NU GIVER KOMMUNIKATIONEN IKKE
LÆNGERE ANLEDNING TIL KONFLIKT
I FAMILIEN

EN FORTÆLLING SOM BESKRIVER
YDELSEN ”INTENSIV STØTTE I HJEMMET
TIL FAMILIER MED BØRN”
Bent og Ulla er begge tegnsprogsbrugere, mens
deres dreng er hørende. Han vokser derfor op
som tosproget med både dansk tegnsprog og
talesprog.
Parret har svært ved at deltage i aktiviteter
sammen med hørende forældre. De har derfor
stor glæde af, at familiekonsulenten kommer
hjem til dem, deler ny viden og information og
fortæller om børns udvikling. Når kommunikationen foregår på tegnsprog, har de lettere ved
at følge med og får mulighed for at gå i dybden
med problemerne.
”Vores familiekonsulent har givet os gode råd
og vejledning omkring vores barn, så vi kan
være med til at udvikle ham, både sprogligt og
med hensyn til legeaktiviteter,” siger Bent.
De oplever desuden, at de har fået hjælp til at
udrede forskellige problematikker i deres familie
og fået støtte til at fastholde forskellige løsninger,
der hjælper dem i deres hverdag og deres indbyrdes relation. Ulla udtaler således:

Familiens kommunikation er et af de temaer,
som CFD’s familiekonsulent har samarbejdet
med familien om. Om dette siger Ulla:
”Familiekonsulenten har støttet os i at fastholde
et fælles sprog i familien og at have fokus på
vores kommunikationsform. Indsatsen har virket
forbyggende på den måde, at vores kommuni
kationsproblemer undgår at ende i en konflikt
og påvirke vores barn negativt.”
Bent og Ulla fortæller, at det er vigtigt for dem
at have den kontinuerlige kontakt med CFD’s
familiekonsulent:
”I perioder, hvor vi synes, det går meget godt,
kan vi sommetider tænke, at der ikke er grund
til, at familiekonsulenten kommer. Men det viser
sig, at der alligevel dukker emner og temaer op,
som er værd at tale om, når hun kommer og
hjælper os med at sætte fokus.”

(Fortællingen er anonymiseret, og Bent og Ulla
er opdigtede navne)

”Vi har fået støtte i en proces, hvor vi har bevæ
get os fra at være to individuelle personer, til at
være et par, og nu til at være en familie.”

”Vores familiekonsulent har givet os gode
råd og vejledning omkring vores barn, så
vi kan være med til at udvikle ham, både
sprogligt og med hensyn til legeaktiviteter.”
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