Velkommen til PPRs Børneterapi.
Når jeres barn tilbydes et behandlingstilbud, vil I
modtage et brev fra Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune, der visiterer til tilbuddet. Der visiteres til tilbuddet via Servicelovens § 11.4, § 11.7 og §
44.

Afslutning på det bevilgede forløb
Inden et behandlingsforløb udløber vil terapeuten
vurdere, om jeres barn kunne have gavn af endnu et
forløb, eller om forløbet bør afsluttes. Terapeuten skriver en afsluttende rapport, herunder en anbefaling i
forhold til jeres barns motoriske udvikling og læring
fremover. Hvis det er vurderet, at behandlingsforløbet
bør fortsætte, skrives anbefalingen i rapporten, som
så sendes til henvisende sagsbehandler i Familieafdelingen med henblik på visitation.

Kort tid efter visitationen, vil I blive indbudt til en indledende samtale hos en af børneterapiens terapeuter.
Sammen med mødeindkaldelsen vil I finde et spørgeskema, som vi vil bede jer udfylde og medbringe
til samtalen.
Til den indledende samtale vil I sammen med terapeuten drøfte behandlingsplanen og fastsætte mål.
Planen vil tage udgangspunkt i barnets kerneproblematikker og bliver tilrettelagt på baggrund af vores
samtale samt eventuelle journalnotater og notatet fra
visitationen.

og den skole/institution, jeres barn går på. Som udgangspunkt er en behandlingsgang af ca 45 min varighed - hos henholdsvis fysio- og/eller ergoterapeut.
Hvis det er hensigtsmæssigt for jeres barn og fagligt
meningsfuldt, tilbydes behandlingen samlet.
Både jer, som forældre, samt lærere/pædagoger inddrages i et løbende arbejde med justering af målsætningerne.
Terapeuterne sørger for, at lærere og pædagoger på
barnets skole/institution orienteres om de mål, der er
opstillet i behandlingen. Dette med henblik på koordinering med den pædagogiske handleplan.
Hvor foregår behandlingen?
Børneterapien har behandlingsfaciliteter på Skolen
ved Nordens Plads på Sofus Francks Vænge 32.

Behandlingen
Jeres barn vil typisk blive tilbudt behandling en gang
om ugen i ca 44 uger om året.
Behandlingsstidspunkt, varighed og hyppighed, vil
blive tilrettelagt i samarbejde med jer, som forældre,

Træning i hverdagen
For at understøtte jeres barns motoriske udvikling og
læring bedst muligt er det en god ide, at I også stimulerer/træner derhjemme. Terapeuterne vil komme
med ideer og forslag til gavnlige bevægelseslege.

Er dit barn visiteret til undersøgelse/
udredning?
Jeres barn kan også være visiteret
til en indledende udredning/undersøgelse. Hvis det er tilfældet, vil I snarest modtage en indkaldelse til dette.

OM PPRs BØRNETERAPI
PPRs Børneterapi er Frederiksberg Kommunes fysio- og
ergoterapeutiske trænings- og
behandlingstilbud til børn med
midlertidige eller varige store
motoriske vanskeligheder og
funktionsnedsættelser.

PPRs Børneterapi

PPRs Børneterapi har trænings-/behandlingslokaler på
Skolen ved Nordens Plads, på
Sofus Francks Vænge 32, 2000
Frederiksberg.

KONTAKT
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en del af Fællesrådgivningen for Børn og Unge, som
bor på Falkoner Alle 7, 2. sal.
Terapeuterne kan træffes ved at
kontakte Fællesrådgivningens
sekretariat, man-fre. ml. kl. 8.3014.00 på telefon 3821 1130 eller på
mail: FBU@frederiksberg.dk

Fysio- og ergoterapeutisk behandling til
børn med varige motoriske vanskeligheder og funktionsnedsættelser

