
Information om Huset  
– til forældre og  
plejefamilier

- stedet med udviklende tilbud  
  til udvalgte børn og unge



Vores ønske er, at opnå størst mulig tryghed for jeres  
barn og skabe optimale betingelser for udvikling  

af relationen mellem forældre og barn. 



Lidt om Huset
Vores Hus er et samværshus, hvor I kan være sammen  
med jeres barn/børn, når kommunen eller statsforvaltningen 
har besluttet, at samværet skal være overvåget eller støttet 
af en samværskonsulent.
Huset bruges også til søskendesamvær så søskende, der 
ikke bor sammen, kan ses. Det kan være sammen med en 
forælder eller med en samværskonsulent som støttende 
voksen.

Huset er en ældre moderniseret villa, som ligger på Børn 
og Unge Center Vejle Fjords naturskønne grund, tæt ved 
skov og strand. Her er store og små lyse rum med plads  
til leg, hygge og kreativitet samt to funktionelle køkkener 
med mulighed for at bage og lave mad.

Vi har lagt vægt på, at skabe nogle hjemlige omgivelser, 
for at gøre samværet så naturligt som muligt, så I som 
familie kan foretage jer nogle af de ting, som I ville gøre 
hjemme. Udenomsarealerne består af en indbydende have 
og nærtliggende legepladser med gynger, multibane og 
trampoliner m.m.

Hvem kan bruge Huset og hvordan?
Har jeres familie fået tilbud om støttet samvær eller pålagt 
overvåget samvær med jeres børn, kan I bruge Huset.
Inden et samværsforløb, udarbejder familierådgiveren
en samværsaftale, der fastsætter rammer og regler

for samværene. Der holdes et opstartsmøde, hvor 
I får mulighed for at se Huset og informeres om, 
hvordan samværene skal forgå og hvilke mulig
heder, der er.

Huset rummer mange stuer og værelser, så der  
er mulighed for, at flere familier kan have samvær  
i Huset samtidigt.

Hvem fastsætter rammerne?
Hver familie har individuelle behov. Ud fra disse, laver 
familierådgiveren samværsplanen, som blandt andet 
indeholder rammer og regler for samværet.
Det er samværskonsulenternes opgave, i tæt samar
bejde med jer som forældre/plejefamilie, at skabe et 
positivt indhold i samværet og overholde rammerne 
fra familierådgiverne.

Personalet i Huset
Der er 6 fastansatte samværskonsulenter i Huset,
der alle har relevante uddannelser til at støtte og
vejlede de tilknyttede familier og børn.



HUSK

• Huset tilbyder frugt, te og kaffe. 

• Forældre har mulighed for at medbringe mad til samværet. 

•  Der er rygeforbud for medarbejdere, forældre og besøgende  
på hele Børne og Unge Center Vejle Fjords område.

•  Husk at melde afbud i god tid, hvis der bliver forhindringer  
ved sygdom eller andet. 

Samværskonsulenter i Huset

Carsten Honoré  Tlf.: 2330 6399, carst@vejle.dk

Linda Møller Tlf.: 4064 7929, liner@vejle.dk

Tove J. Marotzke Tlf.: 2330 6044, tovjo@vejle.dk

Stine Lemming  Tlf.: 2180 9947, stile@vejle.dk

Erling Hoeg Tlf.: 2030 5021, erlho@vejle.dk

Janne Pedersen Tlf.: 4064 7919, jannp@vejle.dk

BØRNE OG UNGE CENTER  
VEJLE FJORD
Solvej 62F, 7120 Vejle Øst
Tlf. 7581 5522, www.bucvf.dk


