Familiestue og familieklasse i Vesthimmerland
Vision
Det er visionen, at familiestuen og familieklassen skal bygge på samarbejde mellem forældre og
dagtilbud/skole. Begge tilbud skal tage udgangspunkt i Marlborough-metoden, som er udviklet på
Marlborough Familiecenter i London.
Familiestuen og familieklassen skal være med til at komplementere kommunens eksisterende
tilbud. Det er i den forbindelse et centralt formål at omveksle behandlingstilbud til
forebyggelsestilbud igennem en tidlig indsats, for dermed at minimere risikoen for udskillelse af
barnet til længerevarende særforanstaltninger. Det er således intentionen at reducere antallet af
støttetimer i dagtilbud, samt at reducere antallet af børn, som skal i specialtilbud.
Familiestuen og familieklassen er et forebyggende tilbud, der ikke indgår i visitationssystemet. Det
er dermed et tilbud, der tilbydes før visitationssystemet bringes i spil.
Det er visionen, at hele organisationen skal kende tilbuddet. Det vil med andre ord sige, at man
ude i institutionerne skal have opmærksomhed på potentielle familier, der vil kunne drage nytte af
familiestuen og familieklassen.
Nye familiemedarbejdere skal uddannes i flerfamiliearbejde ud fra Marlborough-metoden.
Alle institutioner bør endvidere uddanne ambassadører, der kan formidle metoden og ”holde
gryden i kog” i forhold til rekruttering af familier.
Fra 5. januar 2016 vil tilbuddene være organiseret som følger:
FAMILIESTUEN VESTHIMMERLAND
Navn

Familiestuen Vesthimmerland

Lokalitet

”Poulsens hus” ved Aars skole
Kirkegade 4, 9600 Aars

Åbningstid

Mandag kl. 13.00-16.00
Tirsdag kl. 8.30-11.30
Onsdag kl. 8.30-11.30
Torsdag kl. 8.30-11.30

Personale

Camilla Cavling Mærsk
Berit Hørup
Solveig Pedersen
Camilla er fuldtidsansat, og hun har
derfor mulighed for at besøge
institutioner, holde møde med
forældre, lave PR osv.

Kontakt

61385042
20183458

Tovholder

Joan Mølgaard – LBO leder, Ranum

Målgruppe

Børn fra 3-6 år

FAMILIEKLASSEN VESTHIMMERLAND
Navn

Familieklassen Vesthimmerland

Lokalitet

1. sal på Gedsted skole.
Søndergade 27, 9631 Gedsted
Der vil i begyndelsen af det nye år
blive arbejdet på at finde et nyt sted,
der ligger mere centralt for hele
kommunen.

Åbningstid

Tirsdag kl. 9.45-13.00
Torsdag kl. 9.45-13.00

Personale

Marianne Saarup
Helene Sommer

Tovholder
Kontakt

Sonja Paulin, skoleleder Gedsted
(gældende indtil 1. august)
30604066

Målgruppe

Børn fra 0.-6.klasse

Familiestuerne har løbende optag året igennem.
Der er fire til seks familier ad gangen.
Forløbet varer maximalt 12 uger, og familierne mødes to gange om ugen i ca. 3 timer.

Kontaktperson i Børne-og skoleforvaltningen
Gitte Petersen bpn@vesthimmerland.dk

