Hvad er LEVs Børneterapeuter?

BRUG LEV OG BLIV HØRT
Som medlem af LEV støtter du både dig selv og dit barn med udviklingshæmning.
Medlemsskabet gavner hele familien, også hvis der er andre børn.
I LEV kan du få et solidt netværk gennem kontakt med andre familier i samme
situation, ligesom du kan få politisk indflydelse på samfundets indsats for
mennesker med udviklingshæmning.
Hvis du vil vide mere om LEV og LEVs Børneterapeuter
- så læs mere på lev.dk

Det er rådgivning rettet mod familier
med børn med udviklingshæmning
i alderen 0-12 år.

LEVs Børneterapeuter

LEVs Børneterapeuter er autoriserede
ergoterapeuter med flere års faglig
erfaring inden for børneområdet.

- en del af LEVs rådgivning for medlemmer
6. udgave – december 2011.
Nyeste udgave af denne pjece kan læses på www.lev.dk

Kontakt LEVs Børneterapeuter:
Telefonrådgivning hver torsdag
mellem kl. 14.00 - 16.00 på tlf. 3635 9608
Eller send en mail til:
boerneterapeuterne@lev.dk

Landsforeningen LEV
Kløverprisvej 10B
2650 Hvidovre
Tlf. 3635 9696
Fax 3635 9697
lev@lev.dk
www.lev.dk
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Telefonrådgivning: 36 35 96 08

Boerneterapeuterne@lev.dk

Hjemmebesøg

• Behov for rådgivning om den gode skolestart?

• Bekymringer over barnets udviklingsmuligheder?

• Faglig vurdering af barnets udviklingsmuligheder

• Behov for inspiration til det gode samarbejde med kommunen?

• Usikker på, hvad du selv som forælder kan gøre for at stimulere barnets udvikling?

• Råd og vejledning i valg af legetøj og målrettede lege

• Trives hele familien med de udfordringer et barn med handicap tilfører et familieliv?

• Fylder barnet med handicap lige rigeligt? Er du bekymret for barnets søskende? Er
familielivet ved at briste?

• Info om daglige aktiviteter, der kan stimulere barnet

• Får barnet et kvalificeret udviklingstilbud, der kan fremme dets udvikling?
• Behov for en snak om hjælpemidler til udvikling af ”sprog” og kommunikation?

• Utilfredshed med kommunens faglige tilbud til barnet?
• Samarbejdsproblemer med kommunen, sagsbehandler, børnehaven og skolen?

Ring direkte til LEVs Børneterapeuter torsdag mellem 14-16 på tlf. 36 35 96 08
Skriv til boerneterapeuterne@lev.dk om små og store udfordringer i hverdagen med
et hjemmeboende barn med udviklingshæmning.

• Rådgivning til forældre for at sikre, at hele familien trives og lever så normalt som muligt
• Besøgsrapport til familien
Ønsker du hjemmebesøg af en af LEVs Børneterapeuter, så skriv et par linjer om dit barn,
og hvorfor du ønsker hjemmebesøg, til boerneterapeuterne@lev.dk.
Husk telefonnummer, så vi kan ringe dig op.

