Orientering om ny mulighed for socialfaglig
rådgivning til forældre og børn i
daginstitutioner og dagpleje i distrikt Græsted,
Esrum og Esbønderup
Fra d. 1. november 2016 vil I have mulighed for at tale med en
socialfaglig rådgiver i Jeres barns dagtilbud. Rådgiveren kan give
råd og vejledning i forhold til bekymringer, I kan have om Jeres
barns trivsel.
Baggrund for den nye socialfaglige indsats
Baggrunden for at have en rådgiver, der er tilgængelig i
dagtilbuddet, er de gode erfaringer, der er høstet i Helsinge
distriktet, hvor der har været tilbud om en rådgiver, der arbejder
forebyggende på skolen og i de omkringliggende dagtilbud i det
seneste år. Både børn, forældre og medarbejdere har haft glæde af
at tale med rådgiveren og fået hjælp til at finde løsninger, før
udfordringer og bekymringer har vokset sig for store.
Hvorfor den nye socialfaglige indsats?
Gribskov Kommune har allerede en tidlig, forebyggende indsats,
der bl.a. indebærer, at forældre kan møde op i sparringsrådgivningscaféen på Gribskolen og få en uforpligtende samtale
med en fagperson, herunder en socialrådgiver.
Den nye socialfaglige rådgiver vil fremover være den rådgiver, I
møder i sparrings- og rådgivningscaféen, og som ud over
rådgivning i caféen kan yde hjælp til Jer som forældre, til Jeres
barn og til personalet i de omfattede dagtilbud. Formålet med den
nye rådgiver i dagtilbuddene er altså at styrke den tidlige indsats,
som allerede findes.

Hvad kan den socialfaglige rådgiver?
Den socialfaglige rådgiver kan rådgive og vejlede børn og forældre i
individuelle samtaler. Rådgiveren kan også henvise til eller
samarbejde med andre fagpersoner, hvis der er behov for det. Det
kan fx være om udvikling af gruppeforløb for børn, der har samme
type af problematikker.
Rådgiverens arbejde er forebyggende og ikke en
myndighedsfunktion. Det betyder at der ikke oprettes en 'sag',
når der sættes indsatser i værk af rådgiveren. Rådgiveren arbejder
i almenområdet og alene med forebyggende løsninger.
Hvordan I kan komme i kontakt med den socialfaglige
rådgiver?
I kan få kontakt med den socialfaglige rådgiver ved enten møde op
i sparrings- og rådgivningscaféen onsdage i lige uger kl. 14:00 –
16:00, eller tage kontakt til Jeres barns pædagog eller lederen i
Jeres barns dagtilbud, som kan videreformidle kontakten til
rådgiveren.
Har I spørgsmål til rådgiverens funktion eller ønsker I yderligere
oplysninger, kan I enten kontakte lederen i Jeres barns dagtilbud
eller Kristian Roed Trier.

Kontaktinformationer
Kristian Roed Trier
Fremskudt socialrådgiver
Tlf.: 72 49 62 58
Email: krtri@gribskov.dk

