MIN HISTORIE

MIN HISTORIE er et materiale til brug for arbejdet med barnets historie – et bud på, hvordan forældre og plejeforældre kan samarbejde og derved skabe bedre udviklingsbetingelser for barnet.

Alle mennesker har en historie – en livshistorie, som fortæller, hvor vi
kommer fra, hvad vi har oplevet osv. For at forstå hvem man selv er kende sin identitet – er det betydningsfuldt at have kendskab til sin
livshistorie, at forstå sin baggrund og have kendskab til sin familie, sine ”rødder” og sin fortid.
Plejebørn har i særlig høj grad brug for at kende og forstå deres livshistorie og deres familie. At blive adskilt fra sine forældre og anbragt i
en anden familie kan for plejebarnet være en traumatisk og uforståelig oplevelse, som kan skabe kaos og forvirring i barnets oplevelse af
sig selv, sin identitet og sit tilhørsforhold.
MIN HISTORIE har til formål at give forældre, plejeforældre og plejebørn inspiration og støtte til at forstå og samarbejde om væsentlige
temaer knyttet til den særlige situation, det er at bo i plejefamilie.

MIN HISTORIE består af:
Grundbog til forældre og plejeforældre
Temaerne, der behandles, er: Familiens betydning; samarbejde mellem forældre og plejeforældre; identitet; tilknytning; personlighedsudvikling; at flytte i plejefamilie; sorg og krise; savn og længsel; at høre til to familier; kontakt og samvær med forældrene; at tale med plejebarnet; ændret familiedynamik; hjemgivelse og deltidspleje.

8 temabøger specielt til børnene
Bøgerne berører forskellige centrale og generelle temaer. Drengen
Anton er den gennemgående figur, og vi følger ham, Fra han kommer
i plejefamilie og gennem hans første tid i for skellige situationer.

Arbejdsbog
Arbejdsbogen giver konkrete redskaber og instruktion. Materialet kan
inspirere børn, forældre og plejeforældre til at tegne, farve- lægge og
lave små historier, der kan danne grundlag for at tale med barnet om
dets situation, tanker og følelser.
Samtalebilleder
Billederne er med forskellige motiver, der kan inspirere til en konkret
snak eller til at digte en historie.
Tegn og fortæl ark
Arkene kan bruges ligesom samtalebillederne. Forskellen er, at
plejebarnet selv tegner billederne.

MIN HISTORIE kan købes gennem Fabu.
Prisen for et samlet sæt er 850,- kr. og består af
2 grundbøger (1 til forældre og 1 til plejeforældre)
1 arbejdsbog
8 temabørnebøger
Materialet kan også købes delvist og koster
Grundbog
140, - kr.
Arbejdsbog
90, - kr.
Temabørnebog
70, - kr.
Ovenstående priser tillægges porto for forsendelse.
Yderligere information
Vi kan aftale temamøder eller temaforløb, hvor vi vejleder og underviser i brug af materialet.
Kontakt os gerne for yderligere information 38 76 06 80.
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