Familiestue i
Væksthuset med
mor eller far

Småbørnsfamilier i
Væksthuset
Familiestuen er et tilbud til forældre og børn i
børnehave. Formålet er at støtte barnet i at udvikle
sine kompetencer gennem leg og aktiviteter, således
at barnet kan udnytte sine ressourcer bedre i
børnehaven.
Arbejdet i familiestuen
Vi arbejder med at udvikle barnets kompetencer
gennem leg og aktiviteter, med forældrenes støtte.
Vores indgangsvinkel er dialog og samarbejde med
barnets institution og forældre.
Inden start holder vi et møde hvor vi finder frem et
fælles arbejdsmål. Det kan være at barnet skal blive
bedre til at koncentrere sig og fokusere sin
opmærksomhed, at lytte til hvad de voksne siger, eller
deltage i fællesaktiviteter.
Barnets far og/eller mor deltager aktivt i dagens
program. Der er både fælles- og individuelle
aktiviteter. Aktiviteterne er planlagt ud fra hvilke mål,
udfordringer i forhold til målet kommer i spil. Vi vil
”forstyrre” og stille spørgsmål undervejs, så
forældrene får mulighed for at stoppe op og tænke
over nye muligheder.

Forud for aktiviteter støtter vi forældrene i at sætte
mål for aktiviteten både for barnet og dem selv.
Efterfølgende evaluerer vi i gruppen. Vi lægger op til
at forældrene reflekterer over målene og inddrager
evt. resten af forældregruppens perspektiver. Tanken
er, at familierne støtter hinanden, kan spejle sig i
hinanden og øve sig sammen.

Selve forløbet:
Vi mødes i familiestuen onsdag fra kl. 13 – 16.
En gang om måneden vil der være forældremøde
uden børn fra kl 13 – 15.
En gang om måneden vil der være fællesspisning,
hvor søskende også deltager, fra kl. 15 – 18.
Gruppens størrelse kan variere, men typisk er der
4 – 6 familier, hvilket giver dynamik og samspil i
gruppen.

Tanken er at
familierne øver
sig sammen
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