samvæ r s h u s e t

Overvåget og støttet samvær | opgavefokusering
før- og eftersamtaler
Samværskonsulenten og jeg har formået at få min datter til at føle sig tryg. Det er sket
i et samarbejde mellem os.
- Far til barn i Samværshuset

Samværshuset på Hvidborg
Mange og fleksible ydelser

Samværshuset er Børnecenter Hvidborgs tilbud, når
børn i Hvidovre skal være sammen med deres forældre
under enten overvågede eller støttede former.
Samværshuset har hyggelige og velegnede lokaler til
rådighed midt i Hvidborg. De to samværskonsulenter
kører derudover også hjem til forældre, plejeforældre
eller døgninstitution/opholdssted, når børn og forældre
skal se hinanden. Rammen fastsættes af familierådgiveren, og vi er fleksible med hensyn til både tid på dagen og måden, børn og forældre er sammen på – traditionelle samvær, ture til Zoologisk Have, første skoledag
eller fødselsdage. Søskende og bedsteforældre er ofte
en del af opgaven.

Samvær har mange former
Samvær efter §71 i serviceloven falder juridisk i to former
– enten overvåget eller støttet. I virkeligheden arbejdes
med flere former, fx overvåget samvær med (frivillig) støtte og tryghedssamvær, hvor konsulenten kan
tilkaldes via telefon. Vi lægger vægt på at få defineret
målet med samværet i dialog med rådgiver og forældre.
Er målet at relationsbevare eller relationsudvikle? Ønskes
observationer af relationen barn-forældre? Har familierådgivningen overvejelser om og ønsker til, hvordan konsulenten skal indgå i mødet mellem barn og forældre?
Fordi vi er en del af Børnecenter Hvidborg, har vi adgang
til supervision og sparring internt og her-og-nu.

Folk her taler til mig på en
måde, jeg ikke er vant til,
fordi jeg ser ud, som jeg gør.
Andre steder taler folk til
mine tatoveringer, det gør de
ikke her.
- Far til barn i Samværshuset
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Målgruppe
Vores tilbud er rettet mod familier med børn fra 0 til
18 år, der både kan være frivilligt anbragt og anbragt
med tvang.
Rammer og omgivelser
understøtter det gode møde
Samværshuset på Hvidborg er en gammel, moderniseret villa med en række hyggelige familierum, hvor den
enkelte familie kan mødes og lege, hygge sig, spille spil
og se film under rammer, der er så hjemlige og afslappede som muligt. Det er fint! Vi har et fælleskøkken, hvor
forældre og barn kan bestille mad eller lave mad sammen – men der er også mulighed for, at forældrene kan
have mad med hjemmefra.
Vi har egen terrasse og adgang til Hvidborgs legeplads,
trampolin mm og dejlige, grønne områder.
Samværshusets tilgang
giver tryghed og udvikling.
Vi indleder altid en ny opgave med et møde med familierådgiveren og forælderen/forældrene, hvor vi får talt
opgaven og målene for samværene igennem. Vi holder
derudover møde med barnets primære omsorgsperson
og eventuelt barnet (afhængig af alder) for at lytte til,
hvad der vil være hjælpsomt for barnet. Her kan barnet
også se samværshuset.
Der er mulighed for før- og eftersamtaler med forælderen/forældrene, hvor samværet forberedes, og
forældrene bagefter kan få talt oplevelser og følelser fra
besøget igennem med konsulenten.

Faglighed med vægt på
anerkendelse og ressourcer.
Samværshuset har den samme overordnede faglige
tilgang, det samme menneskesyn og de samme værdier som resten af Børnecenter Hvidborg. Vi kan benytte
Marte Meo i vores ressourceorienterede og anerkendende måde at se samspillet forældre-børn og samspillet
konsulent-forældre-børn.
Vi er dialogskabende og anerkendende og forsøger at
bidrage til at skabe en stemning, hvor stjernestunder
er mulige, og hvor der er grobund for udvikling.
Der er to samværskonsulenter. Som regel er det familiebehandlere med pædagog- eller socialrådgiverbaggrund,
ofte med efteruddannelse som Marte Meo-terapeuter.
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Visitation
I alle anbringelsessager hvor der er truffet afgørelse om samvær og
kontakt jf. Lov om Social service § 71. stk. 2, 3 og 4, varetages samværsopgaven af Samværshuset på Hvidborg, medmindre særlige
forhold taler imod dette.
Sagen sendes til Hvidborg på samme måde som ved andre, interne
tilbud. Herefter fordeles sagen af Hvidborg til en samværskonsulent.
Familierådgiveren indkalder forældre og samværskonsulent til et opstartsmøde i god tid inden første samvær for at få synliggjort formålet
med det støttede/overvågede samvær, gennemgå handleplansmålene
og aftale dato for opfølgningsmøde.

Hvidborg
Neergårds Alle 6
2650 Hvidovre
T	 36 78 00 12
M	 hvidborg@hvidovre.dk
W hvidborg.dk
VISITATION
Forstander
Mikala Frølich
T	 28 43 59 74
M	 mka@hvidovre.dk

”Døgninstitutioner gentænkt” af blandt andre forstander Mikala Frølich.
Læs hvordan Hvidovre Kommune har ændret hele indsatsen omkring udsatte børn og unge
- en tilgang alle Børnecenter Hvidborgs fem tilbud benytter i dag.

