Familie GPS’en
et tilbud til børnefamilier i Brønderslev kommune

Kære forælder
Familie GPS ’en
– et tilbud til børnefamilier i Brønderslev
Kommune.
Familie GPS’en er for forældre der gerne vil
hjælpe deres barn til en bedre trivsel i
børnehaven. I et forløb i Familie GPS’en arbejder
forældre, GPS-medarbejdere og børnehave tæt
sammen, for at skabe en bedre hverdag for
barnet.
Arbejdet i Familie GPSen understøtter det
pædagogiske arbejde i børnehaven, hvor der
arbejdes med konteksten og konkrete
problematikker i samspillet med barnet.
Hvilke børn og familier kan deltage?
Familie GPS’en er et tilbud til familier med børn i
alderen 3-6 år. Generelt henvender Familie
GPS’en sig til familier, der ønsker at få andre
redskaber og se nye muligheder til hverdagens
almene udfordringer.
Eksempelvis
o

o

Når forældre er i tvivl om hvad de kan
gøre, når der eksempelvis skal børstes
tænder, spises aftensmad, indkøb mm
Når barnet i nogle sammenhænge har et
adfærdsmønster, som forhindrer det i at
have en god dag i børnehaven.

o
o

Når barnet ikke trives i fællesskabet med
de andre børn i børnehaven
Når man som forældre oplever det kan
være svært at stille krav

Mål med arbejdet
Familie GPS’en er et tilbud til forældre, der vil
gøre en ekstra indsats, i forhold til barnets trivsel
og udvikling, i samarbejde med barnets
primærpædagog i børnehaven.
Sådan gør vi i Familie GPS’en
Der er op til 6 familier ad gangen i Familie GPS’en,
hvor familierne øver sig i deres egne mål,
sammen med 2 faste pædagoger, der er
uddannet i flerfamiliearbejde.
Hver gang følger vi op på, hvordan det er gået
siden sidst, så forældre og barn oplever der sker
en udvikling omkring deres valgte mål. Denne
opfølgning danner rammen for hvilke aktiviteter
dagen skal indeholde.
Dagens aktiviteter kan eksempelvis være at spille
spil, tegne, lave mad, tage på tur eller lege.
Aktiviteterne kan foregå sammen eller hver for
sig.

Pelikanen er valgt fordi den sørger for at ungerne kommer til kræfter, fordi den er en god navigatør og hvem kender ikke Pelle fra Rasmus Klump, med det magiske næb som altid indeholder det man skal
bruge.

Medarbejdere i Familie GPS’en:

Maj-Britt

Mette

Åbningstider: Mandage 15.00-17.30, torsdage 13.30-16.00
Telefon: 20 30 53 70
E-mail: FamilieGPSen@99454545.dk

Aase

Vi holder til på Præstevænget 4, 9320 Hjallerup

Læs mere på bloggen www.udviklingifaellesskaber.dk

