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Hvad er “Forældre på alle strenge”?
•
•

•
•
•
•
•

”Forældre på alle strenge” er et kursus, som støtter dig som forælder i
at styrke dit barns udvikling.
Det er et tilbud til dig, der ønsker at støtte dit/dine børn i at udvikle sig
følelsesmæssigt og personlighedsmæssigt samt forbedre de sociale
færdigheder, som er nødvendige for at kunne trives i hverdagens
almindelige sammenhænge - f.eks. institution, skole, familien osv.
Kurset består af oplæg, filmklip, drøftelser og øvelser.
Forældre kan deltage alene eller som par.
Der er 6--8 deltagere pr. gruppe - evt. færre.
I nogle forløb vil børnene blive inviteret med én eller flere kursusgange,
hvilket aftales nærmere med trænerne
Kurset varetages af fagprofessionelle, der alle er uddannet i
undervisningsprogrammet ”Forældre på alle strenge”

Måske viser dit barn, at det har brug for noget særligt fra dig fordi:
• Dit barn har svært ved at sove eller spise
• Dit barn er svær at trøste og berolige
• Dit barn slår, skriger og bider
• Dit barn har svært ved at lege med jævnaldrende
• Dit barn kommer ofte i konflikt med andre børn
• Dit barn har svært ved at koncentrere sig og være roligt
• Dit barn virker trist og er svær at få op i energi.

Hvornår?
Forældrekurset løber som udgangspunkt over 12 gange á to timers
varighed ca. 1 X ugentligt kl 14—16 i en 3- 4 mdr. s periode.

Gruppeforløb 2018 / 2019:
Hvorfor tilbyder vi dette?
Vi tilbyder dette kursus, fordi du som forælder er afgørende betydningsfuld
for dit barns udvikling.
Måske ønsker du som forælder, at det bliver lettere for dig:
• At få dit barn til at gøre, som du siger
• At trøste dit barn
• At berolige dit barn
• At give dit barn mere glæde og bedre trivsel
• At lære dit barn at lege (bedre) med andre børn

Der starter forløb i september 2018 og efterfølgende løbende..

Henvisning
For at få en plads på et hold, skal du drøfte dit barn med en
fagprofessionel fra kommunen fx en sundhedsplejerske, en pædagog fra
barnets dagtilbud, en medarbejder fra PPR eller en familierådgiver, som
kan henvise dig.
Forløbet starter med en for-samtale med nærmere information og dialog
om kurset.

Koster det noget ?
Tilbuddet er gratis.
Tilbuddet er en indsats i Greve Kommunes projektsamarbejde med
Socialstyrelsen, der skal styrke den tidlige og forebyggende indsats til børn
og unge.

