KVALIFICERET RÅDGIVNING I ARBEJDET
MED FORÆLDRE OG BØRN MED ANDEN
ETNISK BAGGRUND END DANSK
Fabu kan nu tilbyde kvalificeret rådgivning og vejledning samt en solid socialfaglig indsats til
forældre og børn/unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Tilbuddet er specielt målrettet til børn og voksne med mellemøstligbaggrund, herunder
kulturelle og sproglige behov/indsatser.
Samarbejdet varetages af en konsulent i Fabu, som er dansk uddannet socialrådgiver med
arabisk baggrund og opvækst, og med stor socialfaglig viden og erfaring fra kommunale forvaltninger på såvel socialrådgiver- som ledelsesplan.
Fabus tilbud retter sig primært mod rådgivning og vejledning til socialrådgivere og som direkte
faglig indsats til forældre og børn/unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Gode grunde til at lade Fabu udføre rådgivningen og/eller samarbejdet med forældre og
børn/unge med anden etnisk baggrund end dansk:
Til sagsbehandlerne:


Coaching af sagsbehandleren i forhold til kulturelle forskelle og ”oversætte” disse, således at forståelsen kan omsættes i praksis.



Konsulentbistand i sager, herunder anbringelsessager, hvor familierne står i komplekse
problemstillinger, og hvor socialrådgiveren eller andre har behov for rådgivning og vejledning i forhold til, hvad næste skridt i sagen kunne være.



Faglig konsulentstøtte til at drøfte sagen igennem, herunder præcisere etniske problemstillinger og udvikle løsningsmulighederne. Fabu kan her indgå i og yde sparring til
planlægning, afdækning og opfølgning af arbejdet i sagerne.

Direkte til familien:


Familiearbejde i familier med dansk eller anden etnisk baggrund—specielt i arabisk/
engelsk/tysk-sprogede familier.



Afklaringsforløb i forbindelse med igangværende børnefaglig undersøgelse.



Familieundersøgelser og forældreevneafklaring .



Kontaktperson for unge og/eller deres familier.



Kontaktperson for uledsagede flygtningebørn—specielt i arabisk, herunder værge, anbringelse, netværksmuligheder .

VEND

Andre løsningsmuligheder
Med det indgående kendskab til mellemøstlig baggrund, sprog og kultur, kan andre socialfaglige
indsatser også iværksættes. Kontakt os for en konkret drøftelse af udvikling af en løsning/indsats,
der netop passer til jeres kommune.
Visitation og planlægning af samarbejdet
I forhold til konsulentbistand afholder vi et indledende møde med socialrådgiveren, hvor vi i fællesskab afklarer behov, forventninger samt omfang.
I forhold til indsatser i familierne, afholder vi ligeledes et møde, hvor vi i fællesskab afklarer forventninger, behov, tidsfrist og materiale. Vi aftaler, hvem der varetager kontakten med familien
og eventuelle eksterne samarbejdspartnere omkring familien. På mødet præciseres også kommunens behov i forhold til opgavens indhold og foreløbig tidsplan.

Aftale og honorar
Når sagen er beskrevet, og samarbejdets omfang afklaret, indgås en skriftlig aftale. I langt de fleste tilfælde varetages opgaven på konsulenttimebetaling, som for 2016 udgør kr. 734-, i dagtimerne samt kr. 1.024,- efter kl. 16 og i weekends.
Alternativt kan der aftales en fast pris for en opgave, beregnet ud fra sagens oplysninger.
Kontakt os for at drøfte løsningsmuligheder— sættes i gang ved henvendelse til enten konsulent
Reneé Balout, rb@fabu.dk, mobil 61 13 54 64, eller faglig leder Marianne Folden , mf@fabu.dk,
mobil 20 48 52 64.

Reneé Balout

Marianne Folden

På www.fabu.dk kan du finde en vores øvrige samarbejdstilbud inden for samvær, som kan varetages fra 3 forskellige samværsafdelinger på Sjælland, alle former for familiepleje, netværkspleje, samarbejdssamtaler, §50 og
§54 tilbud, undervisning og kursustilbud samt hjemmeforanstaltninger

Fabu, Jyllingevej 59, 1., 2720 Vanløse, tlf. 38 76 06 80, mail fabu@fabu.dk, www.fabu.dk

