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Forældreprogram

Specialbørnehaven Birkens
Forældreprogram
Når dit barn begynder i Birken, tilbydes I som forældre, et træningsprogram, målrettet jeres barn.
Træningsprogrammet er opbygget, så det kan støtte jer i jeres hverdag
sammen med barnet, og har fokus på, hvordan en hverdag kan tilrettelægges for at sikre trivsel i familien som helhed.
Vi ved, at det, at være forældre til et barn med en udviklingsforstyrrelse,
kan være en stor opgave. Hverdagen kan være præget af konflikter og der
kan være adfærdsmæssige reaktioner, som kan være svære for omgivelserne at forstå.
Derfor håber vi, at I kan finde støtte og hjælp i Birkens forældretræningsprogram.
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2. Temaaften:
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3. Temaaften:
Temaaften: Udfordrende
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4. Træningsforløb
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5. Supervision
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