1. vs., september 2020

Netværksarbejde
Børne- og Familiehuset Arild
Inddragelse af privat netværk

Alle mennesker har brug for netværk. Fordi vi som mennesker er afhængige af
socialt samvær. Og fordi vi har brug for at mærke, at nogle er der for os, hvis vi får
brug for hjælp. Det gælder også de familier, der bor på Arild. Derfor inviterer vi
familiernes netværk indenfor og inddrager dem i vores arbejde.

Hvordan

Når en familie kommer til Arild, taler vi med dem om, hvem der er vigtige personer i
deres liv. Til den samtale bruger vi netværkscirklen.

Dem, der har et meget spinkelt netværk, hjælper vi med at skabe nye kontakter eller
styrke eksisterende relationer.
Vi taler løbende med forælderen/forældrene om betydningen af netværk og af at
kunne tage imod hjælp. Familien er også velkommen til at have besøg af deres
netværk på Arild. Og så inviterer vi – sammen med forælderen – til inddragende
netværksmøde på Arild.

Netværksmøde

På netværksmødet får netværket en større forståelse for, hvad deres pårørendes
udfordringer er. Og hvilke mål, vedkommende håber at få hjælp til at nå.
Der bliver på mødet lavet klare aftaler om, hvordan netværket skal støtte familien.
Eksempler på støtte kan være:
•
•
•
•

praktisk hjælp med lejligheden eller struktur i hverdagen
støtte til at fastholde det, som forælderen har lært på Arild
følelsesmæssig støtte
konkret hjælp med økonomi, børnepasning, lektielæsning, e-Boks osv.
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Mødeform

På møderne bruges De Tre Huse eller Signs of Safety-søjlerne som redskab.
Mødeleder sikrer en konstruktiv inddragelse af alle mødedeltagere og et trygt
møderum.

Deltagere
•
•
•
•
•
•

Hovedpersonen, dvs. forælderen, der bor på Arild og evt. det barn, det drejer
sig om
De vigtigste personer fra det private netværk
Familiebehandleren (har en særlig rolle i at støtte forælderen, bidrage med
sin viden om familien, regulere stemningen på mødet mv.)
Evt. barnets sagsbehandler (har primært en lyttende position. Danner sig et
billede af familiens netværk og mulighed for støtte herfra)
Evt. andre professionelle efter behov og familiens ønske
Mødeleder (har fokus på rammer, dagsorden, notatskrivning mv.)

Udbytte af netværksinddragelse

Forælderen får på baggrund af netværksmødet ofte en følelse af at stå stærkere og
kunne være en bedre forælder for sit barn.
Det er vores erfaring, at inddragelse af det private netværk generelt øger familiens
udbytte af opholdet på Arild. Og at det øger muligheden for, at familien kommer til
at klare sig selv efterfølgende.
Spørgsmål
Kontakt netværkskonsulent Stinne Lau Tvede på ew6v@kk.dk / 40 49 41 16
Afholdelse af netværksmøder udbydes også som selvstændig ydelse til familier, der
ikke er indskrevet på Arild.

