Konceptets navn: Barndommens Land
1.

Hvor mange gange er der undervisning i hvert i hvert
kursusforløb? Hvor lang tid varer en kursusgang?

2.

Hvornår starter og slutter kursets i forhold til
graviditetsforløb og barnets alder?

3.

Hvilke faglige teorier bygger kurset på?

4.

Hvilke pædagogiske virkemidler bruger I i undervisningen af
forældrene?
Hvordan opnår I den ønskede virkning af jeres
undervisning?

5.

6.

Hvem underviser på kurserne? Herunder uddannelse og
faglig kompetence.
Hvor mange underviser er der i en kursusgang?
Er det faste undervisere eller er der udskiftninger fra gang
til gang?

4 undervisnings gange + 4 forældregruppe gange (netværksskabende
forældrekursus)
Hver kursusgang varer 2½ time.
Kurset begynder, når kvinden er i uge 24-27 uge. Kurset slutter, når barnet
er ca. 13 måneder. Kurset skal ses i sammenhæng med jordemødrenes
fødselsforberedelse ”En familie fødes”.
Mentalisering er de processer, der både bevidst og ubevidst er i spil, når vi
er opmærksomme på de følelser eller tanker, der udspiller sig i det, vi selv
og andre siger og gør. Ved at mentalisere ser vi den andens perspektiv
samtidigt med, at vi holder fast i os selv. Forældrenes mentalisering er
derfor vigtig for, hvordan de møder det kommende barn, og hvordan de
forholder sig til det (Hagelquist 2014).
Barnets tilknytning til sine primære omsorgspersoner er afgørende for
barnets relationsdannelse, og denne gryende tilknytning og forældrenes
indre repræsentation af barnet begynder i midten af graviditeten (Stern
1997, 1999, 2004, Broden 2004, Diderichsen 2007).
Barnets følelsesregulering (Berk 2013) er vigtig for barnets sociale udvikling.
De mindste børn kan ikke berolige eller trøste sig selv. Det skal de lære af
deres nærmeste omsorgspersoner.
Organiserede dialoger, mundtlig formidling, skriftlig formidling, animations
film, praktisk demonstration, opgaver, netværksdannelse, tips og ideer.
Et undervisningskoncept i form af et kursus, hvor ca. 10 par mødes fra
lokalområdet pr. gang. Her støttes forældrene i sammen med andre
familier, at skabe et godt liv for deres barn og sig selv som familie.
Rekrutteringen er altafgørende i forhold til om vi lykkes med
netværksdannelsen.
De samme 2 sundhedsplejersker er til stede i hver undervisning og følger
det enkelte hold til ende.

7.

8.

Undervisning af underviserne – Hvilken undervisning i brug
af konceptet skal underviserne have før de begynder at
undervise forældre?
Er der erfagrupper for underviserne knyttet til konceptet?

9.

Er der rådgivning og sparring for underviserne tilknyttet
konceptet?
10. Hvilke sammenhæng er der mellem undervisningen og
kommunens øvrige tilbud?
11. Hvilke aktører er med i tilbuddet? Fx frivillige, private
aktører (erhvervsdrivende / firmaer).
Hvilke tanker er der bag, at de forskellige aktører deltager?
12. Hvor er tilbuddet forankret kommunalt?
13. Er der evaluering tilknyttet kurset? – Eventuelle resultater
kan vedlægges.

14. Hvilke udgifter er der forbundet med tilbuddet (pris pr.
deltager når alle udgifter regnes med)?
15. Hvem/hvordan finansieres konceptet (udgifter til opstart,
organisation, administration og materialer)?
16. Ved I om tilbuddet betyder at antallet af fx konsultationer
eller hjemmebesøg mindskes?

2 dages undervisning i konceptet Barndommens Land af konceptudviklerne
Else Guldager og John Andersen.
Konceptet er så nyt endnu – men der er aftalt 1 dags supervision af
underviserne.
Erfaringsudveksling internt i sundhedsplejen.
Ja, der er mulighed for rådgivning og sparring ved konceptudviklerne.
Konceptet er tilrettelagt så det er et supplement til sundhedsplejens
hjemmebesøg – og det er i øvrigt med til at bygge bro til øvrige tilbud i
kommunen, når der er relevant
Nej

Tilbuddet er forankret i Børn og Familie - Sundhedsplejen
Vi er ved at udarbejde evaluering i samarbejde med Intern Udvikling i
kommunen. Evalueringen påregnes at begynde primo 2016 og strække sig
over ½ år. Det bliver udarbejdet så det er sammenligneligt med evalueringer
af lignende koncepter
1.165 pr. barn
Det er et politisk vedtaget projekt, der er bevilget penge til.
Det gør det ikke – det er et supplement

