
 

Modul 2 – cases  

Case 1a - Børns fysiske udvikling                             

Du er Bydelsmor 

Du møder en kvinde, som har en pige på 1 år. Hun er bekymret for pigen, fordi hun ikke kravler og ikke 

prøver at rejse sig op. Hun er også bekymret fordi, pigen tit skriger for at få opmærksomhed. 

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 

 

 

Case 1b - Børns fysiske udvikling                             

Du er Bydelsmor 

Du møder en kvinde, der har et på barn på 1½ år, som kun får brystmælk og som virker lidt sløvt. Hun har 

også et barn på 3 ½ år, som hun siger ikke vil sove om aftenen og som derfor får lov at være oppe til kl. 

21:00 eller 22:00. 

 

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 

 

Case 2a – Børns mentale udvikling                             

Du er Bydelsmor 

Du møder en kvinde, som bl.a. har en pige på 3 år. Pigen vil ofte ikke det, moderen vil have hende til. Fx vil 

pigen ikke have flyverdragt på om morgenen, når hun skal i børnehave. Det ender altid med, at de bliver 

uvenner, moderen råber højt og tvinger pigen i tøjet og pigen græder.  

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 

 

 

 

 



 

Case 2b - Børns mentale udvikling                             

Du er Bydelsmor 

Du møder en kvinde, der har bl.a. har en dreng på 4 år. Når hun har hentet børnene fra skole og børnehave, 

skal hun lave mad, men drengen står hele tiden og hiver i hende, eller begynder at råbe eller slå på ting.  

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 

 

 

Case 2c - Børns mentale udvikling                             

Du er Bydelsmor 
Du møder en kvinde med to børn. Hun fortæller: ”Min datter er 5 uger gammel og jeg ammer hende. Min 

søn er 3 år og han var meget glad for lillesøster i starten, men nu er han begyndt at slå mig og råbe højt og 

rive tingene ned fra reolerne. Hvad skal jeg sige til ham? Hvad skal jeg gøre for, at det bliver rart at være 

sammen alle sammen igen?” 

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 

 

 

Case 3a - Børns sproglige udvikling                             

Du er Bydelsmor 

Du møder en kvinde, som fortæller: ”Jeg taler arabisk, min mand taler pakistansk og vi taler engelsk 

sammen. ”Hvilket sprog skal vi tale med vores barn? Vi bor jo her i Danmark og vores barn skal gå i 

vuggestue og børnehave her?” 

Hun spørger også: ”Hvor skal jeg få mit barn passet? Hvor er der plads? Er du sikker på, at det er godt for 

mit barn, eller skal jeg blive hjemme?” 

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Case 3b - Børns sproglige udvikling                             

Du er Bydelsmor 

Du møder en kvinde, som har et barn på 2 ½ år. Hun taler ikke selv så godt dansk, og hun synes det er svært 

at tale med sit barn på dansk. Derfor taler hun ikke så meget med sit barn. 

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 

 


