Kontaktperson i Familiestøtte
Familiekonsulent Irlin F. Frigstad
Tlf: 38 28 20 00, mobil 41 46 83 45
E-post: irlin.frigstad@audnedal.kommune.no

Ta gjerne kontakt

Ingen problemer som påvirker barn, unge og familier negativt, er
for små eller for store til å ta kontakt. Ring gjerne og ta en prat eller
be om et møte! Jeg holder til på helsesenteret på Konsmo, men er
mobil og kan avtale møter andre steder i kommunen.

Velkommen til samarbeid om det viktigste
vi har, barna våre!

”Familiestøtte - barn i nærmiljøet”

Familiestøtte

Lavterskeltilbud

Målet med familiestøtte er å gi hjelp til barn, unge og familier som
sliter med små eller store utfordringer i hverdagen. Erfaring viser at
små justeringer ofte kan være nok til å skape en positiv forandring.
Jeg ønsker å være støttespiller i gode prosesser til foreldre og barns
beste.

Familiestøtte er et frivillig ”lavterskeltilbud” til familier i Audnedal
kommune. At tilbudet har en ”lav terskel”, betyr at alle kan ta
kontakt direkte med meg som arbeider i familiestøtte. Her trengs
ingen henvisning fra andre instanser. Skole, barnehage,
helsestasjon o.a. kan ta kontakt med meg for å drøfte saker
anonymt.

Familier har ulike utfordringer i forhold til hvilken fase av livet de er
i. Ikke ukjent for mange kan samspill og kommunikasjon innad i
familiegruppa være utfordrende i perioder.
Helhetstenkning står sentralt i forståelsen av familier. Selv om mor,
far og barn er selvstendige individer, vil ofte hele familien bli
påvirket dersom et medlem har det vanskelig. Av den grunn er
ønsket å møte hele familien, sammen og/eller hver for seg.
Familiestøtte sorterer administrativt under helseavdelingen i
Audnedal kommune.

Samtale/veiledning
Jeg kan i første rekke bidra med samtale og veiledning. I tillegg kan
jeg samarbeide med andre aktører i familiens nettverk, som for
eksempel skole og barnehage.

Samarbeidspartnere
I mange saker kan et samarbeid mellom familier og barnhage, skole,
helsestasjon o.a. være hensiktsmessig. I tilfeller der det er aktuelt,
vil foreldre i så fall bli spurt om tillatelse først.

Taushetsplikt
Familiestøtte er bundet av taushetsplikt. Det vil si at før vi eventuelt
snakker med andre om det jeg får kjennskap til i arbeidet, må jeg
innhente tillatelse og be om skriftlig samtykke fra den saken gjelder.
I likhet med alle fagpersoner har jeg meldeplikt til barnevernet
dersom jeg får kjennskap til at barn blir utsatt for omsorgssvikt.

