Forebyggende pædagogisk familievejledning
- et tilbud til forældre til børn/ unge fra 0-16 år, der har brug for målrettet
pædagogisk støtte i hjemmet til at styrke deres barns/ børns udvikling

Information til fagprofessionelle

Hvad er ”Forebyggende pædagogisk familievejledning”?


Forebyggende pædagogisk familievejledning er et tilbud til familier, der har brug for målrettet
pædagogisk støtte i hjemmet til at styrke deres barns/ børns udvikling – eks. i forhold til
bekymrende fravær.
Indsatsen varetages af uddannede pædagogiske familievejledere.





Hvad er det, vi gør?







Alt hvad vi gør, gør vi i fællesskab med familien.
Vi bidrager til en helhedsorienteret indsats omkring barnet sammen med familien og barnets
dagtilbud/ skole.
Vi har samtaler med familierne om deres ressourcer og udfordringer ift. det, der bekymrer
omkring deres barn.
Vi guider, vejleder, udvikler og afprøver løsninger sammen med familien
Vi laver et rum for forældrene, hvor det er ok, at tale om, hvad der er godt for familien samt
deres børn og hvilke ændringer der skal til, så det der ikke fungerer, kan ændres.
Vi taler om specielle situationer, hvor tingene er ekstra svære i familien. Hvornår har familien
brug for, at vi er der? Hvornår er tingene svære?
Vi skaber gode relationer, hvor der er rum til at grine sammen - også når tingene er svære.

Hvor og hvornår?



Vi kommer i hjemmet og arbejder sammen med forældre og børn først og fremmest på
tidspunkter, hvor familien er samlet.
Vi er i familien i maksimum 4 måneder.

Forløb september 2018 - december 2020:


Der starter forløb i september 2018 og dernæst starter de enkelte familier op løbende.

Henvisning




Der sendes en mail til PPR pprgreve@greve.dk via leder/med orientering til leder i Dagtilbud
og skoler.
I mailen skrives kort information om, hvorfor denne indsats ønskes og kontaktoplysninger til
dagtilbud/ skole og forældre, herunder om forældre har anden sproglig baggrund end dansk og
om der er brug for tolk
Efterfølgende aftales møde med forældre (evt. barnet/den unge) samt repræsentant for
dagtilbud eller skole til en for-samtale med nærmere information og dialog om forløbet inden
start.

Koster det noget?
Tilbuddet er gratis.
Tilbuddet er en indsats under Greve Kommunes projektsamarbejde med Socialstyrelsen om at
styrke den tidlige og forebyggende indsats til børn og unge.
Tilbuddet er derfor målrettet familier, der ikke i forvejen er i kontakt med Familierådgivningen.

Spørgsmål kan rettes til:
Karina Johnsson Eichhorst, Pædagogisk familievejleder PPR kei@greve.dk eller på telefon
22364101

