Helhedsorienteret
					

indsats til børn, unge og familier!

Vi går nye veje indenfor familiebehandling. Vi opnår gode resultater
med en kombination af pædagogisk støtte, rådgivning, familieterapi
og inddragelse af familiens og barnets netværk. Vi sætter barnet
og familien i centrum. Vi taler altid med børnene og har dem med i
processen.
Vi hjælper familier, hvor der fx kan være højt skolefravær, mistrivsel
i daginstitutionen, bekymring for forældre-barn relationen eller omsorgssvigt.
Vores tilgang er konkret, fremadrettet og ressourceorienteret. Vi tror
på, at der altid er en vej frem, når der skabes overblik, fælles planer og
fokus på det, der virker!
Brug os som tovholdere og undgå lange besværlige processer
Vi kan styre processen undervejs og sikre en fælles og målrettet tilgang i
tæt samspil med sagsbehandleren. Vi inddrager de pædagoger, lærere
eller andre professionelle, der vil være involveret i familiens forandring
og holder snor i indsatsen. Desuden aktiverer vi familiens og barnets
netværk og sikrer, at der er ”lokale hjælpere” i barnets hverdag. Også
gerne frivillige kræfter.

• Vi leverer faglig effektivitet med hjerte
• Vi tilbyder en tidsbegrænset, effektiv indsats i familier, hvor børn og
unges trivsel er udfordret eller truet
• Vi sørger for struktur, overblik og konkrete løsninger i hverdagen
udover et indgående arbejde med familiens dynamik, relationer og
netværk
• Vi udarbejder status og evalueringer på et fagligt højt niveau
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Tilbud til familien kan gives indenfor servicelovens paragraf 11 eller 52.
Pris:
Et typisk familieorienteret forløb vil koste fra 12.000 – 20.000 kr pr måned afhængigt af indhold og intensitet.
Vi udarbejder et tilbud med udgangspunkt i handleplanen og eventuelle særlige behov. Vi tager altid hjem i
familien og gerne på variende tidspunkter afhængigt af, hvad opgaven kræver.
Vi tilbyder også kurser for både skilte forældre, og forældre, der er sammen, hvor forældrenes konfliktniveau
eller manglende ressourcer påvirker børnenes trivsel. Vi er uddannede KIFF (Kursus i fælles forældreansvar) og
PREP ledere fra Center for Familieudvikling og har rigtig gode erfaringer i dette arbejde. Vi har implementeret
begge kurser i Fredensborg kommune. I dag er det et tilbud til alle familier med børn fra 0-18 år.

Hvem er vi?
Hos Vejen-videre har vi en bred erfaring med familierådgivning og familiebehandling i familier, der har forskellige og komplicerende vilkår. Vi har mange års erfaring med familiebehandling i kombination med netværksarbejde, d.v.s at facilitere en proces, der sikrer ”lokale hjælpere” i barnets hverdag.
Vi har endvidere en bred erfaring i det tværprofessionelle samarbejde, d.v.s. hvordan man bedst kommer i mål
med at inddrage barnets og familiens netværk (både det private og det professionelle) i løsninger, der kan bringe
barnet i trivsel.
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