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Baggrund
Forsøgs projekt i gang sat i 2012 under Enhed for Tidlig Indsats
Evalueret i juni 2015
Opstået på baggrund af et behov for at medbringe børn til central misbrugsbehandling i Nuuk
Tidligt i forløbet blev det klart at misbrugsbehandling ikke alene giver forældre kompetencer og
behovet for pædagogisk og praktisk støtte blev tydeligt
Formål: give muligheden for et tilbud, hvor familierne kan bo, deres børn kan få pasning og
hvor der samtidig med misbrugsbehandlingen kan gives et integreret tilbud om anden hjælp og
pædagogisk støtte ud fra de enkelte familiers behov
Målgruppen: gravide familier/småbørnsfamilier med misbrug, hvor der samtidig er andre
børn i hjemmet og hvor lokalbehandling ikke kan tilbydes – og som vurderes at ville have gavn af
denne indsats

Typisk familie i Lejligheden
•
•
•
•
•
•
•

Mor, far og tre børn (7,5 og 2 år)
Kendt hinanden siden barn, går ofte fra hinanden
Begge har et blandingsmisbrug af alkohol, hash og ludomani
Mor har aldrig arbejdet, far har mange skiftende arbejdspladser
Forældre opvokset med alkohol og vold i hjemmet
Alle børnene er tilpasset, stille og konstant på vagt
Alle børnene er ukritiske i forhold til fremmede

Gode råd virker ikke…..Hvad
virker så?
Hjælp til at lære det hele forfra:
-

Dagligdagens struktur

-

Besøg i svømmehal, legepladser og biblioteket

-

Godnat- læsning og putning af børn

-

Hjemmevejledninger

Personalets fremgangsmøde:
Den pædagogiske tilgang er anerkende, integrerende og møder forældrene, hvor de er. Forsøger
at skabe tillid til Familielejlighedens personale. Relationen mellem personale og familierne skal
være god for at det pædagogiske arbejde lykkedes.

God forebyggelse
Familierne har mange og samtidige behov for hjælp og støtte og har brug for at øge deres
forældreevne samt kunne se og varetage deres børns behov. Udover den pædagogiske indsats
udredes forældre og børns behov i Familielejligheden fx behov for psykolog eller børnelæge.

Resultatet af en den pædagogiske indsats, udredning hos andre instanser som fx børnelæge og
psykolog afrapporteres til hjemkommunen for at indsatsen fortsættes derhjemme, og vi kan
forsøge at bryde med den sociale arv.

