Noen råd til foreldre fra gjerdrum Helsestasjon
Koronatiltakene har endret dagene for oss alle, og for mange har strukturen i hverdagen blitt
litt annerledes og ingen vet hvor lenge det vil vare.
Det som er bra er at vi vet at barn og unge i utgangspunktet har god evne til å tilpasse seg,
og de tåler generelt endringer bedre enn voksne. Samtidig er de sårbare. De er helt
avhengig av støtte og hjelp fra sine omgivelser for å lære, vokse, utvikle seg og være trygge.

Gi deg selv

Du kan ikke forvente at du
som forelder skal få til alt.
Alle strever litt i denne
situasjonen.
Husk, ingen foreldre får til alt,
og ingen familier har det bare
bra hele tiden.

litt omsorg

Vær rolig og betryggende.
Vis barna at du er der for dem,
og at du har tro på at dette vil
gå bra.

Gi barna Trygghet
Vis forståelse

Ungdom trenger at du viser
romslighet.

for ungdommen
Det er normalt å reagere på en uforutsigbar
og uoversiktlig situasjon med uro og
engstelse. For å håndtere dette trenger
barna en trygg og rolig voksen som er
tilgjengelig for dem.
Jobb med dine egne følelser.
Hvis barna ser at du bekymrer deg for
konsekvensene av det som skjer nå,
vil de kunne ta del i disse bekymringene.

Håndter dine
egne følelser

Utforsk hva
barna tror skjer
gi god informasjon
Vær tilgjengelige
Vær raus
med ømhet

Barn får med seg mer enn hva vi
tror, men ofte oppfatter de bare
bruddstykker som de setter
sammen selv.
Barnas historie kan ofte være mer
skremmende enn virkeligheten.
Fortell dem hva som faktisk skjer,
tilpasset deres aldersnivå.
Sett av tid til bare å være
til stede.
Minn barna på at de kan
komme til deg når de trenger det.
Mange barn vil ha et større
behov for nærhet enn før.

Hentet fra Lillestrøm kommune, Psykisk helse og familiestøtte. «Hvordan skape normalitet i en unormal situasjon?»

