VEJEN FREM
– en tidsbegrænset og
målfokuseret indsats
Til forældre

– stedet med udviklende tilbud
til udvalgte børn og unge

VEJEN FREM
– en indsats til et
bedre familieliv

Få en håndsrækning til forbedring af familielivet

Hvad er indsatsen VEJEN FREM?

Er daglige skænderier, voldsomme konflikter, magtesløshed, mistrivsel og ustabil skolegang hos jeres barn en del
af virkeligheden? Så er der behov for en familieindsats,
der bidrager til at forbedre børne- og familielivet.
Det kan være ved en tidsbegrænset og målrettet indsats,
hvor jeres barn bor på Perlen i et halvt år med tæt involvering med jer – og efter det halve år flytter barnet hjem
igen, hvor indsatsen fortsætter hjemme i familien.

En gang imellem kan anbringelse af børn uden for
hjemmet ikke helt undgås. Men gennem de sidste 2 år
har Børne og Unge Center Vejle Fjord udviklet et godt
alternativ til en længerevarende anbringelse – en indsats
vi kalder for VEJEN FREM.

Der kan også være tale om en direkte indsats hjemme
i familien, som kan forebygge eller være et godt alternativ
til en anbringelse uden for hjemmet. Begge indsatser
har udgangspunkt i imødekommenhed, anerkendelse
og tydelighed, så I som voksne udvikler de bedste
relationer til jeres barn.

Denne indsats virker for langt størstedelen af de børn og
familier, der hidtil har fået tilbuddet. Indtil videre er 11 ud
af 18 forløb endt med, at barnet er kommet hjem og bo
efter et halvt år på Perlen. De 6 ud af de 11 børn, kom
direkte hjemmefra. De flyttede ind på Perlen i et halvt år og
kom så hjem igen. Efter 1 års hjælp er hverdagen hjemme
blevet langt mindre konfliktfyldt, barnet er kommet i trivsel og
forældre har fået anden forståelse af deres barn og fundet ud
af, at gøre noget andet i samspillet for at støtte deres barn.

VEJEN FREM indsatsen
kan foregå på følgende måder
Kombinationsindsats i 2 faser
Her får jeres barn et halvt års ophold på
Perlen og samtidig får I hjælp til at forbedre
de situationer i hverdagen, der er vanskelige
for jeres barn og jer.
Efter et halvt år flytter barnet hjem og den
medarbejder, der har støttet jer i at forbedre
de vanskelige hverdagssituationer, fortsætter
støtten til jer og barnet i et halvt år.
Således kan de forbedringer der er sket
fastholdes og yderligere udvikles.

Det kan ske i alle familier
Alle familier kan havne i en situation, hvor problemerne
hober sig op og magtesløsheden melder sig i forhold til
børnene. Men der er stor forskel på, hvad I som voksne
kan alene og hvad I kan udrette sammen med andre.
VEJEN FREM handler om, at I som familie tilbydes
en konkret og målrettet pædagogisk håndsrækning
i dagligdagen til forbedring af de mange forhold, der
skaber et godt børne- og familieliv.
I en aftalt periode stiller erfarne fagfolk fra Børne og
Unge Center Vejle Fjord sig til rådighed, og hjælper jer
via forskellige metoder. Det kan være lige fra samtale
ved køkkenbordet, over sidemandsoplæring, til træning
og øvelse i helt almindelige hverdagssituationer, hvor
barnet skal følges i skole eller til sport.

Indsats i familien, i skolen, i plejefamilien
Her laves der en målrettet indsats i jeres familie,
hvor vanskelighederne i hjemmet og i barnets liv
udenfor familien, vurderes til at kunne forandres
og forbedres med en konkret og målrettet
pædagogisk håndsrækning – så en midlertidig
anbringelse af barnet undgås.
Også her er I med til at sætte fokus på de forhold
i hverdagen, der ikke fungerer for jeres barn eller
familie, så vi sammen kan skabe de nødvendige
positive forandringer. En sådan indsats varer
typisk et halvt år.

Peter – har boet på Perlen i 3 måneder
Peter: Det er et fremskridt, at jeg har fået venner, mens jeg har boet på Perlen.
Storebror: Jeg kan se, at Peter er blevet mere social. Han har fået sine egne venner.
Far: Kort fortalt; så har jeg armene oppe over hovedet... Jeg kan se at alt, hvad vi
snakkede om sidst, er blevet bedre.

Sofie – har boet på Perlen i 3 måneder
Far: Det går over al forventning. Jeg er imponeret! Flot at vi kan få en hverdag
til at køre derhjemme på så kort tid. Der skal fortsat ske mere af det positive.
Jeg er en stædig person, men jeg er blevet mere opmærksom på min egen rolle.
Sofie: Mig og min far kan lave noget sammen og være søde mod hinanden.
Efter 6 måneder
Sofie: Det går meget bedre derhjemme. Far vil nok sige, at jeg opfører mig bedre
Far: Jeg vil godt give Sofie ret, men det handler meget om at VI sammen er blevet
bedre til at få surhedscirklen stoppet. Det har været lækkert, at jeg har fået det
her halve år, så jeg har fået mere styr på mig selv.

Efter indsats i 1 år
Tobias: Stemningen er meget bedre derhjemme.
Mor er mere glad, mere social og joker mere.
Mor: Min måde at snakke med Tobias på inviterer ikke længere magtkampene
indenfor døren. Vi er blevet rigtig gode til at sige et godt ”Hej” til hinanden.

Efter indsats i familie i 1 år
Mor: Gitte kommer i mit hjem og er behjælpelig med at få skabt en struktur på min
hverdag, således at jeg kan få frigivet ressourcer til samværet med såvel min store
datter og med mine yngre børn. Gitte har evnen til at se såvel mine ressourcer
som mine arbejdspunkter. Jeg føler mig forstået, anerkendt og respekteret.
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