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Hvad er Familiestuen:
Familiestuen er et forebyggende tilbud til
børnehavebørn og deres forældre i Vesthimmerlands kommune.





Familiestuen er til dig, der gerne vil hjælpe dit barn til en bedre trivsel i børnehaven.
Forældre, familiestuen og børnehave
arbejder tæt sammen om at skabe en
bedre hverdag for barnet.
Du har, som forælder, mulighed for at
påvirke dit barns hverdag i en positiv retning.
Hvem retter Familiestuen sig mod:
Familiestuen er specielt rettet mod de
børn, som ikke udnytter deres muligheder eller børn, som ikke trives i børnehaven. Det kan f.eks. være børn der har
brug for at lære:






At indgå i fællesskabet i stedet for
at isolere sig
At lade de voksne bestemme
At kunne koncentrere sig
At sidde stille og lytte
At følge de sociale spilleregler

Hvad er målet med Familiestuen:


At barnet får en bedre trivsel i
børnehaven



At du som forælder får mulighed for
at hjælpe dit barn med at øve sig
At en koncentreret indsats fra de
voksne omkring barnet, hjælper
barnet til en positiv udvikling



Forældrene inviteres til en startsamtale med stuepædagogen og familiestuemedarbejderne
Der opstilles mål for barnet, sammen
med forældrene

Eksempler på konkrete mål:

Jeg skal sidde på min plads og gøre
som de voksne siger, når vi spiser

Jeg skal vente til det bliver min tur,
når der er samling

Jeg beder en voksen om hjælp, hvis
jeg bliver ked af det
Hvornår starter familiestuen og hvor
længe varer det:

Vi har løbende opstart

Forløbet er 2 dage om ugen i 12 uger
Vi har to hold:
1.
Mandag 13.00 - 16.00
Onsdag
8.30 - 11.30
2.

Tirsdag
Torsdag

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

Arbejdet i Familiestuen:

Der er 4-6 familier ad gangen

Vi laver aktiviteter sammen og hver
for sig

Hver gang snakker vi om, hvordan
det går med barnets mål

Du har som forælder ansvaret for dit
barn, mens du er i familiestuen

Mindst en forælder eller anden betydningsfuld voksen deltager i familiestuen sammen med barnet
Familiestuens medarbejdere

Hvordan kommer vi i gang:
Både forældre, pædagoger og ledelsen i
børnehaven kan tage kontakt til familiestuen. Efter henvendelse til familiestuen
sker følgende:

Camilla
Mærsk

Solveig
Pedersen

Berit
Hørup

