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Information til forældre

– et tilbud til forældre til børn/unge fra 0-16
0
år
Hvad er “Pædagogisk familievejledning i hjemmet ”?

Hvor og hvornår?

Pædagogisk familievejledning er et tilbud til familier, der har brug for
målrettet pædagogisk støtte i hjemmet til at styrke deres barns/børns
udvikling.

 Vi kommer i hjemmet og arbejder i fællesskab med jer forældre og jeres

Det kan f.eks. være ift. afleveringssituationer, spisesituationer, forhold
mellem søskende, et barn der bekymrer sig meget, fravær fra skole og
andre forhold, hvor I som forældre har brug for støtte/ guidning.
Indsatsen varetages af uddannede pædagogiske familievejledere.
På det første møde, taler vi om, hvad der især skal arbejdes med omkring
jeres barn/ familie. Til dette møde vil jeres barns dagtilbud og skole også
deltage for at sikre, at de også støtter op om det, der skal arbejdes med i
deres dagligdag med jeres barn.

Hvad er det vi gør?
 Alt hvad vi gør, gør vi i fællesskab med jer som familie.
 Vi bidrager til en helhedsorienteret indsats omkring jeres barn/ børn

sammen med familien og barnets dagtilbud/skole

 Vi har samtaler med jeres familie om jeres ressourcer og udfordringer i

forhold til det, der bekymrer omkring jeres barn/ børn.

 Vi guider og vejleder og ser løsninger i samarbejde med jer.
 Vi laver et rum for jer forældrene, hvor det er ok, at tale om, hvad der er

godt for familien samt jeres børn og hvilke ændringer, der skal til, så der
sker en positiv ændring.

 Vi taler om specielle situationer hvor tingene er ekstra svære i familien

samt hvornår I brug for, at vi er der.

 Vi skaber i fællesskab gode relationer, hvor der er plads til at grine

sammen - også når tingene er svære.

børn. Dette gør vi på tidspunkter hvor familien er samlet. Typisk nogle
gange om ugen eller efter aftale med jer.

 Vi er i familien i maksimum 4 måneder.

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.

