Dette tilbud består af:
½ års døgnanbringelse og familieindsats
½ års fortsættelse i familien efter hjemgivelse
Barnet sikres en midlertidig sikker base udenfor familien,
samtidig med, at der arbejdes målrettet med at udvikle sam
spillet mellem barn og forældre, samt forbedre de forhold,
der tilsammen skaber et godt og udviklende børneliv.
Målet er, at barnet er hjemme eller i et mindre indgribende
tilbud efter et halvt år.
FORMÅL
• At involvere barn, familier og netværk i udformning af
en målrettet og skræddersyet indsats.

VEJEN FREM
- kombinationsindsats i 2 faser

• At skabe en midlertidig og sikker base for barnet på Perlen,
hvor der kan sættes gang i en positiv udvikling for barnet
i og på tværs af forskellige livssammenhænge.
• At synliggøre og styrke forældres og netværkets ressourcer
og kompetencer.
• At synliggøre og styrke barnets ressourcer, kompetencer
og identitet – både under og efter opholdet på Perlen.
• Eventuelt opbygning af en sikker base i en anden familie
samtidig med at værdifulde bånd til den biologiske
familie fastholdes.
MÅLGRUPPE
Børn, i alderen 4-14 år, der udviser betydelige kontakt-,
udviklings- og adfærdsvanskeligheder og som har behov for
omsorg og særlig socialpædagogisk indsats for at sætte gang
i en positiv udviklingsproces.
Børn, hvor der vurderes eller er tvivl om, hvorvidt der er tilstræk
kelige ressourcer hos forældrene til at barnet kan komme hjem
efter opholdet på Perlen.
Der kan være tale om en frivillig eller en tvangsmæssig
anbringelse/indsats.
INDHOLD
I forbindelse med visitation indsamles de første brikker til forstå
else for barnets udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder.
Fase 1 - Kort efter barnets indflytning afholdes opstartsmøde,
hvor barn, familie, skole, familierådgiver samt netværk inviteres
til at synliggøre og tale om, hvordan en ønskværdig fremtid kan
se ud. Konkrete udviklingspunkter spottes og prioriteres og der
arbejdes derefter målrettet med styrkelse af frugtbare relationer
og udviklingsbefordrende samspilsmønstre både i det pæda
gogiske miljø på Perlen og i barnets øvrige livsdomæner.
Fase 2 - Her sker en yderligere styrkelse af kompetencer samt
frugtbare samspilsmønstre i hjemmemiljøet samtidig med, at
familie og netværk rustes til at tage mere og mere over.

Læs mere om indhold og
metoder på www.bucvf.dk

VEJEN FREM
er en særlig intensiv indsats, der involverer
børn, deres familier og netværk i forenet
løsning af problemer, så et mere ønskværdigt
børne- og familieliv kan udfolde sig.
VEJEN FREM
indsatsen kan udfolde sig som:
• VEJEN FREM som
kombinationsindsats i 2 faser
• VEJEN FREM i familien
• VEJEN FREM i skolen
• VEJEN FREM i plejefamilien

