Buan Gård
MÅL

Omsorgs- og

• Skape endringer til barnets
beste
• Styrke foreldrekompetansen
• Forebygge omsorgsovertagelse
• Sikre gode oppvekstsvilkår
• Sikre positiv utvikling
• Bidra til å styrke samarbeid med
skole og hjelpeapparat.
• Styrke familiens nettverk.

Buan ligger i Orkland kommune, ca 4 mil
sørvest for Trondheim.
Buss til Trondheim går flere ganger i
timen. Det går og buss til Molde,
Kristiansund, Ålesund, Frøya, Lensvik,
Stjørdal, Berkåk, Krogstadøra, mm.

FAMILIEBASEN

Les mer om oss på vår
hjemmeside, eller ta kontakt
via telefon eller
e-post. Følg oss gjerne på
Facebook, (Buan Gård
Omsorgs- og Utviklingssenter)!

Adr.: Kvålsjårvegen 209
7320 Fannrem
Tlf.: 41235831/41203880

Utviklingssenter

Org. nr.: 995 232 456
E-post: trude.buan@buangard.no
Hjemmeside: http://buangard.no

FAMILIEBASEN

OPPHOLDETs INNHOLD

Hvert opphold skreddersys for
den enkelte familie og vil
innehold flere av disse
elementene:
• Undervisning, kunnskaper og
ferdigheter
• Terapi, gruppeterapi,
parterapi
• Veiledning og tilrettelegging
• Mestring og motivasjon
• Nettverksarbeid
• Karriereveiledning
• Temakvelder
• Trivsel og livsglede
• Dyrestell
• Naturopplevelser
• Avlastning
• Aktivitet, trim
• Skapende aktiviteter
• Tilknyttende aktiviteter

• Hovedmålgruppe: Barn i
skolealder og deres familier.
• Oppholdet er et hjelpetiltak
som hjemles i Barnevernslovens
§ 4.4.2
• Vanlige utfordringer hos
familiene:
o Tilknytningsproblematikk
o Traumer
o Komplekse problemer
o Psykiske utfordringer (angst,
depresjon, ADHD, mobbing,
voldsutsatte, handicap, mm
o Komplekse og sammensatte
problemer

FASER

Oppholdet deles inn i faser. Overgangen mellom fasene skjer gjennom
evalueringsmøter. Man kan velge mellom to modeller: A, der familien
er på Buan, eller B, der familien veksler mellom å være hjemme og på
Buan. Begge modeller kan tilpasses den enkelte familie.
Fase 1: KARTLEGGING (3-6 uker)

Kartlegge endringsbehov og sammen med familien vurdere hvordan man i kan få til
en god nok omsorgssituasjon. Vurdering av endringspotensiale og motivasjon.
Fase 2: ENDRING (12 uker)
Ulike tiltak, f.eks. terapi, familieterapi, tilknyttende aktiviteter, mestring, veiledning,
nettverksarbeid, avlastning, økonomistyring, undervisning, kunnskap og ferdigheter,
karriereveiledning, støtte til utdanning eller jobbsøking.
Fase 3: VIDEREFØRING (2-4 uker)
Fokus på at endringene skal bli varige. Grundig arbeid med nettverk. Bevare og
videreutvikle gode rutiner og struktur. Bør foregå hovedsakelig i heimen.

Fase 4: ETTERVERN

Bør i hovedsak foregå i heimen. Det utarbeides et opplegg som lokale krefter kan
gjennomføre. Noen trenger lite oppfølging, andre kan ha behov i flere år.

Fase 1:
KARTLEGGING
Fase 2:
ENDRING

Modell A

Modell B

På Buan
(3-6 uker)
På Buan
(12 uker)

På Buan
(3-6 uker)
Veksling mellom å være på
Buan og hjemme. (12 uker)
Uke1: Hjemme
Uke 2-3: Buan
Uke 4-5: Hjemme
Uke 6-7: Buan
Uke 8-10: Hjemme
Uke 11-12: Buan
Primært hjemme.
Mobilisering av lokale
ressurser og nettverk.
Hjemme, ev korte opphold
på Buan

Fase 3:
Overgang fra Buan
VIDEREFØRING til hjemmemiljøet
(2-4 uker)
Fase 4:
Hjemme, ev korte
ETTERVERN
opphold på Buan

