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Peter Bangs Vej 26, 5. sal.
Telefon 38 21 11 10 
sundhedstjenesten@frederiksberg.dk

DELTAGERE PÅ FORÆLDREKURSET FORTÆLLER:

Det at være i rum med andre kommende forældre og få mulighed for at snakke om 
at være forældre på en struktureret måde. Selv reflektere, og høre de andre forældre 
og deres refleksioner. Det gav os utroligt meget.

Vi bliver bedre som par og familie. Man reflekterer over det der med at være far og 
mor – også hvis vi er uenige. Vi bliver opfordret til at tale om det her. Og så taler vi to 
sammen om, hvordan vi skal være som forældre. Vi bliver også tvunget til at se det i 
øjnene, hvis der er noget, vi er uenige om. Ting, vi måske ikke lige får talt om i hver-
dagen, dem får vi talt om her.

- Jaqueline og Jonas Bjørneskjold, deltagere på ”Dit første barn” i 2016/17. 

INFORMATION OG TILMELDING
Ring til Sundhedstjenesten på telefon 3821 1110 på hverdage mellem kl. 8 og 14. 
Eller skriv til sundhedstjenesten@frederiksberg.dk.

KORT OM KURSET
 . Forbereder førstegangsforældre på forældreskabet.Starter når kvinden er gravid i 24.-26. uge.Består af 6 moduler. Foregår i praktiske og trygge rammer i Sundhedsplejens lokaler.Afvikles på hverdage mellem kl. 16.00 og 18.30.Deltagelse i kurset er gratis .Deltagelse har ikke betydning for andre af Sundhedsplejens tilbud.Der trækkes lod blandt de tilmeldte om plads på kurset.Deltagerne indgår i et forskningsprojekt under Innovationsfonden.
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STÆRKE FAMILIER – STÆRKE BØRN
Frederiksberg Kommune tilbyder et kursus til forældre, der venter deres første barn. 
Kurset hedder ’Dit første barn’, og er en form for forældreklasse, der skal forberede jer 
på, hvad forældreskabet kan byde på af glæder og udfordringer for jer som familie. 

Formålet er at støtte jer i at danne en stærk ramme omkring det kommende barns 
opvækst.

UDBYTTE
På kurset får I en række værktøjer, som kan hjælpe jer til at tackle de store forandringer 
og udfordringer, som familien vil opleve i forbindelse med det forestående forældreskab. 
I får blandt andet:

. lejlighed til at arbejde med, hvilke værdier I som forældre ønsker, at jeres barn skal   . mødes med i opvæksten. viden, om hvordan I sammen kan støtte barnets udvikling og håndtere svære situationer. viden, om børns udvikling, tilknytningsmønstre, søvn og førstehjælp.

NETVÆRK OG FÆLLESSKAB
På kurset møder I andre familier, der venter deres første barn. Sammen kan I dele jeres 
viden og oplevelser, usikkerhed og bekymringer med ni andre par, allerede fra før bar-
net er født. Kurset er en oplagt mulighed for at etablere et netværk og fællesskab med 
andre forældre på Frederiksberg. 

HVEM KAN DELTAGE
Alle der venter deres første barn, og bor i Frederiksberg Kommune, kan deltage.  
Målgruppen er de voksne, som skal være sammen om barnets opvækst. Det er typisk 
barnets forældre, men kan også være andre primære voksne omkring barnet. 

DEL AF ET FORSKNINGSPROJEKT
”Dit første barn” indgår i et forskningsprojekt, som er støttet økonomisk af Innovations-
fonden. Der trækkes lod blandt de, der ønsker at deltage. 
Hvis I ønsker at deltage, beder vi jer om at udfylde nogle spørgsmål før og efter fødslen. 
 
Uanset hvilken gruppe lodtrækningen placerer jer i, bidrager I med værdifuld viden om 
de faktorer, der skaber en stærk familie omkring barnet. Forskningsprojektets resultater 
bliver offentliggjort på SFIs hjemmeside i starten af 2020.

TILMELDING
Det er gratis at deltage i kurset og naturligvis helt frivilligt, om I ønsker at deltage. 
Udvælges I til at deltage, har det ingen betydning for de øvrige tilbud I får tilbudt af 
Sundhedsplejen.

Er I interesserede i at deltage, eller har I spørgsmål, er I velkomne til at ringe til Sund-
hedstjenesten på telefon 3821 1110 på hverdage mellem kl. 8 og 14. Eller I kan skrive til 
sundhedstjenesten@frederiksberg.dk. 
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KURSETS FORLØB
Kurset består af 6 moduler

FØR BARNET ER FØDT 
Tilmelding – ca. 20 uger henne i graviditeten

1. Barnet og forældreskabet – gravid i uge 24-26

2. Barnet i familien – gravid i uge 27-29

NÅR BARNET ER FØDT
3. Barnet og de gode stunder – barnet er 6 uger

4. Barnet udvikler sig – barnet er ca. 3 måneder

5. Nye vaner – barnet er ca. 6 måneder

6. Sammen med andre børn? – barnet er ca. 9 måneder
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