RESEN-ROSENBAKKEN

FAMILIEVEJLEDNINGEN

Et tilbud til familier med børn,
der har et indgribende handicap.

RESEN-ROSENBAKKEN

Familievejlederordningen er en form
for brobygning mellem familier og det
offentlige i den indledende fase.

For hvem:
Tilbuddet om den særlige familievejledning i
Skive Kommune gælder familier, som har et barn
mellem 0 – 18 år, som lige har fået konstateret
en betydelig og varigt nedsat funktionsevne.
Hensigten er at kommunen skal komme til
familien.

Af hvem:
Tilbuddet hører til i Videnshuset i forbindelse
med Daycare Nord og varetages af en pædagog,
fra Specialbørnehaven Resen (0 – 7 år), som har
en bred erfaring inden for specialområdet.
Familievejlederen har tavshedspligt og der bliver
ikke oprettet nogen sag.

RESEN-ROSENBAKKEN

Hvad omfatter
tilbuddet:
Familievejlederordningen er en form for brobygning mellem familier og det offentlige i den indledende fase. Familierne får en tidlig og uforpligtende vejledning omkring, hvilke muligheder og
rettigheder, de har i Skive Kommune i forhold til
barnets handicap. Familievejlederen kan også
tilbyde at formidle kontakt til andre familier, som
har et barn med et lignende handicap. Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe
afgørelser om hjælpen til familien!

Hvor foregår det:
Der tilbydes, som udgangspunkt, et besøg
hjemme, for at gøre det så let som muligt for
familien.

Hvorfor?

Hvordan?

Familier med børn, som har et handicap fortæller, at
de har manglet en hurtig kontakt til de rette medarbejdere i kommunen.

Ønsker I vejledning, kan I kontakte familievejlederen
og lave en aftale om besøg.

Skive Kommune vil derfor gerne tilbyde vejledning i
den allerførste tid efter det er konstateret, at familiens
barn har et handicap.
Tilbuddet gives i henhold til Lov om Social Service
§11 stk. 4 og stk. 5.

Familievejleder Vibeke Gravgaard Nielsen
vign@skivekommune.dk
Tlf. 99 15 35 15.

Vejledningen dækker følgende
opgaver:

● Overblik over hvilke personer
familien kan henvende sig til i
Skive Kommune.
● Mulighed for etablering af
kontakt til familier i lignende 		
situationer.
● Orientering om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer.

DAYCARE NORD
Furvej 7, 7800 skive
www.daycarenord.dk

9915 3500
RESEN-ROSENBAKKEN

DaycareNord
Resen/Rosenbakken

ROSENBAKKEN (3-6 år)
Rosenbakken

9915 7100

SPILLOPPEN (3-6 år)
SpilLoppen

9915 3510

EVENTYRHUSET (3-6 år)		
Eventyrhuset

9915 3500

SKOVBØRNEHAVEN (3-6 år)
Skovbørnehaven

9915 3520

En børnehave der lægger særlig vægt på fællesskab,
sprog og udeliv.

Musik og bevægelse.

Sprog og bevægelse, kombineret med eventyrlige fortællinger
Videnshuset
samt drama og leg.
Legeteket

En børnehave, der lægger særlig vægt på udeliv og motorik.
Specialbørnehaven
Omgivet af skov, strand og vand.
Eventyrhuset
Videnshuset
Legeteket

SPECIALBØRNEHAVEN (0-6 år)
Specialbørnehaven

9915 3515

VIDENHUSET		
Videnhuset

9915 3515

LEGETEKET		
Legeteket

9915 3513

For børn med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, hvor de daglige
aktiviteter og træning er tilpasset de enkelte barn. OgEventyrhuset
med stor vægt
Videnshuset
på det tværfaglige samarbejde.
Legeteket

Huset har ‘et mål – at skabe sammenhæng for familier, der har
Legeteket
et barn med handicap.

Udlån af stimulerende og udviklende legetøj til børn med særlige
Legeteket
behov samt råd og vejledning.

Vores værdigrundlag bygger på NÆRVÆR - TRIVSEL - SÆTTE SPOR
hos børnene, hos forældre og i medarbejdergruppen.

