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Babycafé – et tilbud til  
døve forældre, hvor 
kommunikationen foregår 
på tegnsprog

SToRT BEhov foR  
ERfaRINGSuDvEkSlING
”Der er et kæmpebehov blandt døve 
forældre for at mødes og drøfte 
problemer på deres eget sprog, 
tegnsprog,” siger Berit, som er for-
ældrevejleder i det sydlige Jylland og 
på Fyn. 

”De fleste sundhedsplejersker til
byder jo ganske vist nybagte mødre 
at deltage i mødregrupper lokalt, 
hvor de bor, men mange døve for
ældre føler sig mere trygge ved, at 
kommu nikationen kan foregå direkte 
på tegnsprog uden brug af tegn
sprogstolk,” tilføjer hun.

kommuNIkaTIoNEN ER  
omDREJNINGSpuNkTET
at det er vigtigt med erfaringsudveks-
ling på eget sprog er noget, de døve 
mødre kan nikke genkendende til. 

”Babycafe giver mulighed for at 
snakke med andre døve mødre på 
vores modersmål og udveksle erfa
ringer i eget tempo” siger Julie og 
Helle, to af de døve mødre, som  
deltager i babycafeen i Fredericia.

To gange om måneden mødes en gruppe mødre med 
små børn i alderen 4 måneder Til 1 år i cfd’s lokaler 
i fredericia. nogle af mødrene er kørT langT for 
aT være med i ”babycafeen”, som er en af flere 
neTværksgrupper i landeT for døve forældre 
med børn, som fungerer med sTøTTe fra cfd’s 
forældrevejledere. vi har kiggeT forbi babycafeen 
i fredericia og TalT med beriT sørensen, som er 
forældrevejleder og selv Tegnsprogsbruger, og 
desuden med eT par af de døve mødre.

”BaByCafE GIvER mulIGhED foR aT SNakkE 

mED aNDRE DøvE møDRE pÅ voRES moDERSmÅl 

oG uDvEkSlE ERfaRINGER I EGET TEmpo”
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”Det kan være svært at følge med i 
snakken i en hørende mødregruppe 
 også selvom du har tegnsprogstolk 
med. Fordi du sidder og skal se på 
tolken, og du skal følge med i snak
ken, samtidig med at du har barnet, 
som du også skal se efter,” tilføjer de 
samstemmende.

”Ja, dine ressourcer bliver hurtigt 
brugt op,” supplerer Helle.

foRælDREvEJlEDEREN Skal 
SElv havE pRøvET pRoBlE mERNE 
”pÅ EGEN kRop”
Både Helle og Julie har to børn, og 
har brugt Forældrevejledningens 
tilbud flittigt, siden de fik deres første 
barn i henholdsvis 2011 og 2012. 

De to mødre er enige om, at det for 
dem er vigtigt, at forældrevejlede-
ren selv er tegnsprogsbruger og har 
egne erfaringer med at være foræl-
der til hørende børn.

”Det er et stort plus at forældrevejle
deren selv er døv, har empati og ved, 
hvordan det er at være døv forælder 
med hørende børn,” siger Helle.

De er begge enige om, at forældre-
vejlederen både skal kunne forstå 
de vanskelige situationer, som døve 
forældre ofte kommer i, kunne give 
forældrene gode råd og desuden 
give informationer til andre om døve 
forældres særlige livssituation.

SITuaTIoNER Som ER SvæRE  
aT TaCklE
”Som døv forælder oplever du mange 
situationer, som kan være svære at 
tackle. Mange har stort udbytte af 
at tale med en forældrevejleder om 
disse situationer og desuden for at 
drøfte dem med andre forældre”, 
fortæller Berit, som selv er mor til  
3 hørende børn.

”Jeg ved fx, hvordan det føles, når 
ens barn skal starte i børnehave, og 
de andre børn står undrende og kig
ger på den døve mor, som måske har 
et mærkeligt talesprog, og bruger 
tegnsprog.”

”Jeg har selv prøvet situationen, og 
jeg ved, hvor vigtigt det er med grun
dig information til både personale, 
forældre og børn, så de kan forstå 
situationen og får viden om, hvordan 
man bedst kan kommunikere,” siger 
Berit.

akTIvITETER Som  
EfTERSpøRGES af møDRENE
Det er vigtigt, at der i Babycafeen er 
god tid til, at mødrene kan snakke 
sammen og udveksle erfaringer med 
hinanden, men herudover er der også 
afsat tid til oplæg om emner, som 
forældrene selv har været med til at 
vælge. Fx har der været besøg af en 
sundhedsplejerske, som har fortalt 
om børns udvikling og om kost, og 
til en af de kommende babycafeer 
er der lavet aftale med en tandplejer. 
Disse oplæg giver mødrene en vigtig 
viden, som de har efterspurgt, og 
desuden er oplæggene et godt afsæt 
til de videre diskussioner i gruppen.

BEhovENE kaN æNDRE SIG
De mødre, som lige nu deltager i 
Babycafeen i Fredericia, er på bar-
selsorlov, men nogle af dem skal 
snart i gang med at arbejde igen. Det 
betyder, at de ikke længere vil kunne 
deltage på hverdage i dagtimerne. 
De har derfor et ønske om i stedet at 
mødes om lørdagen. 

”Der er ingen tvivl om, at mødrene 
har udbytte af at være sammen,  
så lige nu arbejder jeg på at afklare 
muligheden for at lave et arrange
ment fx en lørdag om måneden,” 
oplyser Berit.

i det hele taget skal forældrevejleder-
ne være meget opmærksomme på, 
at fleksibilitet er vigtigt, og at foræl-
drenes behov kan ændre sig over tid.

”Lige nu har vi et behov for at mødes 
med ligestillede i babycafé. Måske vi 
senere får et andet behov for kontakt 
til forældrevejlederen. Det afhænger 
af situationen, og det er meget indi
viduelt, hvilke behov man har,” siger 
både Helle og Julie.

BaByCafé aNDRE STEDER  
I laNDET
Babycafeen i Fredericia er ikke den 
eneste netværksgruppe, som foræl-
drevejlederne arrangerer. Også i Kø-
benhavn er der en netværksgruppe 
for døve forældre. Desuden arbejder 
forældrevejlederne lige nu for at få 
etableret en babycafé i århus, hvor 
flere døve forældre har udtrykt inte-
resse for dette.

”Vi håber bestemt, at det vil lykkes 
også at få et tilbud op at stå for for
ældre i Midt og Nordjylland i 2015, 
for jeg ved, at der også er et behov 
og en interesse blandt forældrene 
her,” siger Berit afslutningsvist.

foRælDRE-
vEJlEDNINGEN 
foR DøvE
Forældrevejledningen er en del 
af CFD’s generelle rådgivningstil-
bud på døveområdet. tilbuddet 
udgår fra CFD’s kontorer i Fre-
dericia og København. Forældre-
vejlederne tilbyder:

Individuel vejledning til døve 
forældre med hørende/døve 
børn, som har behov for generel 
information om fx:
•	 Barnets	udviklingstrin	og	 

behov, fx i relation til kost, 
kommunikation, opdragelse 
m.v.

Deltagelse i netværksgrupper 
efter behov fx:
•	 Døve	forældre	med	spædbørn	

– ”babycafeer”
•	 Andre	netværksgrupper	som	

efterspørges af døve forældre 

orientering til fagfolk, som 
kommer i kontakt med døve 
familier om fx:
•	 De	døve	forældres	baggrund,	

familiernes livsvilkår, kommu-
nikationen i døve familier, 
samarbejde og kommunikation 
med de døve forældre, brug  
af tolk

familieweekend for hele  
familien efter behov:
•	 Forældrevejlederne	kan	efter	

behov – evt. i samarbejde med 
andre aktører på døveområdet 
– arrangere familieweekends, 
hvor døve forældre har mu-
lighed for at drøfte emner af 
fælles interesse og erfarings-
udveksle med hinanden


