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Familievejledere i Billund Kommune
Familievejlederne er en forebyggende indsats under Familie og forebyggelse i Billund Kommune, hvor familier kan tilbydes op til 5 anonyme rådgivende og vejledende samtaler i hjemmet. Tilbuddet er
frivilligt, og der er ingen registrerings- eller notatpligt.
Vores rolle er bl.a. at hjælpe til at koordinere en samlet indsats omkring
barnet/ den unge/ hele familien. Vi samarbejder med sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere, tale-høre konsulenter, Det opsøgende
Ungeteam, SPP m.fl.
Vi vil rigtig gerne i kontakt med børn, unge og forældre inden problemerne er så store at andre mere indgribende tiltag er påkrævet.

Det er bl.a. daginstitutioner og skoler, der kan henvise børn, unge og
familier til Familievejleder. Henvisningen foregår ved en telefonisk kontakt til den enkelte Familievejleder.
Du/I som forældre er også velkomne til at kontakte os, så kommer vi ud
til samtale og vi aftaler sammen, hvad vi skal samarbejde omkring.
Afhængig af hvad I som familie har brug for vejledning til, er der
mulighed for, at vi tilbyder forskellige former for forløb.
Vi kan komme hjem til Jer og afholde samtaler sammen med Jer med
fokus på det, som for Jer giver mening. Vi er med til at skabe et frirum
til at italesætte det, der fylder, og vi giver konkret råd og vejledning.
Det er også muligt at mødes i børnehaven/ vuggestuen/ dagplejen på
skolen med Jeres barns primære pædagog/ lærer. Enten som opstart,
hvor vi sammen laver aftaler for forløbet eller efter, at vi har mødtes et

par gange med Jer. Når vi samarbejder med pædagogerne/ lærerne er
vi med til at understøtte, at Jeres barn/ ung oplever, at alle trygge voksne i hverdagen arbejder for en helhedsorienteret indsats.
Al form for samarbejde er naturligvis efter aftale, og samtykke, fra jer.
Det vi hører fra familierne, som vi har samtaler med er, at det er en
stor hjælp og tryghed at få sparring på hverdagens udfordringer. Dette
uanset om I som forældre bor sammen eller om du er alene.

Temaer, vi bl.a. arbejder med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skilsmisseproblematikker
Søvn- og madvaner
Overvægt/ spiseforstyrrelse
Struktur og forudsigelighed i hverdagen
Kulturforskelle
Grænsesætning
Mobning
Manglende selvværd
Negative tanker
Sorg
Skolefravær
Konflikter i familien
Aftaler/pligter i hjemmet
Teenageudfordringer

For mere information, kontakt:

Familievejleder

Familievejleder

Gitte Selmer Adsersen
21 30 13 55
gsa@billund.dk

Tove Ø. Knudsen
40 34 98 74
tok@billund.dk

