Jeg vil gerne høre hvad Miriam konkret tænker vi skal gøre, for at det igen kan
komme på tale (jeg er begyndt på et terapiforløb (endnu et), vi mødes her på
månedlig basis, jeg ved ikke om Miriam er begyndt på noget) .
Jeg er godt klar over at hun ønsker fred og ro omkring hende. Det har jeg virkeligt
forsøgt give hende. Faktisk er det hende der primært har kontaktet mig, af forskellige
årsager (lån af bil, ændringer i planerne med børnene etc.)
Så jeg syntes faktisk at hun har fået fred og ro.
Eftersom det har stået på i 3+ måneder, begynder jeg at tvivle på effekten det. Så
måske der kan være andet til grund for hendes stress reaktion. Det kunne jeg godt
tænke mig at begynde at åbne op for.
Jeg føler at børnenes behov for en stabil base ikke bliver opfyldt. Jeg synes de bliver
udsat for unødigt mange skift, hvor deres tarv ikke bliver prioriteret.
Derfor foreslår jeg følgende løsning:
At i stedet for at børnene “skifter” base, så gør vi det. Det vil som jeg ser det medføre
væsentligt mere stabilitet i deres hverdag. F.eks. at de har alt deres tøj, legetøj,
computer, krea ting osv…
Rent lavpraktisk foreslår jeg følgende:
I Åhaven, har vi et gæsteværelse (en lille lejlighed), hvor Miriam og jeg kan skiftes til
at sove/bo. Eftersom jeg arbejder på vores kontor, der er placeret uden for vores
lejlighed, kan jeg arbejde/være der uden at jeg “forstyrre” Miriam og børnene.
Hvis børnene bor hjemme hele tiden, har de også gavn af at der er fællesspisning og
fællesskab 3 gange om ugen.
Desuden kan børnene drage gavn af at jeg er flexjobber, så de kan genoptage deres
normale skole og SFO rutiner. F.eks. at de kan være væsentligt kortere tid i SFO’en.
Hvilket tidligere har været en klar målsætning for os.
Der vil ganske givet opstå situationer, hvor børnene er forvirret. Men det er der også i
dag. Ved den foreslået løsning, tror jeg at børnene vil få det bedre og forvirring bliver
mindre.
Det kunne jeg rigtig gerne tænke mig at Miriam ville overveje, uden blot at afvise
forslaget ved første øjekast.

