
SOLRØD KOMMUNE | SUNDHEDSPLEJEN 

Familieforberedelse
- en god start som familie

SUNDHEDSPLEJEN
Børn og Unge Rådgivningen
Højagervænget 35
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 18 28 60

Åbningstider:
Mandag - onsdag kl.10.00 - 14.00
Torsdag kl.13.00 - 17.00
Fredag kl.10.00 - 13.00

Solrød Sundhedspleje tilbyder 
familieforberedelse

Formålet
Formålet er at forberede sig på 
at blive en familie. Familiefor-
beredelse er et fælles tilbud til 
mor og far, der venter barn og 
bor i Solrød Kommune. Hvis du 
skal være alene med dit barn, 
er du velkommen til at tage en 
nærtstående person med.

Forløbet
Vi starter hold op inden fødslen 
og slutter, når barnet er ca. 15 
måneder. Efter fødslen tager I 
barnet med til mødegangene.

Vi mødes kl. 17-19 i alt 16 gan-
ge sammen med andre nye for-
ældre. Mødestedet er Børn og 
Unge Rådgivningen, Højager-
vænget 35, 2680 Solrød Strand.

Oplæggene indeholder bl.a.:

• Juridisk sikring i familien 

• Familiedynamik

• Udviklingsstøttende samspil

• Barnets naturlige udvikling

• Barnets sproglige 
  og motoriske udvikling

• Hverdagslivet i familien

• Selvstændighed 
  og grænsesætning

• Aktiviteter med barnet

• Anerkendelse, der øger 
  selvværd og giver robusthed 
  i livet

Tilmelding sker via mail til:

Sundhedsplejerske Lisbeth Svan-

holt på mail lsva@solrod.dk 

eller sundhedsplejerske 

Charlotte F. Ramberg på mail 

cfra@solrod.dk

HUSK! At jeres navn, telefon-

nummer og terminsdato skal stå 

i mailen.

Vi glæder og til at høre fra jer!



Familieforberedelse
KURSUSFORLØB

1.mødegang
Velkommen, Udstyr,

Økonomiske prioriteringer

2.mødegang
Juridisk sikring i familien

Overvejelser om orlov

3.mødegang
Barn og forældre på vej

4.mødegang
Fødslen

5.mødegang
Det nyfødte barn

6.mødegang                                      
At blive en familie

FØDSEL

7.mødegang
Fødselsoplevelser

Hverdagen med barnet

8.mødegang
Familiedynamik

Samspil med barnet

9. mødegang
Barnets naturlige udvikling

Søge hjælp og støtte

10. mødegang
Barnets trivsel

Mælk og mad til barnet

11. mødegang
Syge børn

Tandsundhed

12. mødegang
Barnets sproglige 

og motoriske udvikling
Overgangskost

13. mødegang
Pasning uden for hjemmet

Søvn og døgnrytme

14. mødegang
Selvstændighed 

og grænsesætning
Forebyggelse af ulykker

15. mødegang
Hverdagslivet i familien

16. mødegang
Nye udfordringer

Aktiviteter med barnet
Evaluering


