Hvem er Småbørnsstedet?
I Småbørnsstedet er vi 7
medarbejdere med forskellige
faglige baggrunde.
Vi samarbejder med familier, hvor
børnene er i aldersgruppen 1-3 år.
Vi har adresse på Langenæs Alle 18,
8000 Aarhus C. Vi er en del af Tidlig
Indsats, Børnecentret.

Familier, Børn og Unge
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

At være småbørnsforældre:
Mange familier oplever, at familielivet
med småbørn kan være udfordrende.
Det er naturligt at komme i tvivl om,
hvordan man bedst støtter sit barns
udvikling.
Børn i 1-3 årsalderen er i gang med at
lære mange ting – bl.a. er børnene i
gang med at udvikle deres
selvstændighed.
Måske oplever I som forældre
vanskeligheder med fx putning,
grænsesætning eller med barnets
sproglige udvikling. Der kan også opstå
vanskeligheder med bl.a. barnets
spisevaner eller I kan som par opleve
uenigheder med opdragelsen.
I denne alder starter mange børn i
daginstitution. I nogle tilfælde kan
dette samarbejde opleves
udfordrende for jer som forældre.
Eller måske oplever I konflikter i
parforholdet – dette ved man påvirker
barnets trivsel og udvikling.

Hvordan samarbejder
Småbørnsstedet og familien?
Vi vil altid prøve at tilrettelægge et
forløb, så det passer bedst muligt ind i
jeres dagligdag. Udgangspunktet er
som regel, at vi ses en gang om ugen.
Vi kan enten mødes hjemme hos jer
eller i Småbørnsstedets lokaler.
Vi arbejder sammen med jer med
henblik på at øge barnets trivsel og
udvikling – fx arbejder vi med
samtaler, legesessioner, evt. video
mm. Vi tager ofte udgangspunkt i de
dagligdags situationer I, som forældre,
oplever som udfordrende.
Hvordan får man hjælp i
Småbørnsstedet?
I bliver henvist til Småbørnsstedet
gennem jeres familierådgiver fra
Familiecentret.
Herefter vil vi sammen lægge en plan
for forløbet i Småbørnsstedet ift.,
hvordan vi bedst når de mål og ønsker,
I har for jeres barn og familie.

Endvidere har vi, sammen med jer,
ofte et samarbejde med barnets
daginstitution, for at vi i fællesskab
kan understøtte barnets udvikling.
Vi glæder os til at samarbejde med jer.

