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Samvær
Individuelt mini-kursus
for plejeforældre om samvær

Tager mange små og store
udfordringer i opløbet

Fabus konsulenter er specialiserede
i udsatte familier, børn og unge
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Børn og unge har ret til samvær
Fabu har udviklet et mini-kursus til plejeforældre, der giver plejeforældre de nødvendige redskaber til at hjælpe barnet med at
få det bedste ud af samværet.

Alle anbragte børn og unge har ret til at se, holde kontakten med og kende deres
forældre. Det siger Serviceloven. Den nyeste forskning viser derudover, at anbragte
børn får den mest harmoniske udvikling, hvis de støttes i kontakten til deres forældre og rødder – også når kontakten er kompliceret. Blandt andet kan det modvirke,
at de føler sig afvist og undgår at bebrejde sig selv, at de er anbragt.
Plejeforældrenes støtte og accept er vigtig for de anbragte børns oplevelse af samværet
og for deres mulighed for at få deres liv i ”to familier” på plads på en harmonisk måde.
Fabu, der har mange års erfaring med at arrangere samvær, er derfor optaget
af at give de plejeforældre, som vi samarbejder med, redskaber til at støtte deres
plejebørn i samværet med deres forældre.
2 x 2 timer er godt givet ud
Fabu’s minikursus omfatter:
Formålet med støttet og overvåget samvær
Lovgivningen, det nye børnesyn og den nyeste forskning
Hvordan foregår et samvær
Samværskonsulentens rolle under samværet
Plejefamiliens forpligtelser og rolle før og efter samværet
Plejefamiliens udfordringer i forhold til det konkrete samvær
Nye metoder til at tale med plejebarnet om samværet
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Hvilke plejefamilier er målgruppen?
Alle plejefamilier kan have glæde af mini-kurset, der kan tage megen uro omkring
samvær i opløbet. Kurset er ekstra relevant, hvis forældre eller plejeforældre fx
oplever problemer med overleveringen, eller hvis plejeforældrene udtrykker stor bekymring eller skepsis ved samværet.
Kursusbeskrivelse
Kurset består af 2 x 2 timers undervisning og er tilrettelagt individuelt i forhold til det
konkrete plejebarn, samværets karakter og plejeforældrenes oplevelse af samværet. Der er som regel tre ganges samvær mellem de to undervisningsforløb.
På 1. modul giver vi plejeforældrene en kort introduktion til ny forskning, lovgivningen, kommunens hensigt med samværet og Fabus erfaring med og metoder i
samvær. Vi taler med plejeforældrene om deres tanker om samværet og underviser og guider dem i metoder til at tale med barnet før og efter samværet. Plejefamilien får nogle nyttige artikler om samværets betydning og plejeforældrenes
vigtige rolle.
På 2. modul taler vi om plejeforældrenes oplevelse af samværene efter 1. modul.
Hvad har den nye viden om samvær og de nye praktiske redskaber haft af virkning?
Vi går i dybden med eksempler fra plejeforældrenes oplevelser med samværet og
vejleder mere udførligt om den nye praksis.

Plejeforældre, der har deltaget i Fabus mini-kursus, siger:
”Vi er blevet opmærksomme på i højere grad at have fokus på og bruge morens
ressourcer i samarbejdet”.
”Det gav et input, som vi ikke har fået andre steder”.
”Det har været rart at kunne tale så konkret, som man kunne, fordi det var et individuelt kursus. Man kunne snakke om tingene, præcist som de er”.

Vi læner os i kurset op ad forskere som Oddbjørg Ulvik (hvad betyder kontakten med
familien for det anbragte barn), John Bowlby og Susan Hart (tilknytningsteori mm)
og Atle Dyregrov (børn og kompliceret sorg)
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Pris
Kurset koster 2.400 kr. pr. plejefamilie, incl. materialer.
Ved køb af flere kurser reduceres prisen.
Kurset er gratis for plejeforældre til børn, som har samvær gennem Fabu.
Sted
Kurserne afholdes – alt efter behov – i Fabus lokaler i Rødovre, Vanløse, Hillerød,
Ringsted eller Vordingborg.
Undervisere
Konsulent Heidi Møller-Rasmussen
Konsulent Marianne Jensen
Yderligere spørgsmål
Konsulent Marianne Jensen
Mail: mj@fabu.dk
Mobil: 40 43 76 38

Fabu er et ikke-kommercielt, socialfagligt konsulenthus. Vi er specialiserede i udsatte
familier, børn og unge og tilbyder kommunerne en række ydelser: Samvær, familieindsatser, tilsyn i plejefamilier og specialdagpleje, § 50-undersøgelser, supervision af
sagsbehandlere og plejefamilier, samarbejdssamtaler, undervisning, temadage m.m.

Tilmelding

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

