
”Min datters anbringelse var med en  
vis skepsis. Både med hensyn til egne evner, til  

det jeg nu skulle i gang med... et helt nyt og ukendt sted,  
med mange forskellige personer inde over hendes hverdag.  
Denne skepsis forduftede dag 1, hvor jeg blev mødt med en  

helt utrolig positivitet, varme og følelsen af at være velkommen.  
Vigtigst af alt er, at min datter kun har gode minder om tiden hos jer.  

Med hver jeres forskellige personligheder og dygtighed har  
I givet hende en god og solid ballast med i bagagen.  

Ting som vi nu lukrerer på i vores hverdag.” 
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Vi tror på, at gode fælles oplevelser  
er befordrende for et godt samarbejde.

Familietilknytning og slægtskab er betydningsfulde 
størrelser i menneskers liv og det har ofte store konse-
kvenser, hvis bånd svækkes eller kappes. 

På Børne og Unge Center Vejle Fjord anerkender og respek

terer vi det forhold, at barn og forældre har en helt særlig tæt 

følelsesmæssig forbundthed. Vi tilstræber, at forældre har en 

central plads i barnets liv – uanset hvor barnet bor.

Vi involverer, i det omfang det er muligt, forældre i afdæk

ning af hvad der beriger og besværliggør hver dagen for 

barnet og samspillet mellem barnet og forældre. Konkrete 

udviklingspunkter spottes og prioriteres i samarbejde med 

familerådgiver og danner afsæt for den kommende periodes 

målrettede indsats.

Et godt tillidsfuldt forældresamarbejde er altafgørende for, 

at barnet kan profitere af den særlige socialpædagogiske 

indsats, der iværksættes. Vi ønsker, at forældre skal føle sig 

velkomne på Børne og Unge Centeret og vi værdsætter alle 

besøg og kontakter, der kan bibringe barnet en oplevelse  

af tilhørsforhold og forbundethed.

Der er løbende en dialog mellem forældre og barnets kontakt

pædagog om barnets dagligdag og trivsel i forskellige 

sammenhænge: på afdelingen, hjemme hos familien, i skolen, 

i fritidssammenhænge mv.  

Glæder, udfordringer, problemer og handlemuligheder bliver 

belyst, så fælles strategier til barnets bedste kan udtænkes.  

Det er af afgørende betydning, at forældre har tillid til den 

indsats vi yder og at de finder det brugbart at kontakte 

afdelingen, hvis der er noget de undrer sig over, er i tvivl om, 

eller vil have hjælp til.

Forældre er velkomne til jævnligt at tilbringe tid sammen  

med deres barn på vores døgnafdelinger – både på hverdage 

og ved særlige lejligheder. Vi laver gennem året forskellige 

arrangementer for hhv. hele forældrekredsen og for afdelin

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


