Stjernestunder
Indsats iværksat i 2011 under projektet ”Børns trivsel i udsatte familier – tidlig opsporing” støttet af Sundhedsstyrelsens SATS-pulje 20112014
Hvorfor gør vi, som vi gør? Ud over En god start – sammen ønskede Sundhedsstyrelsen, at der i 2011-2014 lokalt udvikledes og
afprøvedes indsatser rettet småbørnsfamilier.
Det er småbørnsfamilier, der af en eller flere årsager har behov for ekstra kontakt til kommunen eller
mangler netværk. Familierne har store sociale, sundhedsmæssige og økonomiske problemstillinger, de har
vanskeligt ved at klare selv.
Der er flere tilfælde, hvor både Børn og Unge, Jobcentret og endog Psykiatrien har iværksat en indsats
overfor den samme familie. Det gør, at disse familier har rigtig mange fagprofessionelle at forholde sig til.
Problemet har hidtil været, at de fagprofessionelle ikke samarbejder omkring familien, men enkeltvis yder
hver deres indsats. Der er et stort behov for en samlet indsats og en styrkelse af det tværfaglige
samarbejde, der kan komme den enkelte familie til gode.
Det bevirker, at vi:
Vi imødekommer dette
ved, at:

Vores borgere siger:
Tønder Kommunes
udbytte af dette?

Udviklingsmuligheder:

I samarbejde med Børn og Unge, Integration og Kompetencecentret har Sundhedsafd udbudt
Stjernestunder for småbørnsfamilier, der af en eller flere årsager har behov for ekstra kontakt til
kommunen eller mangler netværk.
Stjernestunder blev startet som en forsøgsordning for forældre tilknyttet Kompetencecenteret i 2012 og
2013. Siden marts 2014 har det været et fast ugentligt tilbud. Deltagerne er forældre og deres børn
under skolealderen. Forældrene har forskellige sociale og sundhedsmæssige problematikker udover
ledighed. Stjernestunder mødes en gang om ugen fra kl.9-13, hvor der laves mad sammen, spises, leges
og snakkes. Det tager tid inden deltagerne bliver rigtig trygge ved hinanden og de fagprofessionelle, der er
en familievejleder fra Børn og Unge, en leder fra Kompetencecentret og en sundhedskonsulent fra
Sundhedsafd.
I juni 2013 og i juni 2015 var der en meget vellykket lejrtur over et par dage, dette styrkede de sociale
relationer i gruppen.
I sommer halvåret foregår Stjernestunder i Oldtidsparken, i vinterhalvåret foregår det i Sundhedshuset i
Skærbæk. Bege dele er rigtig gode rammer.
Alle kommer frivilligt og melder sjældent afbud. Deres tillid til at Børn og Unge samt Jobcenteret vil dem
og deres familie det bedst muligt styrkes gennem Stjernestunder. De beder gerne om hjælp og siger når
noget er svært.
Vores afd.
At samarbejdet mellem afdelingerne ”Børn, Skole, Kultur og Fritid” og ”Social,
Arbejdsmarked, Integration og Sundhed” er blevet væsentligt udbygget.
Dette samarbejde understøtter en samlet indsats for familier med særlige
Samarbejdspartnere
behov.
I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov for, at der i et tværfagligt samarbejde udvikles et
fælles tilbud til familier med særlige behov. Der er behov for at få et samarbejde med Frivillighedscentret.

