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                                               Metoder og tilgange 

 
Metode(r), som anvendes i leveringen af indsatsen: 

Det narrative er fortællingen om klientens liv, som bliver brugt af tearpeuterne / pædagogerne som 

udgangspunkt for dialog om forandring. Det narrative bruger vi når og hvis det giver mening. 

 

Miljøterapi: 

Den daglige omgang med morderen og barnet, samtalerne og den deraf kommende vejledning, 

selvforståelse af nye mønstre m.v. Miljøterapiens grundlag er en ligeværdig tilgang til det andet 

menneske, som giver mulighed for en åben og ærlig samtale om de udfordringer såvel moderen som 

medarbejderen har.  

 

ADL - Almindelig dagligdags levevis (ADL) er en direkte indsats under miljøterapien, hvor moderen 

får konkrete anvisninger i f. t.  dagligdags situationer, omgang med barnet, oprydning og rengøring;  

 

NOPA parenting (nordisk børneopdragelse opdragelse) – vedr. børneopdragelse: 

Se hjemmesiden www.nordicparenting.dk 

Indsatsen over for børnene er inspireret af NOPA, hvor hovedforståelsen er, at man inddrager, lytter til, 

søger forståelse i f. t. barnets meninger og ønsker. 

”kærlighed, dialog og respekt for det enkelte barn” nonverbal dialog => mindre og færre konflikter 

mellem mor og barn. 

 

Indsats for at få inspireret mødrene, der er vant til at være inaktive. Motiverende indsats, vi skal 

motiverer moderen til at være aktiv, vores opgave er at få moderen til at opleve, at det er sjovt at 

tage sig af sin baby/barn  

 

Spædbørns- og børnemassage: 

Det vigtigste er, at moderen lærer at berører sit barn, ved berøring af barnet dannes der glædeshormon i 

barnets hjerne, der er yderst vigtig for barnets udvikling, både generelt og at barnet evner 

tilknytning, nærhed og relation. 

Dette vil være en indsats, der bl.a. lærer moderen at tolke barnets kropssprog og forstå de behov barnet 

har / giver udtryk for gennem sit kropssprog. 

 

Samtidig vil der blive dannet rum for ro og fordybelse, hvor barnet lærer sig selv at kende.  

 

Nada: 

Nada er ikke et alternativ til den medicinering, som kvinderne modtager, men er et supplerende tilbud 

til understøttelse af disse, hvor det giver mening. Det kan tilbydes til mødrene og de større børn som 

erstatning eller alternativ til psykofarmaka og som tilbud for afspænding og afslapning i f. t. stress, 

samt til afvænning i f. t. rygning, abstinenser og som supplement til misbrugsbehandling og pn 

medicin.  

 

De forskellige ydelser beskrevet overfor er en del af indsatsen på Kvistholm og derfor indeholdt i 

opholdsprisen 

 

Vi vil i det daglige sikre medarbejdernes kendskab til disse metoder gennem undervisning, supervision 

og fælles / individuelle samtaler. Undervisning vil både være en del af de fastlagte møder, men kan 

også foregå i andre fora i eller udenfor Kvistholm, alt efter situationen og behovet. 
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• Faglig tilgang og metode / pædagogisk indsats – og udførelsen af samme: 

• Værdigrundlag 

• Tillid 

• Nærvær 

• Vi behandler alle ens ved at behandle dem forskelligt 

 

Tillid: 

Tillid skaber grundlag for tillid – tillid bygger på og medfører et godt samarbejde, at moderen åbner sig 

og kan medføre mulighed for at udvikle sig. Tillid er vigtig for vores eksistens. Barnets tillid til sin 

mor medfører samhørighed, at barnet bliver et helt menneske. Lige som moderens tillid til os 

medfører, at hun tør tro på forandring. 

 

Nærvær: 

Når vi på Kvistholm taler om nærvær, er det vigtigt, at nærværet ”går begge veje”, og skaber grundlag 

for relations udvikling af og mellem moderen og barnet. 

Det vigtigste er, at vi gennem vores nærvær giver moderen mulighed for selv at skabe nærvær med sit 

barn / relations dannelse med barnet – hvilket underbygger tilknytningen til barnet.  

Ved at skabe nærvær giver vi mulighed for omsorg og kærlighed. Nærvær er den byggesten, der 

medfører tilknytning. 

Evnen til nærvær skabes kun ved at moderen selv oplever nærvær, derfor er det vigtigt altid at have 

fokus på dette. 

 

Vi behandler alle ens, ved at behandle dem forskelligt: 

Uddybning kan måske virke overflødigt, men i vores tolkning opstår denne opfattelse af, at alle er 

unikke og skal have mulighed for at skabe deres egen vej. Vi tager udgangspunkt i, at mødrene er 

eksperter i deres eget liv, men ikke altid selv kan ”finde vejen”; derfor er det vores opgave at hjælpe 

mødrene med at finde denne. 

 

• Faglige målsætninger for arbejdet med borgeren i tilbuddet generelt: 

Længden for anbringelsen er meget individuel i f. t. situation og personerne. Det vigtigste for os er, at 

familien gennem forløbet på Kvistholm, er bedre rustet til at være hjemme i deres eget hjem.  

  

Anbringelsen skal som minimum give moderen et overskud og en forståelse for, hvad barnet har brug 

for og hvornår barnet har brug for det. Det vigtigste for os vil være, at mor trives i behandlingen, så 

hun kan opfylde barnets behov. Hvis dette sker, er raten for succes senere i barnets liv større. Derfor 

vil vores hovedindsats være: 

• samtaler / terapi 

• at skabe struktur i hverdagen 

• at skabe mulighed for, at moderen føler sig i balance med sig selv og sit barn. 
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