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Når en familie får anbragt et barn eller en ung, kan Marselisborg tilbyde støtteperson, jf. Servicelovens §54, der kan
yde neutral og professionel støtte til forældre i en svær
situation.
Marselisborgs værdigrundlag hviler på respekten for det enkelte individ og troen på, at alle mennesker kan udvikle sig
ved at handle. Mennesker skal have indflydelse, lyttes til og
have reelt ejerskab over deres eget liv og de mål, der opstilles.
Marselisborgs erfarne støttepersoner er alle certificerede
coaches og arbejder med relations dannelse til forældrene
som et metodisk afsæt, for at sikre de bedst mulige betingelser for et positivt og konstruktivt samarbejde mellem familien
og kommunen. Denne kombination af den positive relation
og den professionelle støtte giver de bedste betingelser for
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at afhjælpe mulige udfordringer og skabe sammenhæng for
den enkelte forælder.
Som certificerede coaches har Marselisborgs støttepersoner
kendskab til en bred vifte af værktøjer og metoder som bygger på principperne fra den kognitive og narrative coachingmodel, hvor vi har indarbejdet elementer fra den sociale lovgivning og metode, der understøtte den enkeltes udviklingsproces samt fremmer selvindsigt og motivation for at skabe
ændringer og udvikling.
Sammen med Marselisborgs støtteperson, vil forældrene kunne få støtte til håndtere de udfordringer, som kan knytte sig til
en anbringelse, bl.a.
• Håndteringen af følelser og holdninger i forbindelse med
at have et anbragt barn
• Støtte til dialog med kommunen og samarbejdet med
deres sagsbehandler, herunder deltagelse i møder med
kommunen
• Støtte til samarbejde med anbringelsesstedet
• Hjælp til udvikling af forældrerollen og hvorledes de som
forældre kan deltage positivt i barnets eller den unges liv
• Håndtering af de udfordringer, der ledte op til anbringelsen, herunder hvordan disse kan håndteres og overvindes

Marselisborg tilbyder støtte til forældre både som et individuelt forløb og som gruppeforløb.

Indledning på samarbejdet og forløb
Inden opstart afholdes fællesmøde med forældre, sagsbehandler og Marselisborgs konsulent. På mødet rammesættes
støttepersonens rolle, herunder hvilke fokuspunkter, der skal
være i kontakten.

Ved gruppeforløbet vil der blive indledt med en samtale, hvor
familien bliver informeret om støttens omfang og forløbets
indhold og form. Efterfølgende vil der blive afholdt opfølgende og individuelle samtaler efter behov.

Ved konkrete sager, kontakt Chefkonsulent
Tina Abildgaard på 2873 4559 eller tag@marselisborg.org
for tilbud eller drøftelse omkring behov.
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MARSELISBORG der har eksisteret siden 2001 er opbygget som en utraditio
nel konsulent- og anden aktørvirksomhed, hvor vi tilbyder ledelsesrådgivning,
organisationsudvikling og analyser inden for beskæftigelses-, ældre, unge-, og
socialområdet. Samtidig driver vi landsdækkende centre, som dagligt udfører
en tværfaglig og beskæftigelsesfremmende indsats, der understøtter at ud
satte borgere kommer tilbage på arbejdsmarkedet.
Denne unikke kombination gør MARSELISBORG i stand til at udføre ud
viklings- og forandringsprocesser på alle niveauer inden for velfærdsområdet,
hvor vi kan inddrage faglig ekspertise, viden og praksiserfaring fra såvel vores
konsulentvirksomhed som vores anden aktør indsats.
MARSELISBORG Work & Life har som primære motivation at understøtte
borgere som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet til få en bedre frem
tid, hvor job og uddannelse er en del af livet. I vores arbejdsmarkedsret
tede indsatser er job og uddannelse omdrejningspunkt allerede fra forløbets
første dag. Vi arbejder målrettet med at styrke borgernes reelle kompetencer,
mestringsstrategier og selvværd, så forandringerne kan fastholdes og bliver
varige i den enkeltes liv.
Besøg os på www.marselisborg.org

Hvis du ønsker at høre mere:
Mette Seeberg
Direktør
Tlf.: 2256 8607
Mail: mes@marselisborg.org
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