Støtte til forældre
Meget ofte er støtte til forældre en forudsætning for en ”god anbringelse” af et barn i familiepleje,
opholdssted eller på døgninstitution eller lign.
Mange forældre kommer i akut krise, når deres barn/børn bliver anbragt udenfor hjemmet. Det opleves
som en menneskelig tragedie af de berørte forældre, viser flere undersøgelser.
Tit rettes frustration og vrede mod sagsbehandleren i anbringelseskommunen eller mod plejefamilien,
døgninstitutionen, hvor barnet bor. Dette forsinker og umuliggør ofte, at barnet får den optimale støtte
under anbringelsen, idet samarbejdet mellem plejefamilie, opholdssted, institution, sagsbehandleren i
anbringelseskommunen og forældrene får de dårligst tænkelige vilkår.
Ved at tilbyde forældrene støtte, når barnet skal anbringes og også kontinuerlig støtte i
anbringelsesforløbet, sikrer man, at forældrene altid har et menneske, de kan tale med dem om det svære i
ikke at have sit barn hos sig.
Den optimale samtalepartner for forældre i denne situation er et uvildigt menneske med erfaring i at støtte
mennesker i krise. En samtalepartner som ikke er en del af den indsats som har været med i beslutningen
om at anbringe barnet.
Siden 1. juli 1996, hvor jeg, Marianne Glaffey, startede min selvstændige konsulentvirksomhed –
Familieklinikken – har jeg i mange situationer medvirket som støtteperson til forældre under anbringelser
af deres barn/børn og unge i familiepleje, opholdssteder og på institution.
Jeg har i mange år, forud for min start som selvstændig konsulent, arbejdet i den kommunale og amtslige
sektor med børn, unge og deres familier i krisesituationer, bl.a. i forbindelse hvor der var tale om
anbringelse af et barn eller ung udenfor eget hjem.
I forbindelse med anbringelse af et barn/børn i familiepleje eller på institution vil mange forældre have
brug for særlig indsats.




Jeg kan tilbyde omsorgssamtaler i forbindelse med anbringelsen
Jeg kan efterfølgende tilbyde løbende støttesamtaler under anbringelsen også til forældre, hvis
barn/børn allerede har været anbragt i en periode.
Jeg kan tilbyde terapeutiske samtaler.

Omsorgssamtalerne skal forstås som et tilbud, hvor forældrene får mulighed for at fortælle om egne
følelser, f.eks. vrede, afmagt og sorg. Det skal understreges, at der ikke er tale om kriseterapi, men et tilbud
om kriseafklaring som hjælp til accept og forståelse for forældrene i denne kaotiske situation.
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Støtte til forældre

Støttesamtalerne skal forstås som et løbende tilbud om hjælp til forældre med at håndtere den nye
situation, som der er ved at være forældre på ”afstand”. En støtteperson står til rådighed, før, under og
efter din barns anbringelse indtil det er 18 år, eller indtil du ikke længere har brug for støtte.
Kommunen har pligt, jf. Servicelovens §54, til at tilbyde dig en støtteperson i forbindelse
med dit barn/børns anbringelse udenfor eget hjem.
Du kan selv opsøge mig med henblik på at få støtteperson og jeg vil derefter kontakte dig sagsbehandler
eller du kan selv kontakte din sagsbehandler for at få en støtteperson.
Har du brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at sende mig en mail: marianne@glaffey.dk eller
ringe til på mobil +45 4013 5721.
Speciale: børn, unge, voksne og familier, hvor bl.a. psykiske lidelser, misbrug (alkohol,
stoffer og medicin indgår).

2

MG Consult / Familieklinikken  Lægehuset  Valseværksgade 4  3300 Frederiksværk
www.mgconsult.dk

