
Jobopslag til:  

Tovholder til Fars Legestue 3 timer om ugen  

Gør en forskel for fædre og børn 

Vil du være med til at skabe gode rammer hvor far og deres små børn kan komme og være sammen og 

styrke deres gode relation? Så er det dig vil leder efter. 

 

Næstved Kommune er klar til at åbne Fars Legestue, men står og mangler en tovholder der vil være med til 

at gøre Fars Legestue til sted hvor fædre kommer med deres små børn. Hvor der er plads til lege og 

samaværd. Hvor fædre kan møde og snakke med andre fædre om faderskabet. 

Kommunens sundhedspleje kigger også forbi og vil være til rådighed for spørgsmål fra fædrene. 

• Målet med Fars Legestue er: 

At tilbyde småbørnsfædre og deres børn fysiske rammer 

for samvær udenfor hjemmet 

• At skabe rum for at øge fædrenes bevidsthed omkring 

deres rolle som far 

• At stimulere fædrenes engagement i deres børn 

• At skabe rammer for et netværk, hvor fædrene kan 

varetage behovet for at dele oplevelser og tanker med 

hinanden 

• At tilbyde fædrene mulighed for samvær med deres 

børn uden kvinders tilstedeværelse 

• At tilbyde fædrene mulighed for at møde 

sundhedsplejen på fædrenes præmisser  

Derfor søger vi en tovholder, der engang om ungen vil være med til at skabe de gode rammer. Legestuen 

kommer til at ligge på Munkebocentret, Farimagsvej, Næstved  og der vil være åbent kl. 13-15. hver torsdag  

Dine opgaver består af:  

• klargøre rummet og rydde op efterfølgende (fx tage legetøj frem, sætte musik på, lave te og kaffe 

osv.)  

• byde velkommen til nye og gamle fædre, minde dem om at skrive sig i fremmøde bogen.  

• lave relations arbejde – være til stede og snakke med fædrene efter behov 

• tage imod tilbagemeldinger og ønsker for fædrene 

• videreformidle børn og fædres ønsker og behov 

• formidling om Fars Legestue via Facebook 

Kontaktperson :  

 Laila Mortensen 

Sundhedsplejerske 

Direkte: +45 5152 3408 

 

Foto: Far for livet 


