Foreldreveiledning
Tilbud som kan fremme trivsel og samarbeid i
familier med barn/ungdom i alderen 0 – 16 år

Foreldreveiledningstilbud
Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna/ungdommene sine trygghet og god
oppvekst. Færder kommunes foreldreveiledningstilbud skal gi dere som foreldre
verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan
gjøre for å møte disse behovene på en bedre måte.
Felles for foreldreveiledningstilbudene er at du som forelder og barnet ditt skal få hjelp
til å kjenne trygghet, og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer i
hverdagen som for eksempel:
•
•
•
•

Når barn er engstelige og redde
Når barn ikke klarer å organisere seg
Når barn krangler og blir sinte
Når foreldre føler at de ikke strekker til

CosP
Målgruppe: foreldre med barn
mellom 0-12 år
Varighet: 11/2 time, 8 ganger
Kurstype: gruppeveiledning
Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre
verktøy til å forstå bedre hvilke behov
barn har, hvilke signaler de gir og hva
vi kan gjøre for å møte disse behovene
bedre. Målet er at barnet ditt skal få hjelp
til å kjenne seg trygg og på den måten stå
sterkere rustet til å møte utfordringer vi
møter i livet. Kurset kan bidra til et godt
samspill mellom deg og barna dine.

Familieråd

DUÅ
Målgruppe: foreldre med barn
mellom 3-12 år
Varighet: 2 timer, 14 ganger
Kurstype: gruppeveiledning
Programmet skal styrke omsorgspersonenes kompetanse. Formålet
er å redusere utfordrende atferd,
i tillegg til å styrke barnets sosiale
kompetanse og følelsesmessige reaksjoner. Sentrale temaer er relasjonsbygging, positivt samspill, grensesetting og problemløsningsstrategier.

Familieråd er et møte der familie og nettverk sammen med barnet gis mulighet til selv å
finne løsninger og ta ansvar for det som er utfordrende. Målet er å komme fram til en plan
som ivaretar barnet. En koordinator hjelper familien med å planlegge og gjennomføre
familierådet. Møtet varer ca. 2-3 timer.
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Tibir foreldrerådgivning
Målgruppe: foreldre med barn
mellom 3-12 år
Varighet: 4-6 ganger
Kurstype: individuell oppfølging
Tilbudet gis til familier med barn i
alderen 3 til 12 år som viser tegn til
begynnende samarbeidsutfordringer.
Foreldrerådgivningen tar sikte på å
hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt
som mulig. Gjennom rådgivningssamtaler og veiledning kan foreldre få
hjelp til å styrke foreldrerollen og bidra
til en positiv utvikling hos barnet.

Tuning in to teens
Målgruppe: foreldre med ungdom		
mellom 12-16 år
Varighet: 2 timer, 6-8 ganger
Kurstype: gruppeveiledning
Hovedmålet med Tuning in to Teens er å
styrke det emosjonelle båndet mellom
foreldre og tenåringen. Programmet
fokuserer på den emosjonelle kontakten
mellom foreldre og barn ved å hjelpe
foreldre å bli mer bevisst og i stand til å
håndtere sine egne følelser. Det er også
fokus på utviklingsmessige behov hos
tenåringer, og integrerer et større fokus
på aksept og empati. Ett av målene med
kurset er at foreldre oppnår økt evne til
selvregulering i tilfeller hvor tenåringen
avviser eller søker uavhengighet.

Pmto behandling
Målgruppe: foreldre med barn
mellom 3-12 år
Varighet: 1 gang i uken, 6-9 mnd
Kurstype: individuell oppfølging
Retter seg mot familier med mer fastlåste
samarbeidsutfordringer. Foreldrene får
nye ”verktøy” for å gjenopprette positiv
relasjon til barnet. Pmto er et tilbud som
strekker seg over lengre tid, og minimum
et halvt år.

CosP ungdom
Målgruppe: foreldre med ungdom
mellom 12-16 år
Varighet: 2 timer, 7 ganger
Kurstype: gruppeveiledning
Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, med fokus på hva som skjer i
tenårene. Tenåringen trenger sine
foreldre, men balansen mellom ønske
om selvstendighet og behov for rammer
kan være mer utfordrende enn med
mindre barn. Målet med kurset er å gi
dere foreldre verktøy til å forstå mer
av ungdommenes behov og signaler,
hvordan møte disse behovene, hvordan
styrke relasjonen til ungdommen og
dermed bli tryggere i foreldrerollen. Dere
lærer også hvordan samspillet mellom
voksne og barn påvirker hverandre.
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Kontaktinfo
FÆRDER KOMMUNE
Linda Andersen-Sæther
telefon: 48 25 28 90
Runar Haugan
telefon: 40 91 44 68
Sentralbord: 33 39 00 00

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!
Se også ”Verktøykasse for foreldre”
www.nubu.no

NÅR DERE TAR KONTAKT VIL VI SPØRRE DERE OM FØLGENDE:
1. Hva trenger dere hjelp til i foreldrerollen?
2. Hva slags tilbud har dere fått før?
3. Har dere hatt kontakt med andre i kommunen eller andre hjelpetjenester?
Tilbudene er gratis.

