BØRN, UNGE OG FAMILIER

Familievejledning
til familier med
ny-diagnosticerede børn

Informationsaften for forældre til skolestarterbørn
med særlige behov

Målgruppe

Målgruppe

Familier med børn i aldersgruppen 0-18 år, hvor barnet for
nyligt er blevet diagnosticeret med en betydelig og varig
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Forældre til børn med koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder og/eller autismespektrumsforstyrrelser i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Arrangementet er
målrettet forældre til børn, der skal starte i skole.

Formål
Som forælder til et barn, som for nyligt er blevet diagnosticeret med en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, får du tilbudt rådgivning og vejledning.
Rådgivningen skal oplyse dig om dine handlemuligheder

Indhold
Familievejledningen gives så vidt muligt ved besøg i hjemmet. Familievejledningen er introducerende og af generel
og overordnet karakter. Den helhedsorienterede rådgivning
skal medvirke til at øge dit kendskab til relevante offentlige
tilbud og muligheder for iværksættelse af sociale indsatser. I forbindelse med familievejledningen informerer vi
også om relevante statslige vidensmiljøer og hjælpeorganisationer.

Forløbsbeskrivelse
Familievejlederordningen er en form for ”brobygning” imellem kommunen og jer som familie i den indledende fase,
efter at dit barns funktionsnedsættelse er konstateret.
Familievejledningen foregår ved et enkelt hjemmebesøg.
Familievejledningen skal gennemføres indenfor tre måneder efter, at Center for Børn og Forebyggelse har fået
besked om dit barns fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse.

Ramme for samarbejdet
StraXen i Center for Børn og Forebyggelse henviser familier
med behov for familievejledning til Ishøjgård, som er
ansvarlig for tilbuddet. Efter afsluttet hjemmebesøg bliver
der udfærdiget et journalnotat om gennemført familievejledning.

Formål
Formålet med informationsaftenen er at give dig viden om,
hvilke udfordringer, dit barn kan møde i forbindelse med
skolestart, og hvordan du kan støtte dit barn i overgangen
fra børnehave til skole og SFO.

Indhold
På informationsaftenen får du viden om, hvordan starten
på skolelivet kan opleves for et barn med ADHD eller autisme. Vi vil også formidle gode ideer og strategier til, hvordan I kan forberede jeres barn på skolestarten, og hvordan
I kan støtte jeres barn i dets skolegang. Vi vil blandt andet
berøre temaer som:
• Struktur i hjemmet herunder gode morgenrutiner
• Overgange
• Skole-hjemsamarbejde
• Samarbejde med øvrige professionelle omkring dit
		barn
• Forventelige reaktioner i skole og hjem
Afholdelsen af informationsaftenen varetages af en
psykolog, en tale-/hørekonsulent og en skolekonsulent fra
Center for Børn og Forebyggelse.

Forløbsbeskrivelse
Informationsaftenen afholdes én gang årligt i marts
måned og vil finde sted i eftermiddags/aftentimerne. Der
vil blive opsat opslag i dit barns dagtilbud med information om, hvornår og hvor informationsaftenen afholdes, og
hvordan du tilmelder dig.

			

			
Kontakt

StraXen i Center for Børn
og Forebyggelse. Tlf. 4357 7578.
Tilbuddet varetages af koordinator
Claudia Hoeschen-Petersen.

Kontakt

Psykolog Iben Christiansen Tlf. 2949 8790
Psykolog Mette Hjarsø Boyd Tlf. 2949 8793
Tale-/hørekonsulent Marianne Juhl Jensen Tlf. 2949 8772
Tale-/hørekonsulent Tine Frehr Hansen Tlf. 2949 8788
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