Samvær
Til forældre

Det bedst mulige samvær
i en situation, vi godt ved,
kan være svær

Fabus konsulenter er specialiserede
i udsatte familier, børn og unge
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Velkommen til samvær hos Fabu
Kommunen har besluttet, at du og dit
barn skal have samvær via Fabu. I denne
folder kan du læse om, hvordan samvær
i Fabu generelt foregår. Men allerførst vil
vi gerne fortælle dig, at vi vil gøre, hvad vi
kan, for at samværet med dit barn eller
børn bliver så rart som muligt.
Et indledende møde
Inden det første samvær kommer du til et møde hos os. Her møder du den konsulent, der skal være til stede under samværet med dit barn. Vi taler med dig om,
hvad kommunen har besluttet omkring samværet, og hvad du selv har af ønsker. Vi
fortæller om vores rolle i samværet, og du får selvfølgelig mulighed for at stille de
spørgsmål, du har. Vi planlægger også det første samvær. Både selve indholdet,
hvordan du og barnet skal mødes, og hvordan I skal tage afsked igen.
Mødet tager en halv til en hel time.
s + a + m + v + æ + r = væ r e s a m m e n
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Støttet samvær
Her har kommunen og du besluttet, at du har behov for at få professionel råd og
vejledning i, hvordan du kan være sammen med dit barn på den bedste måde. Et
støttet samvær skal være en hjælp til dig som forælder, ikke en kontrol. Konsulenten behøver ikke at være til stede hele tiden under samværet.

Overvåget samvær
Her har børn- og ungeudvalget i din kommune besluttet, at der skal være en repræsentant fra kommunen med hele tiden, når du er sammen med dit barn. Det
er for at beskytte dit barn. Samværskonsulenten skal både overvåge besøget og
være med til at sørge for, at det bliver så rart som muligt.

Selve samværet
Samværet kan foregå i et af vores lokaler, hos plejefamilien, hjemme hos dig selv
eller et andet sted. Alt afhængigt af, hvad der er besluttet. Hvis det foregår i vores
hyggelige lokaler, er der legesager, spil og adgang til et køkken, hvor I kan lave
kaffe, bage en kage eller spise noget medbragt mad. Der er eventuelt mulighed
for at gå en tur.
De første gange kan det godt virke lidt kunstigt at være sammen på den måde. Men
det er vores erfaring, at de fleste forældre efter et stykke tid finder ud af, at de godt
kan have det hyggeligt sammen med deres børn under et samvær.
Før- og eftersamtaler
Efter aftale med sagsbehandleren kan du som forælder få mulighed for at få en
førsamtale og/eller en eftersamtale med konsulenten uden dit barn.
Ved en førsamtale kan vi sammen planlægge, hvad I har af ønsker til samværet, og
vi kan tale om, hvis der er noget, der er svært.
I en eftersamtale får I mulighed for at tale med konsulenten om, hvordan samværet er gået. Vi finder sammen ud af, om der skal ændres noget til næste gang, du
mødes med dit barn.
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Afbud
Ring afbud på tlf. 36 72 03 30, hvis du er forhindret i at komme.
Meget gerne i god tid.

Her har Fabu samvær

Tårnvej 2, 2610 Rødovre

Slotsgade 32, 1., 3400 Hillerød
Tårnbygningen i baghuset

Torvet 1, 2. Sal, 4100 Ringsted

Algade 99, 1. sal, 4760 Vordingborg

Den gamle Børs

Ved Slotstorvet

Kontakt

Fabu | Samværscentret | t 36 72 03 30 | e samvaer@fabu.dk

