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Rødovre Kommune vil give flere børnefamilier en god start på livet sammen med Røde Kors.
Baggrund
I form af Fødselssamarbejdet, har Rødovre Kommune har som en af landets første kommuner haft
tilbud til børnefamilier, som af forskellige årsager har haft behov for en ekstra hånd i deres nye rolle
som forældre.
Fødselssamarbejdet retter sig mod borgere i Rødovre Kommune og kan iværksættes på baggrund af
personlig henvendelse, via visitation fra egen læge, jordemoder eller sundhedsplejerske. Det har nu
vist sig muligt at udvide tilbuddet i samarbejde med Røde Kors.
Om Fødselssamarbejdet – et Rødovre Kommune tilbud
Rødovre Kommunes tilbud er målrettet gravide og forældre med børn op til 18 måneder, der oplever vanskeligheder i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel. Det kan eksempelvis vise sig ved
humørsvingninger, nedtrykthed, angst, parproblemer eller vanskeligheder i relation til barnet. Alt
efter hvad der gør sig gældende vil der være mulighed for samtaleforløb af forskellig karakter.
Formålet med fødselssamarbejdet er at skabe de bedst mulige betingelser for småbørnsfamilier ved
at håndtere vanskeligheder, inden de vokser og får negativ betydning for barnets trivsel og udvikling.
Mål kan være at:


Hjælpe til at forældrene opnår en mere hensigtsmæssig kommunikation



Fremme tilknytning mellem barn og forældre



Fremme psykisk trivsel hos forældrene

Alt efter hvilke udfordringer der gør sig gældende varetages samtalerne af Familiehuset psykologer
og familiebehandlere. Et forløb i Fødselssamarbejdet kan bestå af op til 10 samtaler.
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God start på livet – et Røde Kors tilbud
Røde Kors har et lignende tilbud ”god start på livet” som har samme målgruppe og varetages af frivillige familiestøtter. Tilbuddet er af kortere varighed maks. seks måneder, men hvor familiestøtter
kommer hjem i huset og giver praktisk og sjælelig støtte to gange ugentligt. Familiestøtterne er frivillige som har forskellig baggrund, eksempelvis pædagogger, skolelærer, studerende samt peer-personale.

Rødovre Kommune hjælper flere familier gennem samarbejde med Røde Kors
Børne- og Familieafdelingen ønsker gennem samarbejde med Røde Kors at udvide kommunens tilbud til gravide og forældre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel. Det kan ske ved at visitere de mindre udsatte forældre til Røde Kors’ tilbud. Ved at visitere
mindre udsatte forældre til Røde Kors’ tilbud, gives der mulighed for, at flere kan få et forebyggende tilbud.

Børne- og Familieafdelingen vil gennem et samarbejde med Røde Kors kunne visitere ”lettere” forløb til ”god start på livet”. Børne- og Familieafdelingen yder supervision og undervisningsforløb til
medarbejdere i Røde Kors. På den måde sikrer Børne- og Familieafdelingen samtidig at fastholde
viden og kenskab til de borgere i ”god start på livet”-forløb, selvom de ikke varetages i kommunes
eget tilbud.

Fortsat frivilligt fokus
Børne- og Familieafdelingen har i forvejen god erfaring med Røde Kors’ frivilliges indsats i form af
lektiecaféen i ungdomsboligerne. Der er et kontinuerligt fokus på at sikre og udvide samarbejder
med øvrige relevante samarbejdspartnere i civilsamfundet.
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