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Har I udfordringer i
dagligdagen
Så har Dagplejen i Næstved
Kommune et godt tilbud til
jer forældre

Hvad er en ”flerfamiliegruppe”:
Oplever du indimellem, at komme i tvivl
om, hvordan du bedst hjælper dit barn og savner du at tale med andre forældre
om det eller få et godt råd, så kunne
flerfamiliegruppen være noget for dig.
Det kunne eksempelvis være situationer
ift.: Dit barns søvn, spisning, opdragelse,
konflikter mv.

Hvordan foregår det:
-

Vi laver helt almindelige
hverdagsaktiviteter sammen. Det
kan fx være at male, lege, lave
mad eller tage på udflugt.

-

I sætter fokus på det, som I syntes
er svært i hverdagen omkring jeres
barn - og som I har et ønske om
skal være anderledes.

-

Hver gang drøfter vi, hvordan det
går med jeres fokuspunkter og
drøfter hvilke forandringer der er
sket undervejs.

Målet med flerfamiliegruppen:
-

Få mulighed for at møde andre
forældre i lignende situationer.

-

Få flere redskaber til hjælp i
hverdagens svære situationer

-

Tale, dele, udveksle og få / give
råd og dele erfaringer med andre
forældre.

Hvilke familier kan deltage:
Alle familier med børn i dagplejen kan
deltage.
Hvornår og hvor længe
Som familie skal man, have lyst til at dele
sine erfaringer med andre familier.
Der kan deltage op til 6 familier ad
gangen. Man har ansvaret for eget barn.
Evt. søskende er velkomne til at deltage i
forløbet.
Det er en god ide, hvis I som forældre
begge kan deltage. Men der er også
mulighed for at I som forældre deltager
på skift.

-

Forløbet varer 8 - 12 uger
med mulighed for forlængelse

-

Vi mødes hver torsdag 16 -18.30,
og følger skolernes lukkedage

-

Undervejs vil der blive mulighed
for, at spise jeres medbragte mad

Sådan kan en dag se ud
i flerfamiliegruppen
16.00
16.15
16.30
17.30
18.00

Velkommen - og lidt at drikke
Fokuspunkter sættes for dagen
Aktivitet, forældre og børn
Fælles samling til et let måltid
Opsamling på fokuspunkter

Hvis I er interesseret i at høre mere,
så kontakt en af os :)
Se kontaktoplysninger på bagsiden.
Hilsen dagplejekonsulenterne
Gitte K, Gitte M, Majbritt, Anja og Susanne N.H

