
 

 

 

 

 

Familieopphold  
Frambu senter, 28. nov. – 2. des. 2022 

 

PROGRAM FOR MEDFØLGENDE STØTTEPERSONER 

 
 
Mandag  
09.00 – 11.30   Ankomst og innkvartering  
11.30 – 12.30   Lunsj  
12.30 – 13.45  Barn, foreldre og medfølgende støttepersoner blir kjent i barnehage og skole  
14.00 – 15.00  Bistå barnet i lek og aktivitet i barnehage/skole   
16.00                      Samtale med fagpersoner i Leve NÅ  

Informasjon om uka og avklaring av roller og ansvar under oppholdet 

16.30                                    Eget ettermiddags-/kveldsprogram – se hvit tavle i resepsjonen 

17.30   Middag 
19.00   Tilbud om ulike kveldsaktiviteter 

 
 
Tirsdag   
08.00 – 09.00  Frokost 
09.00 – 12.15  Bistå barnet i lek og aktivitet i barnehage/skole 
12.15 – 13.00  Middag 
13.15 – 15.00   Bistå barnet i lek og aktivitet i barnehage/skole 
16.00   Erfaringsutveksling for støttepersoner  

Tema: Å arbeide med barn med livstruende og livsbegrensende sykdom i 
barnehage og skole 

16.30   Eget ettermiddags-/kveldsprogram – se hvit tavle i resepsjonen 
17.30   Kveldsmat 
    

 
Onsdag   
08.00 – 09.00  Frokost 
09.00 – 12.15  Bistå barnet i lek og aktivitet i barnehage/skole 
12.15 – 13.00  Middag 
13.15 – 15.00   Bistå barnet i lek og aktivitet i barnehage/skole 
16.00   Erfaringsutveksling for støttepersoner  

Tema: Tilrettelegge for lek, aktivitet og deltagelse 
16.30   Eget ettermiddags-/kveldsprogram – se hvit tavle i resepsjonen 
17.30 Kveldsmat 

 

  



Torsdag   

08.00 – 09.00  Frokost 
09.00 – 12.15  Bistå barnet i lek og aktivitet i barnehage/skole 
12.15 – 13.00  Middag 
13.15 – 15.00   Bistå barnet i lek og aktivitet i barnehage/skole 
16.00   Erfaringsutveksling for støttepersoner    

Tema: Ivaretakelse av støttepersoner  
16.30   Eget ettermiddags-/kveldsprogram – se hvit tavle i resepsjonen 
17.30   Kveldsmat 
 

 
Fredag  
08.30 – 09.00  Frokost 

09.00 – 11.15   Bistå barnet i lek og aktivitet i barnehage/skole 

11.15 – 12.00   Felles avslutning med minnefilm fra uka 

12.00 – 13.00  Lunsj 

13.30 – 14.30  Avreise 

 

 

 

 

 

 

Det utarbeides eget program for barna i barnehage- og skolealder mellom kl. 09.00 og 15.00. 

Personalet i Frambu barnehage og skole har lang erfaring med å tilrettelegge for deltagelse og 

meningsfulle aktiviteter for barn som er alvorlig syke.  

 

Medfølgende støttepersoner følger barnet i barnehage-/skoletiden under oppholdet. De vil gjennom 

å bistå barnet få tips til ulike aktiviteter, leker og sanger. De vil også få samtale og utveksle erfaringer 

med hverandre og med Leve NÅ sine fagpersoner på temaer som er relevante for deres arbeid.  

 
 

 

 
 

Faglig koordinator: Stine E. Hansen 

E-post: seh@frambu.no 
 

 

Praktiske spørsmål om helgesamlingen kan rettes til 

e-post:  levenaa@frambu.no eller telefon: 64 85 60 00/ 94 00 98 28 

 

 

 

 

Med forbehold om endringer (23.11.2022) 
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