
 

 

Projekt Praesentia – 

Nærvær 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er vi?  

Vi er en gruppe som studerer 

til socialpædagoger, som er i 

gang med et projekt. Vi vil 

skabe et rum for familier med 

langtidssyge børn, hvor der 

skal være plads til forældre 

kan sidde og snakke med egen 

familie, samt andre forældre 

til langtidssyge børn. 

Idédannelse  

Hvor stammer vores idé fra? 

Vi blev nysgerrig efter 

hvordan socialpædagogerne 

kunne bidrage til 

sundhedsverdenen, med 

fokus på forældrene med 

langtidssyge børn. 

Vi havde en idé om, at vi som 

socialpædagoger kunne 

bidrage med andre 

kvalifikationer, ift. 

sygeplejersker og lægers 

kompetencer. Lægernes 

opgave er at beslutte hvilken 

behandling patienten skal 

modtage, samt at oplyse om 

behandling. Sygeplejerskers 

kerneopgave er pleje og at 

udføre selve behandlingen, 

samt at oplyse og vejlede. 

Hvorimod vi som 

socialpædagoger kan hjælpe i 

form af at opbygge tillid og 

tryghed for at sikre både børn 

og forældres trivsel. Vi vil 

møde både børn og forældre i 

øjenhøjde, og hjælpe dem der 

hvor de er i livet, samt skabe 

en bedre kommunikation og 

opretholde den gode dialog 

mellem dem. 

Vision og pædagogisk mål 

Vores formål med projektet er 

at hjælpe forældrene med 

etablerer et bedre 

sammenhold, hvor forældrene 

kan være sammen på neutral 

grund. Vores idé er at vi vil 

samarbejde tværprofessionelt 

med både psykologer, 

parterapeuter og 

sygeplejersker. Vi vil som 

socialpædagoger guide 

forældrene til at komme ned i 

vores forældre rum, her vil vi 

have en psykolog og 

socialpædagog til sted. Her vil 

målet være, at vi kan hjælpe 

forældrene til samtale, hvis 

der er behov for dette. Vores 

mål er at forældrene kan 

danne relationer på kryds og 

tværs og rummet skal kunne 

bruges som et samtalekøkken. 

Vores pædagogiske mål med 

dette projekt er, at støtte 

forældrene og hjælpe 

familierne gennem den krise 

de kan stå i som familie, samt 

hjælpe dem med at etablere 

et bedre sammenhold. 

 

Realisering af vores vision 

Vi har kontaktet Mary 

Elizabeths hospital, samt 

Charlotte Blix, leder af 

BørnUngeProgram på 

Rigshospitalet. Mary Elizabeth 

hospitalet, er et 

familiehospital hvor der er 

plads til hele familien. I 

samarbejde med dem vil vi 

sætte mest fokus på at hjælpe 

forældrene gennem den krise, 

som de kan stå i. Samtidig skal 

der være fokus på familien 

som helhed. Vores projekt går 

ud på at række en hånd ud til 

forældre som kan stå i krise. 

Men samtidig værner vi også 

om familien som helhed. 

Derfor er vi indgået i et 

samarbejde med Legeheltene 

som gerne vil komme ud og 

være med til de forskellige 

højtider, traditioner og 

planlagte begivenheder, hvor 

vi her vil give familien tid til 

nærvær.  

Mia, Cecilie, Marine og 

Cathrine 

 

  

 

 


