
Åben tværfaglig rådgivning for 
forældre fra Pædagogisk 

Psykologisk Rådgivning (PPR)  

Telefon nr 

e-mail adresse 

 

Hjælp til dit barns 
udvikling og 
trivsel?  

PPR har faglig ekspertise til at rådgi-

ve forældre til børn i dagtilbud og 

skole. 

PPR har fokus på at hjælpe forældre 

og personale på et tidligt tidspunkt, 

når forældrene er bekymrede for de-

res barns udvikling.  

Det betyder, at vi har fokus på at 

hjælpe de voksne til at støtte barnets 

udvikling. 

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK 
RÅDGIVNING 

Dagtilbud 

INSTITUTIONENS NAVN 

Silkeborgs natur giver god mulighed 

for at udvikle motorikken 

Hvad kan forældre få hjælp til fra PPRs 

åbne tværfaglige rådgivning?  

I kan få rådgivning til de spørgsmål, be-

kymringer eller problemer, der kan opstå i 

alle familier, f. eks. om: 

Barnets trivsel  

Barnets udvikling  

Opdragelse af barnet  

Barnets forhold til kammerater  

Barnets forhold til voksne 

Barnets forhold til søskende 

Barnets skolestart   

Bekymringer i forbindelse med sygdom 

dødsfald eller andet 

  

Den åbne rådgivning foregår på føl-

gende tidspunkter: …………….  

 



Har du brug for hjælp til dit 

barns sprog  
Hvis din bekymring alene drejer sig 

om dit barns sprog, kan du få en 

sprogvejledning af  tale-

hørekonsulenten.  

Her vil I blive bedt om at beskrive 

barnets sprog. Tale-hørekonsulenten 

vil til herefter lave en aftale med jer 

og institutionen om, hvordan I hver 

især bedst understøtter barnets 

sproglige udvikling i hverdagen.  

ÅBEN TVÆRFAGLIG RÅDGIVNING FRA  PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING 

Hvordan foregår den åbne 
tværfaglige rådgivning? 

 
I den åbne rådgivning deltager I, bar-
nets kontaktpædagog, en psykolog og 

en tale-hørekonsulent fra PPR samt insti-

tutionens leder, der er ordstyrer på mø-
det. Det er kun forældrene og børneha-

ven, der kender barnet på forhånd. 

 
Efter en præsentation af deltagerne  for-

tæller I om barnet, og hvad I gerne vil 

have hjælp til. Lederen afklarer hvilket 
område, der skal være i fokus i rådgiv-

ningen.  

 
Kontaktpædagogen beskriver, hvordan 

personalet ser udfordringerne i forhold 
til barnet.  

 

Herefter rådgiver psykologen og tale-
hørekonsulenten om, hvordan I og per-

sonale kan arbejde med det valgte fo-

kusområde. 
 

Til sidst laver lederen en opsamling og 

spørger jer, om I har haft nytte af råd-
givningen. 

 

Lederen skriver et kort beslutningsrefe-
rat, som forældrene får. Referatet sen-

des ikke til PPR. 

 

Hvem kan få hjælp fra PPRs åbne 

tværfaglige rådgivning? 

Forældre til børn i dagtilbud kan få 

råd og vejledning af PPRs psykolo-

ger og tale-hørekonsulenter. 

 

Hvor foregår  den åbne tværfagli-

ge rådgivning? 

Den åbne rådgivning foregår i jeres 

barns institution. 

Rådgivningen er anonym. 


