
                                       
 

 

 

Ofte stillede spørgsmål om Familieiværksætterne 

Får forældrene viden og værktøjer på kurset, som de ikke kan få f.eks. gennem læsning? Ja.  

Formen på kurset er baseret på dialog og erfaringsudveksling både mellem forældrene, de andre 

forældre og oplægsholderne. På den måde bliver det mere relevant for deltagerne.  

Har Familieiværksætterne konsekvenser for fødslen og tilknytningen af en jordemoder?  Nej. De 

kommende forældre tilknyttes kendt jordemoderordning, og tilbydes jordemoderkonsultationer 

og fødselsforberedelse. 

Betyder Familieiværksætterne, at forældrene ikke længere får besøg af sundhedsplejersken? 

Nej. Sundhedsplejersken besøger familien 4 gange, hvor det sidste besøg er, når barnet er 7-8 

uger. 

Erstatter Familieiværksætterne mødregruppe? Ja. Familieiværksætterne tilbyder i stedet for et 

netværk med andre forældre, og opfordrer desuden deltagerne til sociale aktiviteter mellem 

mødegangene. 

Er det muligt at vælge at deltage i enkelte mødegange efter interesse og behov? Nej. Kurset er et 

sammenhængende forløb, hvor netværksdannelse og erfaringsudveksling er bærende elementer. 

Diskussionerne på holdet kan sætte tanker i gang – også når man møder holdninger, der er 

forskellige fra ens egne. 

Behøver begge forældre at deltage, eller er det i orden, at kun den ene melder sig på kurset? Det 

er muligt at deltage alene, men vi opfordrer til, at være to, så der er en at tale med om indholdet 

på kurset.  Aleneforældre er velkomne til at tage en ledsager med (f.eks. ven, veninde, 

bedsteforældre), men det er ikke et krav.   

Er det virkelig nødvendigt med 12 mødegange? På de 12 mødegange er alle temaerne relevante 

for en ny familie. Parforholdet ændres for alle, alle skal tage stilling til orlov osv. Forældrene får 

desuden information om, hvor de kan henvende sig i kommunen, hvis de får behov for det.  

Hvad hvis jeg har to børn fra tidligere, men det er min mands første barn? Familieiværksætterne 

er et tilbud til alle, der skal være forældre for første gang.  

 

  


