”KAN DE IKKE BARE GØRE
BRUG AF DE EKSISTERENDE
TILBUD OG HAVE EN
TEGNSPROGSTOLK MED?
ELLER SØGE VIDEN PÅ
INTERNETTET?”
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FORÆLDREVEJLEDNING
I NYE KLÆDER

Forældrevejlederne under
CFD Rådgivning har rygende travlt. ”Der er rigtig
mange døve familier, som
får børn lige for tiden,”
fastslår Anne Ubbesen, der
er faglig leder for familieområdet.

Målet med forældrevejlederne er
blandt andet at ligestille døve forældre med hørende ved at kompensere
for den mangel på information og
viden, som mange døve forældre
oplever som en konsekvens af deres
høretab. Ligesom det er et tilbud til
professionelle, som møder de døve
forældre og deres børn i deres daglige arbejde.
Og hvorfor er det så nødvendigt med
et særligt tilbud til døve forældre,
vil nogen måske spørge. Kan de ikke
bare gøre brug af de eksisterende tilbud og have en tegnsprogstolk med?
Eller søge viden på internettet?
”Det kan de bestemt, og det er der
sikkert også mange, der gør. Men det
er bare ikke altid nok,” forklarer Anne
Ubbesen.
TEGNSPROG GØR FORSKELLEN
Så jo en døv, nybagt mor eller far
kan naturligvis sagtens deltage i en
mødre-/forældregruppe sammen

med hørende forældre. Men virkeligligheden som døve forældre til et
hørende barn ser meget anderledes
ud, og de hørende forældre kan
vanskeligt sætte sig ind i de udfordringer, som en døv familie står over
for. Det er derfor meget mere udbytterigt at være i en gruppe med andre
døve forældre.
”Der er dels kommunikationen i
gruppen, vi kommunikerer naturligvis
udelukkende på tegnsprog i vores
netværksgrupper. Dels har de døve
forældre nogle andre udfordringer
og usikkerheder i forhold til kontakten
til og opdragelsen af de hørende babyer, som det er rart at tale om med
ligestillede,” fastslår Anne Ubbesen.
Forældrevejleder Berit Sørensen er
en af de professionelle, som deltager
i netværksgrupperne. Hun er meget
enig med Anne Ubbesen og peger
på, at forældrenes engagement ved
møderne viser, at der er et behov, og
at de får noget med sig hjem.

”Det er et stort og dejligt projekt at
bliver forældre. Vi oplever, at de forældre eller kommende forældre, der
møder op, går klogere fra møderne.
Vi har foreløbigt haft to vellykkede
oplæg i ”Netværkstræf for gravide og
nybagte forældre”: En god barsel og
Tosproget udvikling og kommunikation i familien. Forældrene var meget
nysgerrige, deltagende og aktive
med deres spørgsmål og refleksioner,” fortæller hun.
ET ANDET TILBUD I DAG
CFD overtog tilbage i 2013 et tilbud,
som egentlig lå under DDL (Danske
Døves Landsforbund), til døve forældre med hørende børn. DDL havde
drevet det som et projekt, men da
midlerne slap op, valgte CFD at
træde til og tage over.
I dag arbejdes der på at forandre
tilbuddet og tilpasse det til forældrenes behov i takt med samfundsudviklingen.
”Det har været vigtigt for os at give
arrangementerne et fagligt løft.
CFD er en professionel organisation
forstået på den måde, at vi først og
fremmest har et fagligt fokus. Vi vil
gerne sætte vores faglighed i spil.
Det er vores vej til at støtte og vejlede familierne, og derfor har vi planer om at afholde temadage og har
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dannet netværksgrupper, hvor forældrevejlederne laver faglige oplæg,”
forklarer Anne Ubbesen.
Forældrevejledernes tilstedeværelse
i netværksgrupperne er midlertidig.
Tanken er, at de starter op og etablerer grupperne; kommer med deres
faglige vinkler på samværet, og så
trækker de sig igen, når grupperne
vurderes at være selvkørende. Det
sker som regel efter tre-fire møder.
Netværksgrupperne har derefter
stadig mulighed for at kontakte forældrevejlederne med spørgsmål og
lignende, ligesom der er mulighed for
at trække forældrevejlederen ind til
et enkelt møde i forhold til en konkret
faglig problematik.
Udover at søge fællesskabet i netværksgrupper kan forældrene også få
individuel rådgivning om børns udvikling, opdragelse, kommunikation
og forældreroller eller deltage ved de
temadage eller kurser, som forældrevejlederne på sigt har planer om at
arrangere.
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For at opkvalificere forældrevejlederne
til arbejdet, påbegynder de alle i
løbet af efteråret en efteruddannelse
med fokus på, hvordan man arbejder
med grupper ud fra en narrativ, systemisk og kognitiv tilgang.
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VI ER OGSÅ TIL FOR BØRNENE
OG DE PROFESSIONELLE
CODA-børnene (et amerikansk
begreb, der står for Children of Deaf
Adults, red.) er også en vigtig del
af forældrevejledernes fokus. Som
noget nyt startes den første samtale
gruppe for CODA-børn op i starten
af 2017. Børnene får her mulighed for
under kyndig vejledning af voksne
at mødes med ligestillede, spejle sig
i hinanden og snakke om de særlige
vilkår, som de vokser op under.
Det er veldokumenteret, at samtalegrupper for børn og unge med specielle livssituationer har god effekt
for deres evne til at mestre de udfordringer, de står overfor i deres hverdag. Børn, som har deltaget i sådanne grupper, har udtalt, at de tidligere
havde savnet nogen at snakke med,
og at de havde savnet information og
viden om det, som er specielt i netop
deres familie.
Forældrevejlederne tager også gerne
og ofte ud i daginstitutioner og
skoler for at holde oplæg for både
medarbejdere og forældre. Det giver
en indsigt i og en forståelse af, hvad
det vil sige, at mor og/eller far er døv,
og hvad det er for en dagligdag, som
CODA-børnene har.
Pludselig forstår læreren eller pædagogen, hvorfor Peter gør, som han
gør. Han er ikke uopdragen, når han
går og klapper de andre på skuldrene
for at komme i kontakt. Han er ikke
uopdragen, når han ikke kan forstå

en besked, når læreren står oppe
ved tavlen med ryggen til, men godt
når læreren kigger på ham. ”Men han
er da ikke døv, så det kan da ikke
passe!”
”Jo det kan det – han er jo et visuelt
barn, og et barn som er vokset op i
en familie, hvor man påkalder sig opmærksomhed og kontakter hinanden
ved at pege, vifte med hænderne,
røre ved hinanden, stampe i gulvet,
banke i bordet og lignende,” fortæller
Anne Ubbesen.
Forældrene til CODA-børnenes kammerater kan også få besvaret de
mange spørgsmål, som de ofte har:
Hvordan er det, man kontakter de
døve forældre? Hvordan kan vi lave
legeaftaler? Kan mit hørende barn
godt komme med hjem til Peter, når
nu hans forældre er døve?

”FORÆLDREVEJLEDERNE
KAN TYDELIGT SE PÅ
MEDARBEJDERNE OG DE
ANDRE FORÆLDRE, AT
DE FÅR EN HELT ANDEN
FORSTÅELSE FOR, HVAD
DET VIL SIGE AT VÆRE ET
CODA-BARN, OG HVAD
DET VIL SIGE AT VÆRE EN
DØV FORÆLDER. ”

Forældrevejlederne kan tydeligt se
på medarbejderne og de andre forældre, at de får en helt anden forståelse for, hvad det vil sige at være et
CODA-barn, og hvad det vil sige at
være en døv forælder.
”Og de døve forældre er også glade
for at have os med eksempelvis til
forældremøder, hvor vi supplerer
deres udsagn med vores faglighed.
Den information betyder faktisk
noget for familiernes hverdag og for
de muligheder, som deres børn har,”
slutter Anne Ubbesen.

CFD’S FORÆLDREVEJLEDNING HAR FIRE FOKUSOMRÅDER:
1. DE DØVE FORÆLDRE – INDIVIDUEL RÅDGIVNING, NETVÆRKSGRUPPER,
TEMADAGE OG KURSER.
2. ANDRE FAGFOLK – OPLÆG I DAGINSTITUTIONER OG SKOLER, FOR DE ANDRE
FORÆLDRE OG FOR DE ANDRE BØRN, SOM OMGÅS CODA-BØRN.
3. SAMTALEGRUPPER FOR CODA-BØRN.
4. INFORMATIONSMATERIALE TIL BÅDE DØVE FORÆLDRE OG FAGPERSONER.
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