Børn 0-5 år

Familiedialog er dit samarbejde med sundhedsplejersken, dagplejen, børnehaven eller vuggestuen om dit barns trivsel
Du kan hele tiden se hvem der er med og hvad
der sker, når du logger ind i Familiedialog
Du logger ind med NemID via
www.lolland.dk/familiedialog

Dit barns trivsel
Din kontaktperson
Navn
Tlf.
Mail

- vores samarbejde
www.lolland.dk/familiedialog

Familiedialog
Ændringer i hverdagen eller udfordringer kan
have indflydelse på børns trivsel. Det er vigtigt,
at børnene har det godt, så de kan udvikle sig
bedst muligt. Derfor skal vi sammen finde frem
til, hvordan hverdagen kan blive den bedste.
Familiedialog er et samarbejdsværktøj, hvor vi
arbejder for at dit barn har en god dag hver dag.
Sammen med dit barns sundhedsplejerske,
dagplejer eller pædagog samarbejder I om at
skabe de bedst mulige rammer for trivsel og
indlæring.
Med Familiedialog bliver samarbejdet struktureret og gennemsigtigt, og det er muligt at invitere
relevante samarbejdspartnere ind i dialogen
efter behov.

Sådan foregår en Familiedialog
1. For at komme i gang med Familiedialog skal dit barns tilsynspædagog eller pædagog i vuggestuen/børnehaven oprette en dialog i Familiedialog.
2. Derefter får du en e-mail i din
e-boks, så du kan logge ind i Familiedialog med dit NemID og give samtykke til dialogen.
3. Nu kan du begynde at forberede dig inden det første møde ved
at skrive det ind i Familiedialog
som du er bekymret for, det der
går godt og det du synes, der
skal ske.
4. Det næste du skal gøre er at
markere på en skala, hvordan du
synes dit barns trivsel er.
5. Når alle parter i dialogen har
skrevet deres bekymringer og
løsninger ind i Familiedialog, mødes I.
Ved mødet gennemgår I sammen
det der er skrevet og lægger en
plan for, hvad der skal ske. Planen følger I op på et efterfølgende møde.

Kontakt dit barns
sundhedsplejerske,
dagplejer eller
pædagog, så I sammen
kan starte
en Familiedialog

