VEJLEDNING HJEMME
ELLER HOS FAMILIEVEJLEDNINGEN MAGLEBY

FÆRREST MULIGE AKTØRER

- Til Familien

Vejledningsforløbet planlægges af familievejlederen og den enkelte familie. Der er
mulighed for vejledning i hjemmet eller i
Familievejledningen Maglebys lokaler, der
ligger ved Stigsnæs.
Aktiviteter og samvær kan også foregå ude
i byen, hvor vi for eksempel kan gå en tur
ved stranden eller foretage os noget, som
ligger indenfor børnenes interesser.

FAMILIEVEJLEDNING

Den Interne Skole på Magleby Skolecenter tilbyder specialundervisning og pædagogisk dagbehandling for børn og unge i grundskolealderen.
Ved familievejledning i familier, hvor børnene
går på Magleby Skolecenter, opnås maksimal
tryghed for familierne, idet børn og forældre
allerede kender personalet på skolen. Der kan
bygges videre på gode relationer, der allerede er
skabt.
Magleby Skolecenter blev oprettet i 1999. Vi har
en lang erfaring i at arbejde med børn og unge,
der kommer fra samspilsramte familier og som
er omsorgssvigtede.
Kontakt:
Familievejledningen Magleby
Søhusevej 79
4230 Skælskør
58161010
Leder: Ingolf Ingemann Damm
ingolf@magleby.dk
Tlf.: 40406676

VEJLEDNING
TIL FAMILIER

FORÆLDRESTØTTENDE
SAMTALER

Familievejledningen Magleby er vejledning,
terapi og socialpædagogisk støtte til samspilsramte familier. Vores vejledning udføres af
professionelle familievejledere, psykoterapeuter og pædagoger.

Vi tager udgangspunkt i samtalen mellem en
familievejleder og forældrene. Her dannes et
overblik over behovet for vejledning, støtte og
terapi. Her afstemmes forventninger og vi bliver
enige om indholdet i forløbet.

Vi ved, at alle forældre elsker deres børn ogselv ønsker at kunne varetage forældreopgaven.
Vi ved også, at langt de fleste børn ønsker at
bo hjemme hos en eller begge forældre.
Derfor giver vi vejledning og støtte i familien.

Forældrene har ofte behov for støttende samtaler og for at have en professionel vejleder, som
samtidig har en god relation til forældrene og
som forældrene oplever som en allieret.
Forældrene er ofte overbebyrdede, fordi de står i
en situation, som de ikke kan overskue.
Igennem samtalerne opnår forældrene nye
redskaber og udvikler derigennem flere kompetencer og øget forståelse for børnenes behov.

Formålet er, at forældrene bliver tydeligere i
deres rolle som forældre. Gennem vejledning
kommer alle medlemmerne i familien i trivsel
og oplever glæden ved at være sammen.
Formålet er endvidere, at børnene får den
nødvendige omsorg og opvækstvilkår, så de
kommer i positiv udvikling og kan passe deres
skole.

Formålet er at give støtte til forældrene i
hverdagen og at være den gode sparringspartner,
der har tid til at lytte. Gennem terapeutiske forløb
arbejder vores psykoterapeut mere i dybden.
I mange tilfælde ligger der traumer fra barndommen hos forældrene, som kan være medvirkende
til det dårlige samspil i familien.

AKTIVITETER
MED BØRNENE
Børnene mangler ofte nærværende og kompetente voksne i deres liv. Derfor får børnene støtte
af socialpædagoger, der laver forskellige aktiviteter med dem.
Socialpædagogen bliver et supplement til en
forælder, således at barnet opnår den voksen-

støtte, det har behov for. Børnene får herigennem mulighed for at danne relationer
til professionelle voksne, som kan rumme
dem og som fremstår som gode rollemodeller. Børnene har brug for en voksen at tale
med og de har brug for at lære, hvordan man
omgås socialt.
Børnene aflastes, støttes og får gode oplevelser. De opnår sociale kompetencer, hvor de
lærer at omgås andre børn og voksne.
Målet er, at børnene kommer i trivsel og de
bliver trygge.

VEJLEDNING
UNDER SAMVÆR
Vores familievejleder deltager i familiens
samvær. Her støtter familievejlederen op om
samværet og giver råd til både forældre og
børn, så samværet lykkes.
Formålet er, at alle familiens medlemmer
oplever glæden ved at være sammen. Det kan
være, vi laver mad sammen, spiller et spil sammen eller tager på en tur.
Målet er, at familien kommer i bedre trivsel.

