SAMARBEJDE

Hvis du vil vide mere:

Et behandlingsforløb via Villa
Kokkedal, har altid et klart formål,
defineret af forvaltningen i
samarbejde med familien selv.
Familien er motiveret for, i
samarbejde med Villa Kokkedal, at
arbejde med de problemstillinger
der er defineret som en del af
indsatsen.
Ved indskrivning i
familielejlighederne er familien
indstillet på at bo i andre omgivelser
for en periode, mens de arbejder og
fokuserer og træner på familiens
udvikling.
Familien inddrages altid i en
løbende evaluering af effekten.

FAMILIE
BEHANDLING
VILLA KOKKEDAL
Til samarbejdspartnere

Villa Kokkedals ligger på Strandvejen i
Hørsholm. Vi er placeret helt ud til
vandet og har den skønneste udsigt med
strand på den ene side og skov på den
anden.
Lejlighederne er beliggende i husets
underetage. På husets første og anden sal
er døgnafdelingen, som rummer 17 børn
ml. 5-14 (17) år.

For yderligere information
kontakt:
VILLA KOKKEDAL
Rungsted Strandvej 320 A
2970 Hørsholm
40425939, 24898901
eller ZD5J@sof.kk.dk

https://csp.kk.dk/
https://csp.kk.dk/artikel/flx

TTtttil forældre

Villa Kokkedal, en del af
Center for socialpædagogik og
psykiatri i Københavns
kommune, tilbyder målrettet
familiebehandling, herunder
indsatser i hjemmet, ophold i
vores familielejligheder, FLX
indsatser,
kombinationsindsatser, samt
opgaver ”On Location”.

BEHANDLINGEN

VORES MÅL MED
FAMILIEBEHANDLINGEN
 At forebygge og afkorte
anbringelser.
 At inddrage familien,

Familiebehandling via Villa
Kokkedal kan bestå af en bred
vifte af indsatser, herunder:
Observation, opbygning af dagligdags
strukturer, familiesamtaler,
arbejdsgrupper med andre familier,
udvikling af familiens samspil,
udvikling af konkrete færdigheder,
kontakt ml. barn/børn og forældre,
vedligeholdelse og udvikling af
forældrerollen,
opbygning/inddragelse af privat
netværk, daginstitutioner, skole,
fritidsinteresser osv.
Indsatsen kan både foregå på Villa
Kokkedal og i det miljø, familiens
medlemmer lever i til dagligt.

herunder barnet/den unge,
familien og netværket som
en del af løsningen.
 At kombinere og løbende
tilpasse vores indsats i takt
med barnet/den unge og
familiens behov/udvikling.
 At forbedre barnets/den
unges skoleindsats samt
mindske ensomhed via øget
samarbejde med skole og
fritidsliv.

METODEGRUNDLAG
FOR VORES
FAMILIEBEHANDLING
Vores familiebehandling
tager udgangspunkt i
indsatstrappen og til
arbejdet benytter vi os bl.a.
af følgende metoder og
indsatser:
Udviklings- og struktur
pædagogik, observationer,
PALS, ART, KAT, Aktiv
Lytning, psykoterapi, almen
daglig læring, Non Violent
Resistance,
netværksindragelse, PMTO,
løsningsfokuserede og
narrative metoder, familie
historie, telefonbistand
24/7. Desuden
skole/lektieinddragelse.
Afdækning er afgørende for
valg af indsats og metode.

