Rådgivning i forældrerollen (0-5 år)

Målgruppe

Målgruppen er familier i Vollsmose, Korsløkken, Rising
og Ejerslykke, hvor bl.a. sundhedsplejen, dagplejen eller
daginstitutionen vurderer, at det vil være gavnligt med
særlig støtte til forældrerollen.

Aktivitet

Aktiviteten er et tilbud til forældre om et forløb med
en familierådgiver, som styrker familien i at deltage
i fællesskaber omkring dem og sætter fokus på den
vigtige forældrerolle. Aktiviteten er et supplement
til forældresamarbejdet i daginstitution, dagpleje og
sundhedspleje.
Der kan henvises til en boligsocial familierådgiver, når
fx en institution oplever, at forældre har et ekstra behov for dialog om barnets opvækst og generelle forhold
- såsom tilbud til børnefamilier, rettigheder og pligter i
forhold til barnet og samarbejdet om barnet.
Familierådgiveren kontakter derefter familien og tilbyder sin rådgivning. Rådgivningen tager udgangspunkt i
familiens ressourcer og bygger på hjælp til selvhjælp.

Udover den individuelle rådgivning kan der laves fælles
arrangementer, hvor flere forældre deler deres erfaringer og spørgsmål inden for en række udvalgte emner.

Rollefordeling

Det er sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutionen eller
andre relevante samarbejdspartnere, der med forældrenes samtykke henviser til aktiviteten, hvorefter den boligsociale medarbejder kontakter familien med henblik på
at starte et forløb. Familier har også selv mulighed for at
henvende sig til en unge- og familiementor for at starte et
forløb.
Henvisninger og henvendelser sendes til

Rådgiveren og familien aftaler i fællesskab hvilke
aspekter af forældrerollen og samarbejdet, der er behov
for at tale om. Det kan fx handle om, hvad sundhedspleje er, hvordan man bedst støtter sit barns sproglige
udvikling, hvad børn lærer i børnehaven, hvad ligestilling betyder inden for børneopdragelse, hvorfor
forældremøder er vigtige, og hvordan man har et aktivt
fritidsliv med et lille barn. Det vil ofte også handle om,
hvordan og hvor man søger råd, når man som forældre
er i tvivl.

Signe Schmidt

Unge- og familiementor
(Vollsmose)
sigs@boligsocialthus.dk
61 38 42 22

Susanne Jensen

Unge- og familiementor
(Rising)
suj@boligsocialthus.dk
40 21 87 45

Lene Thorndal

Unge- og familiementor
(Korsløkken og Ejerslykke)
leh@boligsocialthus.dk
29 31 39 50

Aktiviteter og tilbud i BoligSocialt Hus
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Ejerslykke

□ Carl Blochs Vej 1 - 35
□ Carl Blochs Vej 141 - 151
□ Carl Blochs Vej 16 -30,
□ Carl Blochs Vej 144 - 148
□ L.A. Rings Vej 131 - 147
□ Otto Baches Vej 5 - 21
□ Zahrtmannsvej 48 - 52

Beboere med bopæl på følgende
adresser kan henvises
til BoligSocialt Hus
www.boligsocialthus.dk

Vollsmose

□ Tjørnehaven
□ Slåenhaven
□ Hybenhaven
□ Birkeparken
□ Bøgeparken
□ Egeparken
□ Fyrreparken
□ Lærkeparken
□ Granparken

Korsløkken

□ Johannes Larsens Vej 6 - 38
□ Korsløkkevej 1 - 57
□ Nyborgvej 189 - 215
□ Nyborgvej 217 - 227
□ Nyborgvej 277 - 287
□ Nyborgvej 289 - 339

Rising

□ Mølleløkkevej 5 - 7
□ Mølleløkkevej 17 - 19
□ Mølleløkkevej 31 - 49
□ Asser Rigs Vej 1 - 13
□ Asser Rigs Vej 2 - 16
□ Esbern Snares Vænge 20 - 40
□ Esbern Snares Vænge 15 - 39
□ Sune Ebbesøns Vænge 1 - 7
□ Sune Ebbesøns Vænge 14 - 38
□ Sune Ebbesøns Vænge 13 - 37
□ Paaskeløkkevej 1 - 12
□ Femkanten 1 - 17
□ Risingvej 32 - 46
□ Risingvej 50
□ Skjalm Hvides Vej 2 - 6
□ Glentevej 47 - 87
□ Risingsvej 27 - 37

