Invitation
til at deltage i ressourcenetværk
om familie og forebyggelse
Torsdag den 31. august kl. 16.00 -18.00.
Beboerhuset, Damgården 9, Albertslund

Tema: Familieliv
Vi brug for dit bidrag til, hvordan livet kan blive lettere for børnefamilierne i Albertslund.
Vi kender nok alle det, at man nogen gange kan føle sig utilstrækkelig som forædre. Som
børnefamilie skal man kunne overskue mange ting. Udover at man skal forsørge sin familie,
er der også store forventninger til forældreskabet. Man skal engagere sig i forældremøder
og forældreintra, børnenes sociale liv, legeaftaler, institutionsliv og skolegang, sport og
fritidsaktiviteter, sunde kostvaner, tandpleje, opdragelse og meget andet. Det bliver antageligt
ikke lettere, hvis man f.eks. er enlig forsørger, ikke har netværk i nærheden, har mange børn,
arbejder meget, døjer med dårligt helbred eller arbejdsløshed, eller hvis man ikke selv er vokset op
i Danmark og derfor har svært ved at finde rundt i de danske systemer og det danske sprog.
Nu har forældre og fagpersoner chancen for sammen at udvikle initiativer, der kan gøre livet
lettere for børnefamilierne.
Vi glæder os til at samle ressourcerne!

Tilmelding senest 20/8 til
Pia på pel@bo-vest.dk
Husk at skrive, om du
ønsker at spise med efter
mødet, hvor der vil blive
serveret mad.

Program
16.00-16.30
		
		
		
16.30-17.30
17.30-18.00

Velkomst
Ambitioner med netværket
Overblik over familie og forebyggelses-indsatsen
Præsentation af temaet familieliv og intro til workshops
Workshops
Opsummering, næste skridt

S
P
O
H
S
K
R
O
W

Hvordan kan livet blive lettere for børnefamilierne?
Vi brainstormer på idéer til, hvad man selv kan gøre som familie, hvad man kan gøre sammen med andre familier i lokalområdet, og hvad man kan gøre med hjælp fra boligområdet, foreningslivet, kommunen m.fl. Hvordan udnytter vi fælles ressourcer til gavn for
familierne? Hvordan styrker vi de lokale netværk omkring familierne? Og hvordan får vi de
familier med, som er mest udfordrede og har mest brug for det?

Baggrund for netværket
I Albertslunds boligsociale helhedsplan 2017-20 er der nedsat tre ressourcenetværk, som har til
formål at kvalificere indsatserne: familier/forebyggelse, uddannelse/beskæftigelse samt
naboskab/trivsel. Ressourcenetværkene består af samarbejdspartnere og nøglepersoner fra
kommunen og boligområderne, som med hver deres vinkel kan være med til at udvikle
indsatserne. Som deltager i et netværk inviteres du ca. to gange årligt til at stille skarpt på ét eller
flere temaer eller projekter.
Projektmidler til rådighed til familieliv-indsats i alt 2017-2020: 356.000 kr.

