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Springvandspladsen 5

9800 Hjørring

72 33 33 33

hjoerring@hjoerring.dk
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Book et møde i Trivselsforum

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte PPR på tlf. 7233 3693 eller e-mail
ppr@hjoerring.dk

Til dagplejere, private børnepassere og 
forældre med børn fra 0 til 3 år

Både dagplejere, private børnepassere og foræl-
dre kan tage initiativ til et møde i Trivselsforum. 

Find og udfyld tilmeldingsskemaet på 
www.hjoerring.dk/trivselsforum. Send skemaet til 
ppr@hjoerring.dk.

Du vil herefter blive kontaktet med oplysninger 
om mødetidspunkt.

September 2017

Colourbox og Hjørring Kommu-

nale Dagpleje



Om Trivselsforum

Er du dagplejer, privat børnepasser eller forælder 
til et barn på 0 til 3 år, og er du bekymret for bar-
nets udvikling, så er Trivselforum et tilbud, du kan 
benytte dig af.

Trivselsforum foregår som et tværfagligt møde, 
hvor du kan fortælle om din bekymring for barnet.

I en samtale med forskellige fagpersoner finder I 
derefter frem til en fælles og måske ny forståelse 
af barnet, og du modtager råd og vejledning i, 
hvordan du bedst støtter barnet i dets videre ud-
vikling.

Ved mødets afslutning aftaler I, om du har brug 
for opfølgning. Det er også muligt at lave en aftale 
med en eller flere fagpersoner om videre tiltag.

Formålet med trivselsmødet er:

•	 at opnå forståelse for barnets udvikling.
•	 at skabe en samtale med fokus på dialog og 
            fælles refleksion.
•	 at give råd og vejledning til, hvordan 
            barnets behov mødes bedst muligt.

Udgangspunktet for samtalen er, at børns adfærd 
og trivsel er præget af den sammenhæng og det 
miljø, de er en del af.

Det fælles mål er gennem dialog at finde frem til 
relevante tilpasninger af den dagligdag, som bar-
net indgår i.

Fagpersoner i Trivselsforum

Fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning deltager :

•					Tale-hørekonsulent,	som	f.eks.	kan	vejlede	i,
       hvordan barnets tidlige
       kommunikative og talesproglige udvikling
       understøttes bedst muligt.

•						Psykolog,	som		f.eks.	kan	vejlede	omkring
       barnets udviklingsmæssige behov.

•						Fysioterapeut,	som	f.eks.	kan	vejlede	i,
       hvordan barnets sansemotoriske 
       udvikling understøttes bedst muligt.

•						Sundhedsplejerske,	som	f.eks	kan	vejlede	i	
       barnets og familiens sundhed og trivsel.

Formålet med trivselsmødet


