OPSTART

En typisk opstart vil strække sig over 2 uger + korte dage de første 2 uger derefter. Så afsæt gerne en måned.

Download guide

Dette er et eksempel, og det kan tilpasses efter jeres behov.

De første dage kommer I på besøg sammen. Derefter tager vi nogle dage hvor vi øver farvel situationen, helst når barnet er friskt - gerne efter middagslur. Eller tidligt på dagen. Den første gang nøjes du med at være væk 10 min, næste gang 1/2 time og så et par timer. Den første uge kan I så lege videre når du er tilbage. Men tag hjem før barnet bliver overtræt.
2. uge kan I komme om formiddagen, og alt efter hvordan søvnen er, kan vi øve at jeg putter til middagsluren.
Når barnet er trygt efter de 14 dage, vil det alligevel have brug for nogle korte dage - fx.. 9.00- 14.00. Alle de nye indtryk tager på kræfterne, og det skulle nødig gå i baglås.

Det er bedst for barnet at være oplagt og have fået sovet godt i de dage, hvor det skal ud og opleve alle de nye ting som sker her. Forsøg at drosle ned på oplevelser derhjemme i denne periode. Brug gerne weekenderne til at falde til ro igen.
Mit arbejde går i første omgang ud på at opnå en tryg relation med barnet. Hvis I er trygge smitter det af på hele stemningen. Så vend med mig hvis der er noget som I synes er uklart eller I ikke forstår, eller I er utrygge ved. Skriv evn. en mail - så vi ikke skal snakke hen over hovederne på børnene.
Selvom det er hyggeligt at være her sammen med barnet som forældre, vil jeg af hensyn til mit relationsarbejde med barnet, og af hensyn til de andre børn, anbefale at du er så meget væk så muligt. Det er vigtigt at jeg er den primære voksne her. 
Når du er her er det meget vigtigt at du tager hensyn til de andre børn - hvis de henvender sig til dig skal de ikke afvises.
Jeg gerne have at du sidder så meget i børnehøjde så muligt her i HJERTEGRÆS. Under måltiderne sidder vi ved bordet, men ellers er det plæne, sofa og gulv. Og når barnet skal krammes er det nede i børnehøjde. Herhjemme løfter jeg så lidt så muligt, og de små hjerner finder jo hurtigt ud af at der er spændende ting i “voksenhøjde” - og jeg kan ikke bruge tid og ryg på at løfte op pga. udforskning. Derudover er det godt for deres fysiske (og mentale) udvikling at øve sig i at få fat i ting ved egen hjælp.

