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COS-P
Besøksadresse
Sørhauggata 145, 5504 Haugesund
Postadresse
Haraldsgata 94, 5504 Haugesund

Circle of Security- Parent

BASEN

TVERRFAGLIG TEAM

BASEN
SØRHAUGGATA 145, 5504 Haugesund

Barne- og familiesenter

HENVISNING
Finner du her:
https://www.haugesund.kom
mune.no/skjemastafettloggen

Tverrfaglig team
«Å, er det han holder på med? Det er det
ingen som har fortalt meg»
Pappa til gutt 3 år.

Etter kurset skal du kunne:
Foreldrefokusert veiledning
om tilknytning
COS- er ikke et verktøy med en metode
for refleksjon. Din egen refleksjon er med
på å utvikle deg som foreldre. Etter hvert
som du går på kurset vil din egen tanke gi
deg en bedre forståelse for hva barnet
trenger for å utforske sine omgivelser, det
er avgjørende for utbyttet av kurset.
Kurset er ment til å gi deg en forståelse av
barnets ulike behov i forhold til å utforske
miljøet rundt seg, samtidig som de trenger
enn trygg tilgjengelig voksen.
Hvor trygg tilgjengelig voksen du klarer å
være handler også om egen barndom og
den oppfølgingen du fikk når du var ute og
utforsket miljøet rundt deg. Din erfaring
snakker vi også om.








Observere og tolke barnets behov
Inngå i refleksjon om hva du
observerer barnet gjør
Involvere deg i barnet på en ny måte
Utvikle en strategi for å regulere
barnet sine følelser
Fokusere mer på empati
Takle egen frustrasjon når du
opplever at barnet utfordrer deg.

Vi jobber i tverrfaglig team som til
sammen representerer helsestasjon,
barnevern, PPT, pedagogisk støtteenhet
og personalet fra Tidlig innsats for barn og
unge (TIBIR).
Tilbudet vi kan gi.
Du finner henvisningsskjemaet under
stafettloggen i Haugesund kommune. Du
kan også sende en mail til:
elisabeth.emberland@haugesund.kommu
ne.no, med navn, fødselsår på barn, type
gruppe og kontakt informasjon. Merk
mailen med COS.

Vi tilbyr:


Gruppetilbud foreldre UTEN barn (8
ganger)



Gruppetilbud foreldre med babyer



Ved ledig kapasitet Individuell COS
veiledning.

TILBUDET gis Mandag og Onsdag
mellom 08:00-15:30.

Ikke alle foreldre er klare for å snakke om
egen barndom eller ser behov for det, da
har vi andre tilbud på BASEN til deg.
Hilsen oss på BASEN

