
Til forældrene…  
 

Hvem er vi?

   

Hvordan kommer I igang?
Inden et forløb kan skydes i gang, skal der 
afstemmes nogle forventninger mellem jer 
forældre, institutionen og os.

Vi skriver en samarbejdsaftale, hvor jeres fokus 
og mål for forløbet skrives ned. 

I skal selv, i samråd med jeres barns pædagog 
og os, vælge nogle fokuspunkter og mål for 
forløbet. 

Målene kunne f.eks. være
- Peter skal blive bedre til at vente på tur

- Sarah skal blive bedre til at gøre, som de   
 voksne siger

- Oscar skal blive bedre til, at blive ved det  
 han laver

Jeres barn får mulighed for at arbejde med 
målene både hjemme, i flerfamiliegruppen og 
i dagtilbud. Vi laver en fælles indsats, så I som 
familie får bedst mulighed for at lykkes.

Vi håber, at dette har fanget jeres interesse  
eller nysgerrighed til at vide mere. 
Hvis I er interesseret i et forløb i flerfamilie- 
gruppen skal I kontakte lederen i jeres barns  
børnehus og derefter vil I høre mere fra os.
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Hvad er flerfamiliegruppen?
Flerfamiliegruppe er et tilbud til forældre til børn 
mellem 4-6 år og deres dagtilbud i  
Svendborg kommune. 

I flerfamiliegruppen vil man som forældre deltage 
sammen med sit barn og andre familier. I flerfam-
iliegruppen arbejder I forældre, Jeres barn og 
barnets dagtilbud sammen om noget af det, man 
kan være udfordret af i en familie. 

En flerfamiliegruppe består af 6 - 9 familier.    
I er selv med til at bestemme jeres fokus for 
forløbet, sammen med Jeres barns dagtilbud. 

En baggrund for at ville deltage, kan f.eks være 
hvis man genkender nogle af dette:

- Mit barn bliver ofte hidsig og kan være  
 voldsom over for andre børn

- Mit barn viser megen usikkerhed og er ofte  
 stille og indadvendt

- Det er svært at få mit barn til at lytte og  
 gøre som der bliver sagt

- Det er svært at få nærvær med mit barn

Hvad laver man i 
flerfamiliegruppen?
I forløbet vil vi mødes en gang om ugen fra kl. 
16.00-18.30 samme sted. Der vil være aktiviteter 
for jer og jeres barn, som en ramme for det fælles 
arbejde  – aktiviteter der giver både jer og jeres 
barn mulighed for at øve sig på de fokus I har 
valgt. Netop i lege og aktiviteter sammen kan der 
være gode muligheder for at finde nye veje for 
både forældre og børn.
Hver gang vil vi fælles lave mad og spise sammen.

      

En typisk eftermiddag i  
flerfamiliegruppen:
16.00: Goddag og samling. Kaffe/the og  
 snak om tiden siden sidst

16.15 - 17.15: Fælles aktiviteter og lege

17.15 - 18.20: Fælles madlavning, spisning og
 oprydning

18.20: Fælles samling med farvel og  
 tak for i dag

Praktisk:
Tilbuddet er gratis, men I forpligter Jer til stabilt 
fremmøde.

Flerfamiliegruppen er et forløb der strækker 
sig over i alt 14 uger. Vi mødes i gruppen hver uge 
kl. 16-18.30. Der er 11 gruppegange og derudover 3 
samtaler med os og jeres barns dagtilbud.

Forløbet starter med en målfokuseringssamtale, 
hvor vi sammen finder fokus for netop jeres arbe-
jde. Undervejs i forløbet har vi en samtale, hvor vi 
evt. kan justere fokus.

Forløbet afsluttes med en samtale, hvor vi 
sammen taler om forløbet.


