Falck-kørsel

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center,
afdeling Glostrup

Kørsel på Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Center, afdeling Glostrup
– en orientering til chauffører der kører med
børn og unge til afdelingen

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup

Børne-og
Ungdomspsykiatrisk
Center,

Når du som chauffør for første gang møder de børn og unge,
der er tilknyttet centret, kan det være svært at vide, hvordan du
bedst forholder dig til - og tackler forskellige situationer. Du
kan sjældent umiddelbart se barnets/den unges vanskeligheder,
handikap eller sygdom.
Derfor har vi lavet denne orientering, der giver dig et kort
indblik i nogle af de mest almindeligt forekommende
situationer:
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Barnet/den unge hører ikke efter, hvad du siger
Barnet/den unge glemmer aftaler og regler
Barnet/den unge glemmer sine ting, legetøj, tøj o. lign.
Barnet/den unge bliver let distraheret og afledt
Barnet/den unge er urolig og har svært ved at sidde stille kroppen er konstant i gang
Barnet/den unge taler meget
Barnets adfærd kan fejlagtigt virke provokerende
Barnet/den unge kommer til at gøre dumme ting og sige
dumme ting
Barnet/den unge har vanskeligt ved at kommunikere,
forstår ikke altid meningen med det, du siger og opfatter
ting - også ord - meget konkret
Barnet/ den unge kan blive bange for bl.a. voldsom musik
og barske nyheder i radioavisen
Barnet/den unge har vanskeligt ved at aflæse andre
menneskers mimik og gestik og vanskeligt ved at leve sig
ind i andres følelser og ønsker og går derfor ofte fejl af
andre
Forældrene kan være pressede og kan have svært ved at
have børnene klar til tiden
Forældrene får måske talt lidt hårdt til chaufførerne
Faste siddepladser er godt for børnene/de unge - det giver
tryghed

Husk - du ”bestemmer” i bilen, ikke forældre eller personale
Sker det, at der ikke er en voksen til at tage imod barnet, når du skal
aflevere barnet om eftermiddagen, skal du køre retur til Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Center afdeling Glostrup og henvende dig på
afsnit B201
Hvis du oplever vanskelige situationer med barnet/den unge, er det
vigtigt, at du først taler med personalet på centret. Centrets
personale er vant til at omgås børn og unge med særlige
vanskeligheder, og det er derfor mest hensigtsmæssigt, at personalet
taler videre med barnet/den unge og evt. forældrene, når det er
nødvendigt.
Vi opfordrer til, at du fortæller personalet om det, du oplever som
svært, og du er altid velkommen til at ringe - og også gerne komme
ind på afsnittet og tale med os.
Du har som chauffør ansvaret for barnets/den unges sikkerhed i
bilen, og vi inviterer dig til dialog og samarbejde for at sikre dette
bedst muligt. Det er centrets erfaring, at problemerne bedst løses,
inden de vokser sig store og bedst løses tæt på der, hvor man kender
børnene/de unge bedst.
Telefonnumre til alle centrets afsnit finder du på kørselslisterne.
Du er altid velkommen til at kontakte undertegnede.
Venlig hilsen
Tina Jacobsen, udviklingschef
Afdelingens kontaktperson for kørslen, Sygepl. Tanja Hedin Tlf. 3864 0428 / 21191109
Senest revideret den: 9. oktober 2014
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