
  

Dagtilbud: 

Christina Persson - Tlf.30685496: 
Natur & Skovbørnehuset, Nordstjernen, Løvfrøen,  

Trilobitten, Vildanden, Søstjernen, Hasle Naturbørnehave, 
Gudhjem Børnehus, Allinge Børnehus, Troldhøj. 

Pia Nordentoft Christensen - Tlf.23800658: 
Hasle Børnehus, Klemensker Børnehus, Lillegryn, Nyker 
Børnehus, Signalhuset, Lillemyr, Bien, Liden Stina,  

Midgården. 

Pernille Pedersen - Tlf.23839089: 
Østermarie Børnehus, Svanereden, Børnebakken, Mor-
bærstien, Trinbrættet, Rønne Børneasyl, Skatteøen, Vo-
res Børnehave, Tejn Børnehus, Dagplejen og de private 
passere. 

KP - Tlf.30693820: 
Nexø Børnehus. 

 

 

 

 

Skole: 

Kris Ipsen Matzen - Tlf.51522384: 
Paradisbakkeskolen, Svartingedal Skole,  

Kongeskærskolen. 

Henriette Nørager - Tlf.20437052: 
Søndermarksskolen, Ungdomsskolen, 10.Klasse og hel-
tidsundervisningen. 

Malene Christoffersen - Tlf.23717412: 
Åvangsskolen. 

Klement Møller - Tlf.30693668 
Østerlars Friskole, Svaneke Skole. 

Sanna Nielsen - Tlf.30181839  
Rønne Privatskole, BFI. 

Christa Dellgren - Tlf.21154842  
Paradisbakkeskolen, Sydbornholms Privatskole, Peter-
skolen. 

Justyna Romanska - Tlf.40332028  
Hans Rømer Skolen, Davidskolen. Center for Børn og Familie 

Det Gule Team 
Dr. Kabells Vej 24a  -  3700  Rønne 

Tilbuddet skaber mulighed for en tidlig, hurtig 
og dermed forebyggende indsats. 
 
Rådgiverne dækker henholdsvis  småbørns-
området og skolerne indenfor det offentlige  
og private. 
Der er tale om et tilbud, som både fagperso-
ner og forældre kan benytte. Dette sker i et 
tæt samarbejde med henholdsvis dagtilbud 
og skoler. 
 
Både forældre og fagpersoner kan henvende 
sig direkte til den rådgiver, der er tilknyttet 
henholdsvis dagtilbuddet eller skolen — se 
sidst i pjecen.  
En anden mulighed for forældre er at henven-
de sig til institutionen eller skolen, som så for-
midler kontakten. 
 
Rådgiveren vil understøtte samarbejdet om-
kring barnet og vil derfor 
 

• være tilgængelig i skole og  
dagtilbud 

 
• have samtaler med barnet, forældrene 

eller hele familien 
 
• deltage i relevante møder 
 
• yde personalet konkret rådgivning,  

vejledning og konsultativ bistand. 
 
Rådgiverne arbejder indenfor forebyggelses-
paragraffen, som er § 11 i Serviceloven. 
 
Rådgiveren har tavshedspligt efter  
gældende lovgivning.  
 

KONTAKT 

Familierådgivere 
   i skole og dag-         
     tilbud 

Center for Børn og Familie 
DET GULE TEAM 
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FORMÅL 



Rådgivning forældre 
 

 
• Rådgive og vejlede i løsninger af de 

problemer, som du kan stå i med dit 
barn 

 
• Støtte op om samarbejdet mellem dig 

og dit dagtilbud eller din skole 
 
• Skabe kontakt mellem dig og  

relevante fagpersoner 
 
• Støtte i forbindelse med familiære  

problemer 
 
• Oprettelse af forældregrupper efter  

aktuelle behov 
 
 

I fællesskab arbejder vi på at finde de  
bedste løsninger i den givne situation. 

 
 
 
 
 
  

Rådgivning børn  
 
 
I dagtilbud foregår hjælp til barnet altid i et tæt 
samarbejde med forældre og det pædagogiske 
personale. 

Rådgivning børn/unge 

 
 

Som udgangspunkt foregår rådgivning i 
et tæt samarbejde med forældre. Råd-
givning kan også ske via individuelle 
samtaler med barnet/den unge, f.eks. 
vedrørende: 

 
 
• Problemer i skolen eller med  

kammeraterne 
 
• Oplevelse af ikke at kunne leve op til  

de voksnes forventninger 
 
• Ensomhed 
 
• Følelsen af at være anderledes 
 
• At savne en voksen at snakke med 
 
• Oplevelser man gerne vil dele med  

nogen 
 
• Oprettelse af børne– eller ungegrupper  

efter aktuelle behov 
 
 

Sammen med dig og dit barn/den unge, 
finder vi de bedste løsninger. 

 
 
 

BØRN I DAGTILBUD BØRN I SKOLE 

 

FORÆLDRE 


