Hvem er PVB Trivsel?
PVB Trivsel er en del af PVB Koncernen som også omfatter Pædagogisk
Vikarbureau. Vi blev stiftet i 1998 og er et landsdækkende professionelt
vikarbureau & konsulenthus. I PVB løser vi opgaver indenfor pædagogik,
undervisning og socialrådgivning. Siden 1998 har vi samarbejdet med over
3000 dag- & døgninstitutioner, forvaltninger, folkeskoler, specialskoler,
virksomheder og private familier.
PVB er medlem af Dansk Erhverv. Vores medarbejdere er sikrede ordentlige
løn- og ansættelsesforhold via gældende overenskomster, og vi har tegnet
relevante forsikringer. Vores medarbejdere opfylder alle krav om rene straffeog børneattester.

Støtte & Inklusionspædagoger
Kontakt os

Når personalet har brug for specialpædagogisk assistance i daginstitutionen eller skolen, tilbyder PVB Trivsel uddannede og kompetente støtte- og
inklusionspædagoger, til børn med særlige behov.
Nordre Fasanvej 113, 3. sal
2000 Frederiksberg
T: +45 70 27 12 18

|

M: trivsel@pvb.dk

|

www.pvb.dk/trivsel

PVB Trivsel har erfaring med

Disse ydelser er inkluderet i timeprisen

❱ Korte- og længerevarende støtteforløb med de samme specialpædagoger
❱ Børn der ikke trives i deres nuværende tilbud
❱ Børn med udadreagerende adfærd

❱ Formøde og forventningsafstemning mellem støtte/inklusionspædagogen, jer og
PVB’s Pædagogiske Konsulent, inden opgaven sættes i gang.

❱ Børn som periodevis har brug for at blive skærmet
❱ Børn med særlige udfordringer, som fx venter på at blive
børnepsykiatrisk udredt eller venter på et specialtilbud

❱ Kontinuerlig supervision af støtte/inklusionspædagogen med fokus på opgavens
handleplansmål. Supervisionen varetages af PVB’s Pædagogiske Konsulent.

❱ Hurtig og professionel assistance
❱ Tovholderfunktion omkring skemalægning og øvrigt indhold i opgaven.

Vi arbejder med at få barnet i trivsel ved bl.a.

❱ Dokumentation af nødværge i forbindelse med evt. udadreagerende adfærd.

❱ At skabe en struktureret hverdag
❱ At skabe tydelige og forudsigelige rammer

❱ Alle udgifter vedr. løn, pension, feriepenge samt evt. sygedagpenge og g-dage mm.

❱ At nedsætte barnets stressniveau
❱ Arbejde 1-1 med barnet i starten
❱ Troværdige og autentiske voksne
❱ At skærme barnet periodevis

Vi kommer gerne ud til et uforpligtende møde for at drøfte, hvordan vi kan hjælpe med

❱ At lære barnet nye kompenserende strategier

støtte- eller inklusionsopgaver.

❱ At inkludere barnet på sigt, hvis det giver mening

