
Venter I jeres første barn?

#ALLE TIDERS BØRNELIV

Familieforberedelse i sundhedsplejen

Forbered jer sammen med andre, der også 

skal være forældre for første gang. 



Hvad er familieforberedelse?

• Familieforberedelse er et gratis tilbud i sundhedsplejen til 
begge forældre.

• Vi kan give jer viden om den udvikling, der sker i jeres lille 
barns liv, og den betydning det kan have for jeres nye fælles 
liv.

• Familieforberedelse er for alle forældre der venter deres første 
barn

• Familieforberedelse er et tilbud, hvor I får mulighed for at 
drøfte det at blive forældre.

Hvad siger andre forældre 

om familieforberedelse?

”Samværet med andre forældre er inspirerende.”

”Vi har fået selvtillid i den nye rolle som forældre.”

”Noget af det bedste er, at vi har været sammen om det.”

”Vi er blevet klogere sammen.”

Hvad siger forskeren?

”Der er grund til at tro, at kurserne kan have en stabiliserende 

effekt på parforholdet!” 

Kenneth Reinecke, RUC, lektor i mandeforskning 



Hvor, hvornår og hvad kan du 

forvente?

• Vi afholder i alt fire møder, fra 32. graviditetsuge til jeres barn 

er 6 uger gammelt 

• De første tre mødegange foregår inden jeres barn er født.

• I kommer på et hold med otte til ti par, 

som alle venter første barn. 

• Møderne bliver afholdt på Gormsvej 9, 4000 Roskilde 

fra kl. 16-18.

Mødeoversigt

1. møde:

• Velkomst

• Hvordan kan I forberede jer 

på at blive forældre?

• Hvad har jeres lille barn 

brug for? 

3. møde:

• Forstå dit barns behov

• Hvorfor græder mit barn?

• Støt dit barn i at sove

2. møde:

• Advokat: hvordan sikrer I 

jeres familie?

• Amning eller flaske? 

4. møde:

• Præsentation af jeres barn 

• Hvordan ser hverdagen ud 

efter fødslen?

• Hvad har jeres barn brug 

for nu?



Sundhedsplejen
Gormsvej 9
4000 Roskilde

Tlf: 46 31 46 36
Mail: sundhedsplejen@roskilde.dk

Tilmelding 

Tilmeld jer familieforberedelse på sundhedsplejens 

hjemmeside: sundhedsplejen.roskilde.dk

Koordinator

Sundhedsplejerske  

Nina Hansen 

tlf.: 24 79 10 54 

mail: ninakh@roskilde.dk

http://www.sundhedsplejen.roskilde.dk/
mailto:ninakh@roskilde.dk

