
 

                                                             
 

Invitation til gravide og nybagte forældre 

                                     

   

 

Kære alle gravide og nybagte forældre  

Vi i Forældrevejledningen vil gerne invitere jer til første netværksgruppe for gravide og nybagte forældre.  

Torsdag den 20. april kl. 9.30 - 12.30 på Cafe MÆT, Valgårdsvej 8, Valby 

Vi forestiller os, det vil være dejligt for jer at mødes og udveksle erfaringer og ideer, gode råd og ikke mindst 

bare hyggesnakke sammen på tegnsprog sammen med jeres nyfødte.  

Vi har sammensat følgende dagsorden til vores første netværksgruppe:  

 Præsentation af forældrevejledere og gravide/nybagte forældre 

 Præsentation af Forældrevejledningens tilbud 

 Formål med og rammer for fremtidig etableret netværksgruppe  

 Lære hinanden at kende og erfaringsudveksling.  

Det koster ca. 60 kr. at deltage inkl. morgenmad og kaffe/the. Det skal betales til cafeen. 

Tilmelding (bindende!) foregår pr. mail eller SMS – dog senest den 4. april - til forældrevejleder Tina 

Erlandsen, mail: TTE@cfd.dk eller SMS: 2364 7238. Oplys gerne jeres navn og barnets alder eller termin, hvis 

ikke I har født endnu, når I sender tilmeldingen til os.  

Hvis I kender flere i jeres omgangskreds, der er gravide eller lige har født, må I rigtig gerne videresende 

invitationen til dem også.   

Vi glæder os meget til at se jer - og hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os og spørge.  
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PROGRAM 

 

Første netværkstræf:  

Torsdag 20. april kl. 9.30 12.30 i Cafe Mæt 

Præsentation af forældrevejleder og gravide/nybagte forældre. 

Præsentation af Forældrevejledningens tilbud. 

Formål med og rammer for fremtidig etableret netværksgruppe.  

Lære hinanden at kende og erfaringsudveksling. 

 

Andet netværkstræf:  

Tirsdag 16. maj kl. 9.30 – 12.30 i Cafe Mæt  

Godmorgen til alle og kort snak om hvordan det går for enkelte familie. 

Oplæg om ”EN GOD BARSEL” v/forældrevejleder Berit.   

Der vil også være tid til erfaringsudveksling. 

Lave en plan om hvornår netværksgruppen kan mødes og hos hvem i juni og august. 
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Tredje netværkstræf: 

Tirsdag 27. juni kl. 9.30 – 12.30 i Cafe Mæt 

Godmorgen til alle og en kort snak om hvordan det går for enkelte familie. 

Oplæg om ”TOSPROGET UDVIKLING OG KOMMUNIKATION I FAMILIEN” v/forældrevejleder Tina.  

Der vil også være tid til erfaringsudveksling. 

 

Fjerde og sidste netværkstræf:  

Tirsdag 22. august kl. 9.30 – 12.30 i Cafe Mæt 

Godmorgen til alle og en kort snak om hvordan det går for enkelte familie. 

Oplæg om ”SAMARBEJDE MED VUGGESTUEN/DAGPLEJEMOR – HVORDAN?”v/ forældrevejledere 

Berit og Tina 

Der vil også være tid til erfaringsudveksling. 

Lave en plan om hvornår netværksgruppen kan mødes og hos hvem i september og frem. 

Evaluering af forløbet samt om hvordan og hvornår I kan bruge forældrevejledere. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål, behov for en vejledningssamtale, eller ønske 

om at have forældrevejleder på besøg i netværksgruppen hjemme. 

Forældrevejleder Tina kan kontaktes på mail tte@cfd.dk/sms 23647238. 

 

Mange hilsner fra forældrevejledere Berit og Tina       
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