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Samarbejdsmodel til håndtering af opgaven med opsporing 
og tværfagligt samarbejde i forhold til børn og unge 
med særlige behov

Rødovre Kommune har videreudviklet arbejdet med 
børn og unge med særlige behov. Der foreligger nu 
én fælles overordnet samarbejdsmodel for lokalise-
ring og tværfaglig indsats, som også dækker, når 
indsatsen går på tværs af kommunens forvaltninger. 

Samarbejdsmodellen, og de tilknyttede værktøjer, 
er en støtte til løsning af opgaver, som allerede er 
forankret blandt de professionelle, der arbejder med 
børn med særlige behov. Modellen er samtidig en 
konkret beskrivelse af, hvordan opgaverne i praksis 
kan løses af medarbejderne, så det bliver lettere at 
indgå i relevant tværfagligt samarbejde. Modellen 
bygger på de traditioner og kulturer, der har været 
grundlag for samarbejdet i Rødovre Kommune de 
seneste år, og er en systematisering og hjælp til 
håndtering af opgaver, der indebærer en tværfaglig 
indsats. Samarbejdsmodellen retter sig både mod 
medarbejdere, der har direkte kontakt til børn i 
f.eks. skole eller daginstitution, og mod medarbej-
dere, der har kontakt til voksne med børn, f.eks. 
inden for socialpsykiatrien eller Jobcentret. Den 
omfatter desuden samspillet med ikke-kommunale 
tilbud som behandlingspsykiatrien på Glostrup 
Sygehus.

Udgangspunktet for samarbejdsmodellen er de to 
børnepolitikker i Rødovre Kommune, ”Overordnet 
børne- og ungepolitik” samt ”En sammenhængende 
børnepolitik”. 

Modellen bygger desuden på erfaringsgrundlaget, 
og de organisatoriske rammer, som er skabt i de 
senere år gennem specielt to projekter: 

1. Lokaliseringsprojektet 
2. Projektet omkring ”Bedre Tværfaglig Indsats” 
 – et udviklingsprojekt gennemført i samarbejde  
 med Servicestyrelsen og en række andre kom-
 muner og regionale aktører.

Principper og målsætninger, der ligger til grund for 
samarbejdsmodellen:

• Nærhedsprincippet: Medarbejderne i lokalom-
 rådet har ansvaret for de børn, der er i det på-
 gældende faglige såvel som geografi ske område  
 og har ansvaret for, at der bliver handlet, når det
 er nødvendigt 
• Tidlig indsats: Der sker en tidlig opsporing af 
 børn, og familier med børn, med særlige behov. 
 Det betyder, at medarbejderen skal handle, så   
 snart der opstår en bekymring for et barn, og af 
 egen drift selv tage initiativ til at følge op på   
 bekymringen
• Forældrenes medinddragelse: Bygger på det
 faktum, at forældrene altid er en vigtig aktør ift.  
 børn og unge, og derfor altid skal inddrages
• Bedst mulig anvendelse af de fælles ressourcer: 

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og  
Sundhedsforvaltningens fælles ressourcer er  
altid udgangspunktet. Princippet gælder også 
andre områder med kontakt til børn og unge i 
kommunen

• Tværgående samarbejde: Så tidligt som muligt 
skal sikres koordination af samarbejdet mellem 
involverede aktører, faggrupper og sektorer, så 
der skabes sammenhæng og helhed i indsatsen
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Der er en lang række arbejdsmetoder og redskaber 
inden for de enkelte fagområder og sektorer, som 
samarbejdsmodellen kan og skal spille sammen 
med. Det gælder f.eks. LTU-modellen (Læring – 
Trivsel og Udvikling, som anvendes på skoleområ-
det.) LTU-modellen supplerer samarbejdsmodellen, 
og giver et kvalifi ceret bidrag gennem de pædago-
giske analyseværktøjer, til at skabe grundlag for en 
helhedsorienteret indsats.

Samarbejdsmodellen i Rødovre Kommune omfatter 
følgende områder:

• Sundhedsplejen
• Daginstitutionerne og Dagplejen
• De seks folkeskoler
• De tre byggelegepladser
• Ungdomsskolen
• Børne- og Familieafdelingen (BØFA)
• Social- og Psykiatriafdelingen
• Jobcentret
• Borgerservice
• SSP-medarbejdere
• Interne samarbejdspartnere såsom fritidslivet og 
 Musikskolen
• Eksterne samarbejdspartnere såsom Lænken og
 Psykiatrisk Center Glostrup

For de specialpædagogiske tilbud gælder andre 
samarbejdsvilkår.

Samarbejdsmodellen er baseret på følgende ele-
menter, som skal være styrende for den fremtidige 
indsats for børn med særlige behov:

1. Organisatoriske rammer – med tre niveauer
2. Stafetholder – forankring af ansvar på individ-
 niveau og stafetlog – dokumentation af forhold 
 med betydning for koordinationen
3. Handlevejledninger
4. Redskaber
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1. Organisatoriske rammer
Samarbejdsmodellen er baseret på en niveaudeling 
af indsatsen for børn og unge med særlige behov på 
tre niveauer:

Niveau 1 – Den enkelte medarbejder har en be-
kymring for et barn og kan søge råd og vejledning 
hos kolleger eller leder. Dagplejen og daginstitutio-
nerne kan endvidere anvende Åben Rådgivning, og 
skolerne kan anvende specialteam med henblik på 
at afdække, om der er grund til bekymring, og 
eventuelt at iværksætte en lokal indsats. Indsatsen 
er forankret i én institution eller én afdeling, da det 
vurderes, at egen virksomhed kan afhjælpe proble-
merne.

Niveau 2 – En institution eller afdeling vurderer, 
at man ikke kan afhjælpe problemet alene. Her an-
vendes lokaliseringsmøder for Dagplejen, daginsti-
tutioner og skoler. Niveau 2 indebærer, at der skal 
iværksættes en indsats på tværs af fl ere enheder. 

Niveau 3 – Enten sendes en underretning direkte 
til BØFA, fordi problemerne er akutte eller af så 
alvorlig karakter, at der skal handles øjeblikkeligt, 
eller fordi indsatsen af andre grunde forankres i 
BØFA.

Åben Rådgivning og Specialteam 
– niveau 1
En sag begynder som udgangspunkt med indsats 
på niveau 1 og er forankret i den enkelte institution 
eller afdeling. Dagplejen og daginstitutioner anven-
der Åben Rådgivning, og skoler anvender Special-
team. Her drøftes problemer i forhold til barnets 
læring og udvikling.

• Åben Rådgivning omfatter dagplejeleder, dag-
 institutionsleder, pædagog, psykolog samt 
 tale- og hørepædagog. Gruppen mødes hver 
 anden måned.
• Specialteam omfatter skoleleder, SFO-leder, 
 lærere/pædagoger med særlige funktioner, 
 psykolog og tale- og hørepædagog. Teamet 
 mødes hver 14. dag. 

Lokaliseringsmøder – niveau 2
Lokaliseringsmøder skal anvendes på niveau 2 i 
samarbejdsmodellen, når den enkelte institution 
eller afdeling vurderer, at de ikke umiddelbart kan 
håndtere problemstillingen i forhold til barnet eller 
den unge, og når der ikke skal foretages en under-
retning til BØFA.

Der holdes lokaliseringsmøder hver 2. måned i 
Dagplejen og daginstitutionerne og hver 14. dag 
på skolerne forskudt af specialteammøder.

Deltagerne i lokaliseringsmøder er deltagerne i 
”Åben Rådgivning” for Dagplejen og daginstitutio-
nerne samt deltagerne fra skolens Specialteam, 
begge suppleret med sundhedsplejerske og råd-
giver, se samarbejdsmodellens mødestruktur 
side 6. 

Lokaliseringsmøderne fungerer som forum for spar-
ring og refl eksion ift. den enkelte sag, men der kan 
også træffes beslutninger ift. sagen. Dog er beslut-
ningskompetencen fortsat placeret hos repræsen-
tanterne fra hvert fagområde. 

Forankring i BØFA – niveau 3
Sagen er forankret i BØFA, som kan medtage sager 
til lokaliseringsmøderne. Det gælder også sager, 
hvor der er foretaget en underretning.
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Samarbejdsmodellens mødestruktur

Der afholdes 6 møder i Åben Rådgivning og 6 lokaliseringsmøder om året for 0 til 6-årige på daginstitutions-
området. For de +6-årige – skoleområdet – afholdes ugentlige møder – i den ene uge et specialteammøde og i 
den næste uge et lokaliseringsmøde. Antal møder og deltagersammensætningen kan ændres, hvis der f.eks. 
ikke er relevante sager at drøfte, eller hvis det kun vedrører få af deltagerne.

0-6 år
Åben Rådgivning – niveau 1

Fra 6 år og opefter
Specialteam – niveau 1

0-6 år
Lokaliseringsmøder – niveau 2 

Fra 6 år og opefter
Lokaliseringsmøder – niveau 2

På den enkelte daginstitution. 
Mødes en gang pr. måned uden forældre med fast 
deltagelse af:
• Daginstitutionsleder
• Pædagog
• Psykolog
• Tale- og hørepædagog

Et specialteam for hver skole mødes hver uge uden 
forældre med fast deltagelse af:
• Skoleleder
• SFO-leder
• Lærere/pædagoger med særlige funktioner
• Psykolog

Deltagere i Åben Rådgivning suppleres med sundheds-
plejerske og rådgiver hver anden måned.

Der forudsættes samtykke fra forældre.

Deltagere i specialteam suppleres ad hoc med
1) rådgiver og sundhedsplejerske i ulige uger og
2) tale- og hørepædagog i lige uger

Der forudsættes samtykke fra forældre.
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Lokaliseringsmøder
Formålet med lokaliseringsmøderne er at drøfte 
sager vedrørende børn og unge, som har betydelige 
problemer i forhold til faglig udvikling, læring eller 
socioemotionel udvikling. Hensigten er at afklare 
indsats for børn og unge og deres familie. 

Lokaliseringsmøderne er således sagsspecifi kke, 
hvilket indebærer, at der skal foreligge en samtyk-
keerklæring fra forældrene, og det er målet med 
mødet, at der tages stilling til om, og i givet fald, 
hvilken indsats der skal iværksættes.

Dagsorden for lokaliseringsmødet:

1. Fælles viden – hvad ved vi tilsammen om den 
 nuværende situation, f.eks. gennemgang af 
 observationsskema og stafetlog, de professio-
 nelles oplevelse af barn og forældres opfattelse
 af situationen, og orientering om allerede iværk-
 satte indsatser
2. Overveje handlemuligheder – hvad er uønsket i 
 den nuværende situation, hvad er fælles sigte/
 ønske for den fremtidige situation, hvilke mål og
 handlemuligheder ser deltagerne, og hvad kunne 
 være en fælles målsætning
3. Beslutte en fælles målsætning og udarbejde en
 plan for indsatsen. Fastlægge og koordinere ind-
 sats mellem aktører samt opfølgning og evalue-
 ring på indsatsen
4. Udarbejde endelig plan for tværfaglig indsats, 
 f.eks. indgå aftaler om de første aktiviteter, hvem
 skal orienteres, og hvem gør hvad, og hvornår

Det er vigtigt, at lokaliseringsmødet medvirker til 
at skabe refl eksion hos deltagerne f.eks. i forhold 
til handlemulighederne på institutionsniveau. Det 
kan styrke den pædagogiske praksis. Derfor kan 
der både i punkt 1 – ”Fælles viden” og punkt 2 – 
”Overvej handlemuligheder” anvendes metoder til 
at fremme refl eksion. Det kan være brug af refl ekte-
rende team eller anvendelse af spørgeteknikker, der 
fremmer refl eksionen hos mødedeltagerne.

Netværksmøder
Når sager har været drøftet i lokaliseringsmødet, 
kan det aftales, at der skal holdes netværksmøde 
med de relevante faggrupper, som skal involve-
res i det videre forløb, og med forældrene.  
Netværksmøder er således de tværfaglige møder, 
hvor en indsats over for et barn eller en familie 
koordineres og aftales løbende. Det er stafethol-
derens opgave at indkalde til netværksmøde med 
henblik på koordinering af den tværfaglige indsats. 
Det er afgørende, at stafetholderen gør sig klart, 
hvilke aktører det er relevant at inddrage i forhold 
til barnets situation. Når deltagerkredsen er fast-
lagt, og der er indhentet samtykke hos forældrene, 
sender stafetholderen en mødeindkaldelse ud til alle 
– som hovedregel også til forældrene.

Temamøder
Møderne i Åben Rådgivning, Specialteam og 
lokaliseringsmøder suppleres af et eller to årlige 
temamøder med deltagelse af professionelle på 
tværs af faglige og administrative grænser. Formålet 
er at styrke den tværfaglige indsats både inden for 
og på tværs af de forskellige aktører.
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2. Stafetholder og stafetlog
Samarbejdsmodellen indebærer, at der er en stafet-
holder, og at der oprettes en stafetlog. Det skal sik-
re en ensartet måde at håndtere udfordringerne på 
i forbindelse med tidlig opsporing og koordination 
for børn og unge med særlige behov. Det er en ar-
bejdsmetode, som skal anvendes dels i basisorgani-
sationen hos f.eks. lærere, pædagoger, sundheds-
plejersker, børne- og familiesagsbehandlere, voksen-
sagsbehandlere, i lokaliseringsmøderne, og dels hos 
eksterne samarbejdspartnere.

Niveau 1
Hvis der opstår en bekymring for et barn, bliver 
man som medarbejder umiddelbart stafetholder. 
Opgaven består i første omgang i at konkretisere 
sin bekymring, f.eks. ved at anvende observations-
skemaet (se redskaber) og dele bekymringen med 
kolleger og leder. Hvis det i denne dialog konsta-
teres, at der er fortsat grund til bekymring, og der 
skal iværksættes en indsats, aftales det, hvem der 
har stafetholderfunktionen fremadrettet.  I nogle 
situationer vil det være medarbejderen, der fi k be-
kymringen, der fortsætter som stafetholder. I andre 
situationer vil det være hensigtsmæssigt, at det er 
lederen på området, eller en anden medarbejder, 
som varetager den. Dette aftales altid lokalt mellem 
leder og medarbejdere. Samtidig skal det sikres, at 
forældrene inddrages. 

Når det er fastlagt, at der fortsat er grund til bekym-
ring, etablerer stafetholderen en stafetlog. Loggen 
skal dokumentere initiativer og trufne beslutninger 
i sagen samt understøtte, at der sikres fremdrift i 
indsatsen, og at ansvaret herfor fastholdes. Stafet-
loggen sikrer dermed klarhed over, og dokumen-
terer, hvem der i forskellige faser af det samlede 
forløb har ansvar for at sikre koordinering og frem-
drift i den tværfaglige indsats. Stafetloggen kan også 
inspirere til, og skabe grundlag for, at refl ektere 
over indsatsen. 

Niveau 2
Hvis det vurderes, at andre aktører skal involveres 
i indsatsen, og sagen derfor skal drøftes på et loka-
liseringsmøde, er det lederen af institutionen, der 
skal være stafetholder, medmindre andet aftales 
internt. Hvis andre institutioner eller afdelinger in-
volveres, er det  nødvendigt at indhente en samtyk-
keerklæring (se redskaber).

Niveau 3
Når sagen forankres i BØFA, eksempelvis i forbin-
delse med en underretning, vil rådgiveren være 
stafetholder.

Det skal understreges, at sagen kan skifte mellem 
niveauerne afhængig af aftaler og den konkrete 
indsats. Derfor kan ansvaret som stafetholder og for 
stafetloggen skifte.



9

2.1 Stafetholder
Stafetholderen har en række opgaver, der afhængigt 
af situationen omfatter: 
• Stafetholderen sikrer overblik og sammenhæng 
 i koordineringen af den samlede indsats for det 
 enkelte barn
• Stafetholderen sikrer, at en sag drøftes på et 
 lokaliseringsmøde, hvis det skønnes, at indsatsen
 ikke kan håndteres alene på institutionen
• Stafetholderen indkalder til netværksmøder for 
 relevante aktører omkring barnet, og udarbejder
  mødedagsorden (se standarddagsorden i 
 ”Redskaber”). Stafetholderen indkalder også 
 til ad hoc-møder ved uforudsete eller pludseligt 
 opståede behov
• Stafetholderen står for mødeledelse i netværks-
 møder 
• Stafetholderen udarbejder og vedligeholder net-
 værksoversigten, som er et redskab til at få et 
 systematisk overblik over involverede medar-
 bejdere og deres indsatser ift. de enkelte med-
 lemmer af familien (se skabelon i ”Redskaber”)
• Stafetholderen er den centrale kontaktperson, 
 som alle i netværket kan kontakte, specielt i 
 forbindelse med pludselige ændringer i barnets 
 situation, med henblik på at iværksætte supple-
 rende initiativer
• Stafetholderen er logfører – se en beskrivelse af 
 loggen i ”Stafetloggen” 
• Stafetholderen sikrer, at forældre og de invol-
 verede aktører i det tværgående samarbejde har 
 adgang til loggen, og kender til de beslutninger, 
 der tages, og de indsatser, der iværksættes

I forbindelse med mødeaktiviteterne kan der være 
behov for at tilføje i loggen. Stafetholderen drøfter 
forslag til ændringer med forældrene og opdaterer i 
samråd med forældrene stafetloggen. 

Kun forældrene og de aktører, forældrene har givet 
samtykke til udveksling af oplysninger, kan få ind-
blik i stafetloggen. Stafetholderen opdaterer og op-
bevarer stafetloggen som andre fortrolige oplysnin-
ger opbevares i forvejen i institutionen/afdelingen. 
Stafetloggen er tilgængelig for forældrene, som til 
enhver tid har ret til fuld indsigt i loggen. 

For en introduktion til de lovgivningsmæssige krav 
til indholdet samt videregivelse og opbevaring af 
stafetloggen, henvises på nuværende tidspunkt til 
reglerne, som de er beskrevet i pjecen fra 2005:  
”Hvad må du sige?” udgivet af Socialministeriet. 

2.2 Stafetlog 
Stafetloggen har til formål at virke som en slags 
handlevejledning, hvor faste punkter medvirker til 
at sikre væsentlige overvejelser, og fastholde disse 
i form af dokumentation. Dermed bidrager stafet-
loggen til at sikre:

• At der træffes gode og bæredygtige beslutninger,
 der inddrager og har forankring blandt de invol-
 verede aktører, og som konkretiseres i planer for
 den tværfaglige indsats 
• At den planlagte koordinering gennemføres, idet
 der til enhver tid udpeges én ansvarlig for at 
 følge barnet (ikke nødvendigvis stafetholder)
• At der etableres og fastholdes en klar rolle-, 
 ansvars- og kompetencefordeling i beslutningen
 og ved implementeringen
• At der skabes et samlet grundlag for orientering 
 af aktører omkring barnet, som ikke selv har 
 været involveret i koordinerings- og beslutnings-
 processen, men som vurderes at kunne have 
 gavn af at kende til de andre aktørers indsats og
 rollefordeling

Stafetloggen dokumenterer forløbet omkring barnet, 
idet beslutningsprocessen og beslutninger doku-
menteres løbende i stafetloggen. Dermed skabes et 
samlet grundlag for efterfølgende at formidle beslut-
ningerne til relevante interessenter og for løbende 
at følge op, revurdere og justere indsatsen. 

Stafetloggen afsluttes, når de opstillede mål er blevet 
indfriet. Ansvaret for den fremadrettede indsats 
ligger hos de enkelte aktører, der har kontakt til den 
unge/barnet eller familien.  
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3. Handlevejledninger
Der er som en del af samarbejdsmodellen udarbej-
det handlevejledninger til de forskellige faggrupper 
og aktører. Det gælder for medarbejdere, der har 
direkte kontakt med børn og unge, medarbejdere i 
socialpsykiatrien, børne- og familiesagsbehandlere, 
sagsbehandlere der arbejder med voksne, både på 
socialområdet og i Jobcentret. Handlevejledninger-
ne specifi cerer ansvar og handlemuligheder, er for-
pligtende ift. adfærd, og tjener som et støtteredskab 
til de komplicerede sagsforløb, som medarbejderne 
kommer ud for. 

Handlevejledningerne beskriver handlemulighed-
erne for relevante medarbejdergrupper enkeltvis. 
Hensigten er, at du tager udgangspunkt i det afsnit, 
der er relevant for dig i din stilling. Der bliver hen-
vist til forskellige redskaber, som du ligeledes kan 
fi nde i materialet.    

Der er udarbejdet handlevejledninger 
for følgende medarbejdergrupper:
1. Handlevejledning til medarbejdere, der har 
 direkte kontakt med børn og unge
2. Handlevejledning til medarbejdere i social-
 psykiatri (misbrug og psykiatribehandling)
3. Handlevejledning til børne- og familiesagsbe-
 handlere
4. Handlevejledning til sagsbehandlere der arbejder
 med voksne
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3.1 Handlevejledninger 
til medarbejdere, der har 
direkte kontakt med børn 
og unge 
(pædagoger i daginstitutioner, dag-
plejere, pædagoger i SFO’er, lærere, 
sundhedsplejersker)

1. Når du bliver opmærksom på, at et barn eller 
en ung ikke trives, er det vigtigt, at du deler dine 
bekymringer og iagttagelser med dine kolleger 
og/eller din leder. I kan eventuelt blive enige om, 
at du mere systematisk observerer barnet i en 
periode og løbende forsøger at konkretisere 
din bekymring. Se hvilke signaler du skal være 
opmærksom på i Børn og unges signaler på 
mulig mistrivsel i “Redskaber”. Endvidere kan du 
anvende og få inspiration i Observationsskema 
i “Redskaber”. Bekymringen kan også være 
opstået på baggrund af forældrenes handlin-
ger, opførsel eller situation. Hent inspiration til 
opmærksomhedspunkter i Bekymringsskala for 
voksne med henblik på opsporing af børn med 
støttebehov i “Redskaber”.

2. Afdæk i fællesskab, om der er grund til bekym-
ring. I kan bruge Børn og unges signaler på 
mistrivsel og Bekymringsskala med henblik på 
opsporing af børn med støttebehov i ”Redskaber” 
som redskab til at afklare, hvor bekymrede I 
skal være for det pågældende barn. I denne fase 
kan specialteam på skoler og åben rådgivning i 
daginstitutioner inddrages samt fødselssamarbej-
det ift. spædbørnene. Tag stilling til, hvornår og 
hvordan forældrene og større børn – informeres 
og inddrages. Forældrene skal inddrages så tid-
ligt og respektfuldt som muligt. Drøft også med 
forældrene hvordan de kan støtte deres barn. 
Hent inspiration og vejledning til samtale med 
forældre i Vejledning til bekymringssamtale for 
personale, der arbejder med børn, i ”Redskaber”.

3. Hvis problemerne ikke vurderes at være af 
akut og alvorlig karakter, og der dermed ikke 
er grundlag for en underretning, skal I sammen 
med forældre aftale det videre forløb omkring 

barnet. Her starter en stafetlog og baggrunden 
for bekymringen for barnet beskrives. Denne 
beskrivelse skal indeholde (se i øvrigt stafetlog):

• Hvornår opstod bekymringen
• Hvorfor opstod bekymringen
• Hvem har drøftet bekymringen
• Vurdering af barnets situation
• Hvornår er forældreblevet orienteret om 
 bekymringen

Stafetloggen er også det materiale, der danner bag-
grund for en drøftelse i lokaliseringsmødet med 
henblik på bl.a. at få hjælp til at få øje på andre 
handlemuligheder i lokalmiljøet eller mhp. at ind-
drage andre instanser. 

Hvis man bliver enige om yderligere 
indsats i barnets institution/skole:
Iværksæt den konkrete indsats for barnet. Tag stil-
ling til, hvad målet med indsatsen er, hvor lang tid 
den skal forløbe, og hvordan effekten skal vurderes 
og følges op.

Hvis man bliver enige om inddragelse 
af andre instanser:
Et netværksmøde med forældre og fagfolk vil ofte 
være næste skridt, og deltagerne på dette aftales 
på lokaliseringsmødet. Netværksmødet vil kunne 
planlægge det videre forløb og aftale forskellige 
indsatser – f.eks. undersøgelse af psykolog og/
eller rådgiver (§ 50). Her er det også muligt at aftale, 
hvad og hvem der skal gøre noget, mens under-
søgelsen laves.
 
Hvis barnets vanskeligheder ikke mindskes, skal I 
vurdere, om barnets problemer er af akut og alvorlig 
karakter (det vil sige, at der er fysisk eller psykisk 
fare for barnet). For at vurdere om der er grundlag 
for en underretning, kan I kontakte Børne- og 
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Familieafdelingen og få hjælp til denne vurdering af 
en rådgiver – typisk den rådgiver, der har vagt den 
pågældende dag. Der er ligeledes mulighed for at få 
akut rådgivning i PPR, hvis man har behov for spar-
ring i forbindelse med mistanke om overgreb. Hvis 
der er grundlag for en underretning sendes denne 
til Børne- og Familieafdelingen, og forældrene skal 
orienteres om underretningen.

Børne- og Familieafdelingen skal kvittere for mod-
tagelsen af underretningen inden seks dage. Børne- 
og Familieafdelingen har kun ret til at informere 
underretteren om det videre forløb, hvis forælderen 
giver sin accept – eller hvis det er af afgørende be-
tydning for det videre forløb. Se ”Hvad må du sige?”, 
Socialministeriet, september 2005. Denne regel er 
foreslået ændret i ’Barnets reform’ der forventes 
vedtaget inden sommerferien i 2010.

Når Børne- og Familieafdelingen modtager en 
underretning sendes en kvittering. og underretteren 
inviteres med til mødet med forældrene, hvis disse 
er indforstået med dette. Her vil forældrene endvi-
dere blive bedt om at give samtykke til, at samarbej-
det mellem Børne- og familieafdeling samt under-
retteren kan fortsætte, og at man kan udveksle 
oplysninger om barnet.  
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3.2 Handlevejledning 
til medarbejdere i social-
psykiatri 
(misbrug og psykiatrisk behandling)

Som medarbejder i et socialpsykiatrisk tilbud har 
du en række muligheder for at støtte forældrene i 
deres forældrekompetence og også for at støtte hele 
familien. Samtidig kan du have vigtig viden ift. at 
opspore børn, som kan have behov for særlig støtte. 

Børne- og Familieafdelingen (BØFA) har ansvaret 
for, at børn, der har behov for særlig støtte, får de 
rette forebyggende og behandlende tilbud. Imidler-
tid kender BØFA ikke altid til de børn og unge, som 
har forældre med sindslidelse. Det er derfor din op-
gave at sørge for, at de bliver orienteret om børnene 
og de unge, når du får kendskab til forældre og 
deres børn. I nogle tilfælde (hvis der ikke er en so-
cial sag på forældrene) kan det være nok at I sikrer 
jer, at forældrene informerer barnets institution 
og/eller skole – eller at I om nødvendigt selv tager 
kontakt med forældrenes samtykke. 

Hvis I indleder et tværfagligt samarbejde om et barn 
(f.eks. med barnets institution) og dermed bevæger 
jer til samarbejdsmodellens niveau 2, kan I oprette 
en stafetlog for at koordinere og dokumentere 
samarbejdet.

Husk at jeres ansvar ikke ophører, fordi I bevæger 
jer til niveau 2. Barnet har stadig brug for støtte 
– også jeres. 

I kan altid søge råd og vejledning om sagen hos 
andre faggrupper og i andre sektorer, hvis I anony-
miserer barnet og forældrene. Her i Rødovre har 
vi et samarbejde med Psykiatrisk Center Glostrup 
samt distriktspsykiatrien, hvor vi mødes en gang 
i kvartalet, og hvor vi kan drøfte sager i både ano-
nymiseret form, som konkrete sager, hvor foræl-
drene har givet tilladelse til drøftelsen. Hvis det er 
nødvendigt for jer at videregive oplysninger, der 
kan henføres til barnet og/eller forældrene, er det 
særdeles vigtigt, at I er opmærksom på lovgivnin-
gens regler om udveksling af fortrolige oplysninger. 

I forbindelse med ’Barnets reform’, der forventes 
vedtaget sommeren 2010, forventes ændringer i 
regelsættet omkring udveksling af oplysninger i 
tværfagligt samarbejde omkring børn. 

Forældre med sindslidelse bekymrer sig – som an-
dre forældre – om deres børn. Derfor bliver mange 
forældre lettede over at dele deres bekymringer for 
børnenes situation med andre. Det afgørende er, at 
personalet taler med forældrene på en respektfuld 
og anerkendende måde og med udgangspunkt i, at 
forældre ønsker at gøre det bedste for deres børn. 
En sådan tilgang til forældrene kan være med til at 
sikre, at forældrene giver den helt nødvendige til-
ladelse til at informere og inddrage andre, herunder 
børnenes daginstitutioner og skoler. 

Forældre med sindslidelse kan have vanskeligt ved 
at vurdere egen og deres børns situation. Det kan 
betyde, at hensyn til børns tarv må prioriteres – på 
bekostning af hensynet til forældrenes holdninger 
og ønsker.

Offentligt ansatte har et særligt ansvar for børn 
og unge. Det betyder blandt andet, at man har en 
skærpet underretningspligt og en pligt til at have 
opmærksomheden rettet mod børn og unge, som 
mistrives (jf. Servicelovens § 153). Forpligtelsen 
gælder også over for ufødte børn. 

Hvis I vurderer, at et barn har problemer, som over-
stiger jeres faggruppes egen kompetence, skal I 
lave en underretning. Dermed bevæger sagen sig 
til samarbejdsmodellens niveau 3. Husk at underret-
ningspligten er en personlig pligt. En underretning 
kan til enhver tid sendes til myndighederne – også 
uden din leders accept. 
Se Standardskema til underretning i 
”Redskaber”.
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1. Når du får kontakt med en borger, som har 
sindslidelse, er det vigtigt, at du bliver bekendt 
med, om vedkommende har børn – overveje om 
der skal stå, at de skal undersøge dette i S&A 
system 

2. Har borgeren børn, skal du gennem en opspo-
ringssamtale med vedkommende skabe et første 
over-blik over barnets og familiens situation. 
Du bør have følgende basisoplysninger: Hvor 
mange børn er der tale om, og hvad hedder de? 
Hvor gamle er de, og hvor bor de? Hvem har 
forældremyndigheden? Hvordan har børnene 
det? Har de kontakt med støtte- eller behandling-
stilbud? Hvem tager sig af dem i den aktuelle 
situation? 

Registreringen af oplysningerne kan ske i et oplys-
ningsskema, som vedlægges borgerens journal/
sag. En fast procedure for registreringen, herunder 
eksempelvis en ramme for, hvem der er forpligtet 
til at gennemføre opsporingssamtalen og for regi-
streringen af oplysningerne, kan sikre, at I får alle 
vigtige oplysninger. 

En opsporingssamtale bør gennemføres på et så 
tidligt tidspunkt som muligt. Der kan dog være situ-
ationer og forhold i forælderens fysiske og psykiske 
tilstand, som gør, at en opsporingssamtale eller dele 
af den må udskydes til et senere tidspunkt.

Ud over at opsporingssamtalen giver vigtige oplys-
ninger om børnenes og familiens situation, og om 
der eventuelt er brug for en indsats for børnene, 
giver den også borgeren mulighed for at dele even-
tuelle bekymringer for børnene med støttepersonen. 
Hermed kan der etableres en åbenhed om børnenes 
og familiens situation – til gavn for det videre forløb. 
Det er vigtigt at spørge forælderen om, hvordan han 
eller hun oplever, at børnene har det. 
Se Vejledning til opsporingssamtale for person-
ale, der arbejder med behandling af voksne i 
“Redskaber”.

Det er også en mulighed at invitere en rådgiver fra 
Børne- og Familieafdelingen med til en samtale om 
børnene som konsulent og ikke som myndigheds-
person, således at de mere konkrete støttemulig-
heder kan drøftes.

Handlings- og beslutningsforløb for medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri 
og misbrugsbehandling

Samarbejdsforløbet 
slutter
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Kontakt
med mulig
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af samspil

Indsats iværksættes

Råd ogvejledning
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

4.1



16

3. Med afsæt i opsporingssamtalen skal du sammen
med kolleger, ledelse eller særlige videns og/
eller nøglepersoner vurdere, om der er grund til 
akut bekymring for barnet. 
Se Bekymringsskala vedrørende forældre – 
med henblik på opsporing af børn med støt-
tebehov i ”Redskaber”.

Hvis det er tilfældet, og I vurderer, at barnet har be-
hov for støtte, som ligger ud over jeres ansvars- og 
arbejdsområde, skal BØFA underrettes.

Inddragelsen af BØFA skal ske i samarbejde og for-
ståelse med forældrene. Kan det ikke lade sig gøre, 
har I pligt til at underrette– på trods af forældrenes 
ønsker. Husk i den forbindelse at orientere foræl-
drene om underretningen. 
Se Standardskema til underretning i ”Redskaber”.

Børne- og Familieafdelingen skal kvittere for mod-
tagelsen af underretningen inden seks dage. Det 
er standard i BØFA at invitere underretter med 
til det første møde med forælderen med mindre 
denne modsætter sig dette, og på dette møde kan 
det aftales, at der må udveksles oplysninger mellem 
socialpsykiatrien og rådgiver i BØFA.

4. Hvis I vurderer, at barnets situation ikke er alvor-
ligt truet (og I derfor ikke inddrager kommunens 
børne- og familieafsnit), skal I udarbejde en plan 
for det videre forløb omkring børnene. Tag stil-
ling til, om andre institutioner – med forælderens 
accept – skal informeres om jeres kontakt med 
forælderen og om jeres handleplan. Planen skal 
som minimum forholde sig til følgende spørgs-
mål og temaer – og kan beskrives i en stafetlog, 
hvis ansættelsesstedet ikke i forvejen har et 
velfungerende dokumentationssystem:

Taler forælderen åbent om sine børn? Har han/hun 
en forståelse for børnenes situation og eventuelle 
vanskeligheder? Er han/hun indstillet på at sam-
arbejde med jer om det videre forløb omkring 
børnene? 

Har forælderen givet samtykke til, at I kan udveksle 
oplysninger med og inddrage relevante samarbejds-
parter? Hvis ikke, hvordan kan I så optimere mulig-
hederne for et godt samarbejde med forælderen? 
Se Samtykke fra forældre i ”Redskaber”.

Hvordan skal forælderen – og eventuelt andre 
familiemedlemmer og større børn – informeres om 
og inddrages i jeres plan? Inddragelsen skal ske så 
tidligt og respektfuldt som muligt. Det er af stor be-
tydning for indsatsen i det videre forløb og smidig-
gør det tværfaglige samarbejde. 

Plan for støtte til børnene vil kunne drøftes på sam-
arbejdsmøde med Psykiatrisk Center Glostrup.

5. Hvordan og hvornår skal planen senest revurde-
res? Hvis I får kendskab til forhold, der afgøren-
de ændrer grundlaget for jeres vurderinger og 
plan, er det nødvendigt at revurdere planen akut. 

6. Når I vurderer, at andre faggrupper eller sekto-
rer skal involveres (med eller uden forældrenes 
accept og samtykke), fortsætter samarbejdet på 
niveau 2 i det tværfaglige samarbejde. Husk at 
orientere forældrene om jeres vurdering. Hvis I 
indleder et tværfagligt samarbejde om et barn, 
kan I oprette en stafetlog for at koordinere og 
dokumentere samarbejdet. Husk at I fortsat selv 
kan bruge jeres eget beredskab ift. sagen.
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3.3 Handlevejledning
til børne- og familiesags-
behandlere

Niveau 1 og 2:
Din rolle i samarbejdets to første niveauer er at bi-
drage med råd og vejledning til andre aktører, der 
kontakter dig, og at deltage i det lokaliseringsmøde, 
du er tilknyttet. Det kan ved henvendelse i vagten i 
afdelingen handle om at drøfte bekymringsniveau i 
en navngiven eller anonym sag. Du kan således 
vejlede vuggestue-pædagoger i at observere og hjæl-
pe et barn – eller du kan være med til at vurdere, om 
vuggestuens bekymring for et barn skal give anled-
ning til en underretning. Til dette arbejde kan du 
lade dig inspirere af Bekymringsskala og Obser-
vationsskema i “Redskaber”. Når der kommer hen-
vendelse i dit lokaliseringsmøde, har forældrene 
inden givet tilladelse at sagen drøftes. Din rolle i 
lokaliseringsprojektet er defi neret her. Når du får en 
underretning eller på anden måde bliver bekendt 
med en bekymring for et barn, som kommunen bør 
handle ift., går du til det tredje niveau i det tværfag-
lige og tværsektorielle samarbejde.

Niveau 3:
Din rolle på samarbejdets tredje niveau tager ud-
gangspunkt i, at Børne- og Familieafdelingen mod-
tager en underretning eller på anden måde bliver 
bekendt med et barn, der muligvis har behov for en 
særlig indsats. Forløbet efter at Børne- og Familie-
afdelingen har modtaget en underretning eller orien-
tering er beskrevet i handlingsforløbet herunder. 

Der udpeges en stafetholder, og der skal føres stafet-
log, der eventuelt skal oprettes fra ny. En underret-
ning er som udgangspunkt så alvorlig og akut, at der 
formentlig ikke er startet stafetlog inden. I udgangs-
punktet er det dig, der er stafetholder, når en social 
sag begynder, men det er ikke nødvendigvis dig, der 
skal fortsætte med at være det. Selvom det er dig, 
der har det formelle ansvar for sagen, kan samar-
bejdsforløbet godt koordineres af en anden. Det er 

vigtigt at være opmærksom på, at samarbejdsmodel-
len ikke ændrer på det formelle ansvar. Om det er 
dig eller andre, der skal være stafetholder i den kon-
krete sag, vil afhænge af drøftelser i gruppen af 
relevante parter, som oftest vil være til stede når der 
afholdes netværksmøde. 

I sager, hvor der allerede er oprettet stafetlog, vil 
denne kunne støtte dig væsentligt i sagsbehandlin-
gen. Særligt i forbindelse med undersøgelse og be-
slutning om støtte kan du trække på stafetlog og det 
professionelle netværk, der allerede er involveret i 
sagen. Både ift. hvad der tidligere er aftalt og gjort i 
sagen, og ift. hvem der er relevante parter i sagen. 
Du kan altid søge råd og vejledning på et generelt 
niveau hos andre faggrupper og i andre sektorer. 

Se tilbudsliste i forhold til børn og unge med sær-
lige behov. Hvis du ønsker råd og vejledning i den 
specifi kke sag, er det særdeles vigtigt, at du er 
opmærksom på lovgivningens regler om udveksling 
af fortrolige oplysninger. 

Se “Hvad siger loven?” om lovgivning i mappen 
her.

Se ”Hvad må du sige?”,  Socialministeriet,  
september 2005.

Ændringer forventes vedtaget i sommeren 2010 i 
forbindelse med barnets Reform.
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1. Børne- og Familieafdelingen kontaktes af for-
 ældre, af andre professionelle, eller afdelingen 
 modtager en underretning. Sagen bliver visiteret
 til dig på visitationsmøde eller du arbejder med
 sagen som vagt i afdelingen. Du er nu stafet-
 holder på sagen, indtil andet er aftalt med andre 
 parter i sagen.

2. Fra underretter eller den, der orienterer dig, 
 bliver du informeret om, hvorvidt der er en 
 stafetlog på sagen. 

 2.1. Hvis der er oprettet en stafetlog, 
  bør du:
 2.1.1. Orientér dig i stafetloggen. Hvad er der 
  allerede sat i værk, og hvem er involveret? 
  Af stafetloggen bør det fremgå, hvad der  
  er givet samtykke til, og hvilke informatio-
  ner der kan udveksles med hvem.
 2.1.2. Orientér forældrene og underretter om
  modtagelsen af underretningen /oriente-
  ringen. Oplys om, at der indkaldes til 
  første møde med familien og underretter 
  sammen, eventuelt i forbindelse med at du
  kvitterer for modtagelsen af underret-
  ningen.
 

 2.1.3. Indhent oplysninger om barnets situation 
  fra stafetlog og fra det professionelle net-
  værk, der er beskrevet i stafetloggen. 
  Inddrag eventuelt andre, du mener, er  
  relevante i den konkrete sag. Sagen kan 
  eventuelt drøftes i lokaliseringsmødet med 
  samtykke fra forældrene, hvis det ikke   
  allerede er sket.

 2.2. Hvis der ikke er oprettet en stafetlog, 
  så:
 2.2.1. Opret en stafetlog.
 2.2.2. Orientér forældrene om modtagelsen af 
  underretningen/orienteringen. Kvittering
  for modtagelse af underretning til under-
  retter.
 2.2.3. Indkald forældre og underretter til møde 
  – her indhentes samtykke til udveksling 
  af oplysninger fra andre professionelle –   
  netværksmøde kan eventuelt planlægges 
  her, eller ved drøftelse med rådgiver  
  gruppe og faglig leder.  
 

Handlings- og beslutningsforløb for børne- og familiesagsbehandlere 
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Drøft eventuelt sagen i lokalisering – med samtykke 
fra forældre, for at identifi cere, hvem der er relevan-
te at inddrage i det videre forløb.

 2.2.4. Indhent information om barnets situation
  fra de identifi cerede relevante parter. 

3. Når du har tilstrækkelige oplysninger, skal du 
tage stilling til, om der skal iværksættes en § 50-
undersøgelse.

 3.1. Hvis der skal iværksættes en under-
  søgelse, så:
 3.1.1. Indhent samtykke fra forældrene til dette,
  og informer om det kommende forløb. 
  Hvis du ikke får samtykke, skal det vur-
  deres, om der er grundlag for en tvangs-
  mæssig undersøgelse – denne vurdering 
  laves sammen med din faglige leder.
 3.1.2. Overvej, hvem der skal involveres i under-
  søgelsen. Her kan stafetloggen bruges til 
  at identifi cere relevante parter, alternativt 
  kan det drøftes i lokaliseringsmødeet.
 3.1.3. Hvis der skal iværksættes en foranstalt-
  ning (jf. § 52), skal der indkaldes til net-
  værksmøde. Husk at invitere alle, der kan 
  være relevante for det fremtidige forløb 
  – det vil sige også parter, der har med 
  forældrenes eventuelle behandling af 
  gøre. Netværksmødet vil bl.a. være rele-
  vant ift. en handleplan for den planlagte 
  foranstaltning ift. at fastlægge mål for 
  foranstaltning og opfølgning af disse. 
  Også her kan stafetloggen bruges, hvis en 
  sådan er oprettet.
 

3.1.4. Se beskrivelse af stafetlog og -holder i 
  ”Samarbejdsmodellen” og ”Stafetloggen” 
  for en beskrivelse af det fortsatte samar-
  bejdsforløb.
 
 3.2. Hvis du vurderer, at der ikke skal 
  iværksættes en § 50-undersøgelse, så:
 3.2.1. Aftal med de relevante parter (eventuelt 
  underretter), hvem der er stafetholder i 
  det fortsatte forløb.
 3.2.2. Informer forældrene om din vurdering og
  om det fremtidige forløb. Henvis eventuelt
  til den nye stafetholder.
 3.2.3. Samarbejdet fortsætter på niveau 2.
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3.4 Handlevejledning 
til sagsbehandlere, der 
arbejder med voksne
Sagsbehandlere, der arbejder med voksne borgeres 
økonomi (pension, sygedagpenge og kontanthjælp), 
med sociale tilbud til voksne og i jobcenter:

Som sagsbehandler i kommunen kommer du i 
kontakt med en lang række borgere med børn. Dit 
kendskab til dem betyder, at du har mulighed for at 
opdage forhold, der kan give anledning til bekym-
ring for deres børns fysiske og/eller psykiske ud-
vikling. I Bekymringsskala for voksne med henblik 
på opsporing af børn med støttebehov i ”Redskaber” 
kan du se, hvilke signaler du kan være opmærksom 
på hos den voksne. Ofte kan der gives støtte til 
familierne, så omsorgssvigt undgås. Din konkrete 
opgave er at opspore børn, der kan have brug for en 
særlig indsats, når du møder deres forældre i forbin-
delse med dit virke som sagsbehandler.

Børne- og Familieafdelingen (BØFA) har ansvaret 
for, at børn, der har behov for særlig støtte, får de 
rette forebyggende og behandlende tilbud. Imidler-
tid kender BØFA ikke altid til de familier med børn 
og unge, som har forældre med f.eks. sindslidelse 
eller misbrug. Derfor er det vigtigt, at andre medar-
bejdere i kommunen, der får kendskab til udsatte 
forældre og deres børn, orienterer BØFA om dette.

Hvis du er i tvivl om der er grund til bekymring, 
kan du altid søge råd og vejledning i Børne- og 
Familieafdelingen – f.eks. ved at kontakte afdelingen 
telefonisk og tale med den rådgiver, der har vagten 
den pågældende dag, hvis du anonymiserer sagen. 
Hvis det er nødvendigt for jer at videregive oplysnin-
ger, der kan henføres til barnet og/eller forældrene, 
er det særdeles vigtigt, at du er opmærksom på 
lovgivningens regler om udveksling af oplysninger. 
Disse regler ændres formentligt i sommeren 2010 i 
forbindelse med ’Barnets Reform’.

Forældre med sindslidelse eller misbrug bekymrer 
sig – som andre forældre – om deres børn. Derfor 
bliver mange forældre lettede over at dele deres 
bekymringer for børnenes situation med andre. 
Det afgørende er, at I taler med forældrene på en 
respektfuld og anerkendende måde og med udgangs-
punkt i, at forældre ønsker at gøre det bedste for 
deres børn. En sådan tilgang til forældrene kan 
være med til at sikre, at forældrene giver den helt 
nødvendige tilladelse til at informere og inddrage 
andre eller alternativt, at de selv bliver indstillet på 
at søge hjælp. 

Vær dog opmærksom på at forældre med sinds-
lidelse eller misbrug kan have vanskeligt ved at 
vurdere deres egen og deres børns situation. Det 
kan betyde, at hensynet til barnets tarv må priorite-
res – på bekostning af hensynet til forældrenes 
holdninger og rettigheder.

Som offentligt ansat har du et særligt ansvar for at 
være opmærksom på udsatte børn. Dette gælder 
også ufødte børn. Du skal ved dit møde med den 
voksne være opmærksom på, om vedkommende 
har børn og/eller venter barn, og om disse kan have 
brug for en særlig støtte. Hvis du vurderer, at der er 
brug for en særlig indsats eller råd og vejledning, 
skal du med forælderens samtykke orientere Børne- 
og Familieafdelingen. Når du orienterer, kan
det være en hjælp for det videre forløb, at du bruger 
Standardskema til underretning i ”Redskaber”.

Alle offentligt ansatte har et særligt ansvar ift. børn 
og unge. Det betyder blandt andet, at man har en 
skærpet underretningspligt, og pligt til at have 
opmærksomheden rettet mod børn og unge, som 
mistrives (jf. Servicelovens § 153). Forpligtelsen 
gælder også over for vordende forældre – særligt 
gravide med misbrugsproblemer. 
Se Standardskema til underretning i 
”Redskaber”.
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Husk at underretningspligten er en personlig pligt. 
Du kan til enhver tid sende en underretning til 
myndighederne – også uden din leders accept. 
Se Standardskema til underretning i 
”Redskaber”.

Husk også, at du skal undersøge, hvad du og dit 
arbejdssted selv kan gøre for at afhjælpe barnets 
vanskeligheder, før du laver en underretning.

1. Når du får kontakt med en borger, som har 
sindslidelse eller misbrug, er det vigtigt, at du 
bliver bekendt med, om vedkommende har børn.  
Slå op i S & A-systemet og undersøg, om der er 
hjemmeboende børn under 18 år, og om der er 
oprettet sag i BØFA. En fast procedure for at 
indhente oplysningerne kan sikre, at I får alle 
vigtige oplysninger. 

2. Har borgeren børn, er det vigtigt, at du gør dig
overvejelser ift. din bekymring for børnene. 
Dette kan gøres ved en opsporingssamtale. 
Du skal være opmærksom på, at borgeren måske 
er mødt til samtale på baggrund af en konkret 
problemstilling ift. deres egen situation. F.eks. 
en opfølgningssamtale i jobcenteret, og derfor 
ikke er forberedt på at blive spurgt om, hvordan 
deres børn har det. Indkald eventuelt den voksne 
til en yderligere samtale på et senere tidspunkt 
eller skriv i indkaldelsesbrevet, at I skal drøfte 
borgerens samlede situation. 
Se Vejledning til opsporingssamtale for 
sagsbehandlere, der arbejder med voksne i 
”Redskaber”.

Der kan være borgere, du har brugt lang tid på 
at opnå kontakt til, og hvor det er vigtigt at kon-
takten fastholdes. Du skal stadigvæk være op-
mærksom på børnene, men vurdere om relatio-
nen til borgeren kan fastholdes, hvis du spørger 
ind til deres børn. Her kan du eventuelt inddrage 
en kollega fra Børne- og Familieafdelingen, som 
kan føre ordet i samtalen og tage problematikken 
omkring børnene op. 

Handlings- og beslutningsforløb for kommunalt ansatte sagsbehandlere, 
der arbejder med voksne

Samarbejds-
forløbet 
slutter

Samarbejds-
forløbet 
slutter

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 3

Kontakt
med mulig
forælder

Opsporings-
samtale

Er der grund 
til bekymring?

Skal der
orienteres 
akut?

Orienter 
forældre om 
bekymring

Henvisning til
mulighed for råd
og vejledning

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 2

Er der 
børn?

Ja Ja Nej

Nej JaNej

1 2 5 6 73 4

5.2

5.3
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3. Du skal, ud fra dit kendskab til borgeren, vurde--
re dennes forældrekompetence. Hvis du efter en 
samtale er bekymret for børnene eller er usikker 
på, om der er grund til bekymring, skal du drøfte 
sagen med en kollega eller din leder. Hvis I er 
enige om, at der kan være grund til bekymring, 
kan I kontakte BØFA. Her er der mulighed for, 
at I anonymt kan drøfte sagen med en sagsbe-
handler, der kan være med til at afdække bekym-
ringsgraden.
Se Bekymringsskala for voksne med henblik 
på opsporing af børn med støttebehov i 
”Redskaber”.

4. Hvis I har en formodning om, at barnet akut 
har behov for særlig støtte (det vil sige, når 
der er fare for barnet fysisk eller psykisk), skal 
du underrette BØFA. Det skal i videst mulige 
omfang ske i samarbejde og forståelse med 
forældrene. Kan du ikke opnå forståelse og 
tilladelse fra forældrene til at involvere andre 
faggrupper og sektorer, skal du vurdere, om 
barnets situation er så truet, at du alligevel skal 
underrette – på trods af forældrenes ønsker. 
Husk i den forbindelse at informere forældrene 
om underretningen. 

Se ”Hvad må du sige?”, Socialministeriet, 
september 2005. 

Se Standardskema til underretning i 
”Redskaber”.

5. Del din bekymring med borgeren, og fortæl at 
du eventuelt kan hjælpe med at skabe en kontakt 
til Børne- og Familieafdelingen, der kan rådgive 
om forskellige tilbud til børn og unge. Du kan 
vælge at inddrage en kollega, eventuelt fra 
børne- og familieafdelingen, hvis du er usikker 
på, hvordan borgeren vil reagere på at få at vide, 
at du er bekymret for børnene. 

6. Hvis der ikke er grund til akut at underrette, kan
du henvise forældrene til kommunens tilbud 
om gratis råd og vejledning, bl.a. i den åbne 
anonyme rådgivning torsdag aften. 

7. Informer BØFA (efter samtykke fra forældrene) 
om, at du har henvist en forælder til råd og vej-
ledning om at løse vanskeligheder i familien. 
Se ”Hvad må du sige?”, 
Socialministeriet, september 2005.
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4. Redskaber 
Som en sidste del af samarbejdsmodellen er der 
udviklet redskaber, som kan styrke den konkrete 
indsats for børn og unge med særlige behov, lige-
som redskaberne kan lette sagsbehandlingen, f.eks. 
ved at anvendef en standard for samtykkeerklærin-
ger. Redskaberne skal supplere de procedurer og 
støtteværktøjer, som allerede anvendes i kommunen 
f.eks. LTU-modellen (Læring – Trivsel og Udvik-
ling).

Der er udarbejdet en række konkrete redskaber 
som medarbejderne kan bruge i den daglige praksis 
med samarbejdsmodellen. Redskaberne understøt-
ter opsporingen, vurderingen, beslutningen og 
indsatsen over for barn og familie.

Følgende redskaber er udarbejdet:

1  Skemaer til stafetlog – niveau 1

2  Skemaer til stafetlog – niveau 2

3  Vejledning til bekymringssamtale 
 – til medarbejdere der arbejder med børn

4  Bekymringsskala med henblik på opsporing af 
 børn med særlige støttebehov (børn og voksne)

5  Børn og unges signaler på mulig mistrivsel

6  Observationsskema

7  Underretningsskema i henhold til 
 Lov om social service §153: Før-skolebørn

8  Underretningsskema i henhold til 
 Lov om social service §153: Skolebørn

9  Netværksoversigt

10  Standarddagsorden for netværksmøde

11  Samtykkeerklæring

12  Samtykkeerklæring – Bilag til medarbejderen
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5. Tilbud til børn og unge 
med særlige behov
Specialgruppen Pegasus i børnehuset
Elvergården

Målgruppe
Børn i alderen 3 – 6 år med kontaktsvagheder/
kontaktvanskeligheder.

Tilbuddets indhold
Gruppen er normeret til 6 børn med behov for støtte 
til udvikling generelt med særlig vægt på udvikling 
af kommunikation. Gruppen er etableret med det 
formål at fremme børnenes udvikling i et særligt 
tilrettelagt lille specialpædagogisk miljø, samtidig 
med at børnene kan være en del af et pædagogisk 
og socialt fællesskab med de øvrige børn i institutio-
nen. Aktiviteterne er f.eks. motorisk træning/leg, 
lege og øvelser, som fremmer den sproglige udvik-
ling, rollelege som udvikler forståelse af sociale sam-
menhænge. Der lægges vægt på, at stimuleringen 
af børnene opleves som leg, og at der i dagens løb 
også er mulighed for børnenes egen leg og eksperi-
menter. Specialgruppen arbejder efter den pædago-
giske læreplan, der er udarbejdet i Elvergården.

Indstilling/visitation
Medarbejdere i kommunen, der får kendskab til 
børn med særlige behov, kan i samarbejde med 
forældre og den psykolog, der er tilknyttet Dagple-
jen/institutionen, indstille til visitationsudvalget, der 
vurderer alle indstillingerne, og visiterer børn til 
gruppen.

Specialgruppen i børnehaven 
Nyager

Målgruppe
Børn i alderen 3 – 6 år med generelle indlærings-
vanskeligheder.

Tilbuddets indhold
Gruppen modtager op til 4 børn med generelle ind-
læringsvanskeligheder, der kan og vil have glæde af 
at deltage i det almindelige børnehaveliv med støtte, 
f.eks. børn med Downs Syndrom. To støttepædago-
ger har ansvaret for, at hverdagen for børnene er 
en vekslen mellem gruppeaktiviteter, samvær og 
aktiviteter med de øvrige børn i huset, og individu-
elle målrettede aktiviteter. Aktiviteterne er f.eks. 
motorisk træning/leg, lege og øvelser, som frem-
mer den sproglige udvikling, rollelege som udvikler 
forståelse af sociale sammenhænge m.v. 
Der lægges vægt på, at stimuleringen af børnene 
opleves som leg, og at der i dagens løb også er 
mulighed for børnenes egen leg og eksperimenter. 
Specialgruppen arbejder efter den pædagogisk 
læreplan, der er udarbejdet i Nyager.

Indstilling/visitation
Medarbejdere i kommunen, der får kendskab til 
børn med særlige behov, kan i samarbejde med 
forældre og den psykolog, der er tilknyttet Dagple-
jen/institutionen indstille til visitationsudvalget, der 
vurderer alle indstillingerne, og visiterer børn til 
gruppen.
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Enkeltintegration i 
almenundervisningen
Målgruppe
Elever fra 0. – 10. klassetrin med forskellige former 
for fysiske og/eller psykiske vanskeligheder f. eks. 
generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgriben-
de udviklingsforstyrrelser, ADHD, muskelsvind, 
syns- og hørehandicap. Eleverne har behov for vidt-
gående specialundervisning. Deres vanskeligheder 
er så omfattende, at de tilhører målgruppen for 
gruppeordningerne.

Tilbuddets indhold
Eleverne går i almindelige klasser på folkeskolerne 
i Rødovre. Der tildeles støttelærertimer, så eleven 
kan inkluderes og indgå i klassens undervisning og 
sociale liv. Eleverne kan også få tildelt støttepæda-
gogtimer i fritidsdelen/SFO samt evt. praktisk 
medhjælp.

Indstilling/visitation
Den psykolog, der er tilknyttet barnets daginstitu-
tion/folkeskole indstiller i samarbejde med for-
ældrene og daginstitution/folkeskole til visitations-
udvalget, der vurderer alle indstillingerne, og  
visiterer elever til enkeltintegration.

Ordblindeskolen
Målgruppe
Normaltbegavede elever fra 5. – 9. klassetrin med 
massive læse- og skrive/stavevanskeligheder. Ord-
blindhed er den primære og væsentligste grund til 
elevens læsehandicap. Elevens læsestandpunkt skal 
være mindst 2 år under klassetrinnet.

Tilbuddets indhold
Ordblindeskolen er placeret på Tinderhøj Skole. 
Ordblindeskolen er et tilbud til normaltbegavede 
elever. Der er 12 elever i hver klasse, og eleverne 
kan tage folkeskolens afsluttende prøver på Ord-
blindeskolen. Der aftales udskolingsforløb for den 
enkelte elev for at sikre overgangen til nyt tilbud 
efter folkeskolen. Målet med undervisningen er bl.a. 
at styrke elevernes sproglige og skriftsproglige 
færdigheder, at øge deres læsehastighed og læsefor-
ståelse. Der skabes trygge rammer for tillid mel-
lem børn og voksne, så eleverne kan øge deres selv-
værd. Der udarbejdes individuelle handleplaner for 
den enkelte elev. Undervisningen planlægges indivi-
duelt, i grupper og som klasseundervisning. Hvert 
år tilrettelægges desuden undervisningsforløb på 
tværs af klassetrinnene. Ordblindeskolen deltager 
i fællesaktiviteter med resten af Tinderhøj Skole 
f.eks. i motionsdage og tværsuger, hvor alle klasser 
arbejder med samme emne.

Indstilling/visitation
Den psykolog, der er tilknyttet elevens folkeskole, 
indstiller i samarbejde med forældrene og elevens 
folkeskole til visitationsudvalget, der vurderer alle 
indstillingerne, og visiterer elever til Ordblinde-
skolen.
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Specialklasserække
Målgruppe
Elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra 
0. – 10. klassetrin, dvs. elever der på mange eller 
næsten alle områder ikke kan leve op til de faglige 
krav i skolen. Eleverne er fagligt ca. 2 år under 
klassetrinnet. Det er elever, hvis generelle udvikling 
ikke er på højde med deres jævnaldrende. De har 
svært ved at følge med i dansk og matematik, og de 
kan have svært ved at forstå det stof, som gennem-
gås i klassen.

Tilbuddets indhold
Specialklasserækken er placeret på Hendriksholm 
Skole. Specialklasserne er et tilbud til elever med 
generelle indlæringsvanskeligheder. Der kan være 
8 elever i hver klasse. De elever, der fagligt er i 
stand til det, kan tage folkeskolens afsluttende prø-
ver i enkelte fag. Der tilrettelægges udskolingsfor-
løb for den enkelte elev for at sikre overgangen til 
nyt tilbud efter folkeskolen. Undervisningen foregår 
i et lille, overskueligt og trygt miljø. Der udarbejdes 
individuelle handleplaner for den enkelte elev. 
Undervisningen tilrettelægges individuelt, i grupper 
og som klasseundervisning. Hvert år tilrettelægges 
desuden undervisningsforløb på tværs af grupper-
ne/holdene. Specialklasserækken deltager i fælles-
aktiviteter med resten af Hendriksholm skole f.eks. 
i motionsdage og tværsuger, hvor alle klasser arbej-
der med samme emne.

Indstilling/visitation
Den psykolog, der er tilknyttet barnets daginstitu-
tion/folkeskole, indstiller i samarbejde med foræl-
drene og daginstitution/folkeskole til visitationsud-
valget, der vurderer alle indstillingerne, og visiterer 
elever til specialklasserækken.

Gruppeordninger for elever 
med behov for vidtgående 
specialundervisning
Målgruppe
Elever fra 0. – 10. klassetrin med forskellige former 
for vanskeligheder f. eks. svære generelle indlæ-
ringsvanskeligheder, gennemgribende udviklings-
forstyrrelser eller ADHD, som har behov for vidt-
gående specialundervisning.

Tilbuddets indhold
Gruppeordningerne er et helhedstilbud dvs. et 
skole- og fritidstilbud. Der kan være 7 elever i grup-
pen. Der tilrettelægges udskolingsforløb for den 
enkelte elev for at sikre overgangen til nyt tilbud. 
Undervisningen foregår i et lille og trygt miljø. 
Hverdagen er struktureret med overskuelige og 
tydelige rammer. Der udarbejdes individuelle 
handleplaner for den enkelte elev. Undervisningen 
tilrettelægges både individuelt og fælles for hele 
gruppen. Eleverne i gruppeordningerne deltager så 
vidt muligt i fællesaktiviteter med resten af skolen 
f.eks. motionsdage og tværsuger, hvor alle klasser 
arbejder med samme emne.

Indstilling/visitation
Den psykolog, der er tilknyttet barnets daginstitu-
tion/folkeskole, indstiller i samarbejde med foræl-
drene og daginstitution/folkeskole til visitations-
udvalget, der vurderer alle indstillingerne, og visi-
terer elever til gruppeordningerne. Gruppeordnin-
gerne kan modtage elever fra andre kommuner.

Placering og oprettelse af gruppeordninger:
Gruppeordningerne placeres på folkeskolerne i 
Rødovre Kommune. Er der ikke en kommunal grup-
peordning, der tilgodeser den enkelte elevs behov, 
kan eleven visiteres til en gruppeordning i en anden 
kommune. Oprettelse af nye gruppeordninger fore-
går i samarbejde med Hvidovre, Albertslund, 
Glostrup, Høje Tåstrup, Ishøj, Tårnby, Brøndby og 
Rødovre. Den kommune, der har fl est elever med 
samme handicap på samme klassetrin opretter en 
gruppeordning. De øvrige kommuner henviser egne 
elever til gruppeordningen. Rødovre kommune har 
derfor ikke gruppeordninger til alle handicaps på 
alle klassetrin.



27

Specialskole
Skovmoseskolen

Målgruppe
Elever med generelle indlæringsvanskeligheder, 
lav udviklingsalder, svag kommunikation og elever 
med særlige behov for struktur og forudsigelighed 
på 0. – 10. klassetrin. Skolens elever har ofte følge-
handicap som lettere motoriske vanskeligheder, 
syns- og hørenedsættelser. Specialskolen er et tilbud 
til elever, der har behov for vidtgående special-
undervisning. Den enkelte elevs særlige behov har 
et omfang, så de ikke kan tilgodeses hverken i 
specialklasserækken på Hendriksholm Skole eller i 
gruppeordninger, der er placeret på en folkeskole.

Tilbuddets indhold
Specialskolen er et tilbud til elever, der har behov 
for vidtgående specialundervisning. Der kan være 
8 elever i den enkelte klasse. Der tilrettelægges ud-
skolingsforløb for den enkelte elev for at sikre over-
gangen til en ungdomsuddannelse for unge med 
særligt behov. Undervisningen følger folkeskolens 
fagrække, tilrettelagt ud fra elevgruppens niveau 
og på den enkelte elevs særlige vilkår. Undervisnin-
gens elementer nedbrydes i tydelige detaljer. Korte, 
konkrete, afgrænsede forløb, der er overskuelige for 
eleverne. Der arbejdes med visuel støtte, alternative 
kommunikationsformer og tværfaglig undervisning. 
Undervisningen er tilrettelagt som klasseundervis-
ning, i mindre grupper eller på tværgående hold 
sammen med elever fra andre klasser. Da undervis-
ningen skal være konkret og synlig, tager klasserne 
ofte på ekskursioner og har mulighed for at tage på 
lejrskoler hvert andet år.

Indstilling/visitation
Den psykolog, der er tilknyttet barnets daginstitu-
tion/folkeskole, indstiller i samarbejde med foræl-
drene og daginstitution/folkeskole til visitationsud-
valget, der vurderer alle indstillingerne, og visiterer 
elever til specialskolen. Skovmoseskolen modtager 
elever fra følgende kommuner: Hvidovre, Alberts-
lund, Glostrup, Høje Tåstrup, Ishøj, Tårnby og 
Brøndby.

Skole-socialprojekter
Annexet

Målgruppe
Normaltbegavede børn i alderen 6 – 10 år, som på 
grund af sociale og emotionelle vanskeligheder ikke 
fungerer og udvikler sig i skolen og/eller i SFO og/
eller hjemme. Børnenes vanskeligheder har sam-
menhæng med deres familiemæssige forhold.

Tilbuddets indhold
Annexet modtager op til 10 børn med sociale og 
emotionelle vanskeligheder. Børnene kan visiteres 
til Annexet, hvis det forventes, at de efter 1-2 års 
behandling kan vende tilbage til den almindelige 
folkeskole. Forældrene skal være motiverede for at 
indgå i et meget tæt samarbejde, hvor hele familien 
involveres i arbejdet via familiesamtaler og lejlig-
hedsvis forældredeltagelse i undervisningen. Gen-
nem samarbejde mellem familien, Annexet, fritidsin-
stitution, folkeskole, socialforvaltningen, PPR og 
andet netværk, støttes barnets tilbagevenden til 
folkeskolen i forsøg på at undgå senere indgreb af 
mere vidtgående karakter.

Indstilling/visitation
Rådgiver i Børne- og Familieafdelingen og den psy-
kolog, der er tilknyttet elevens folkeskole, indstiller 
i samarbejde med forældrene og folkeskole til visita-
tionsudvalget, der vurderer alle indstillingerne, og 
visiterer elever til Annexet.

Skiftesporet 

Målgruppe
Skiftesporet er et tilbud til børn og unge mellem 10 
og 16 år, som på grund af massive adfærdsmæssige, 
indlæringsmæssige, følelsesmæssige og evt. familie-
mæssige problemer ikke er i stand til at leve op til 
det sociale samspil i skole og fritid. Skiftesporet er 
delt i to afdelinger.

Tilbuddets indhold
Skiftesporet er tilbud til børn og unge med sociale 
og emotionelle vanskeligheder. Der kan være 28
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børn og unge på Skiftesporet. Eleverne er fordelt på 
to afdelinger som pt. er fysisk adskilte. En afdeling 
for elever i aldersgruppen 10 til 13 år og en afdeling 
for aldersgruppen 13 til 16 år. Det forventes, at for-
ældrene vil indgå i et tæt og forpligtende samarbej-
de, hvor der arbejdes med barnets/den unges
problemer set i sammenhæng med hele familiens 
dynamik. Nogle børn og unge på Skiftesporet har 
behov for et længerevarende specialundervisn-
ingstilbud. Andre børn og unge kan vende tilbage 
til den almindelige undervisning i folkeskolen, 
til Ungdomsskolen eller på en efterskole. For de 
ældste elever arbejdes der på at forberede dem på 
overgangen til job og uddannelse. I særlige tilfælde 
indskrives der elever på Skiftesporet, hvor en døgn-
anbringelse af forskellige grunde ikke har været
en mulig løsning. I det daglige lægges vægt på 
barnets/den unges selvfølelse, styrkesider og posi-
tive identitetsudvikling. Børnene/de unge lærer 
at forholde sig relevant til forventninger og krav 
fra hjem, skole m.fl ., og der sættes fokus på at øge 
deres lyst til læring.

Indstilling/visitation
Rådgiver i Børne- og Familieafdelingen og den 
psykolog, der er tilknyttet elevens folkeskole, ind-
stiller i samarbejde med forældrene og folkeskole 
til visitationsudvalget, der vurderer alle indstillin-
gerne, og visiterer elever til Skiftesporet. 

Ungdomsskolen
Dagskolen

Målgruppe
Elever i 8. – 9. klasse, der i den almindelige skole 
har været så skoletrætte, at et skifte har været på-
krævet.

Tilbuddets indhold
Dagskolen er et tilbud til skoletrætte elever. Der kan 
være 24 elever i Dagskolen, hvor praktisk og bogligt 
arbejde blandes så vidt muligt. Skolen bestræber 
sig på at variere skoleåret og skemaet bl.a. ved 
lejrskoler, erhvervspraktik og forskellige projekter. 
Derfor og på grund af det tætte samvær bliver de 
fl este elever igen glade for at gå i skole og får lyst til 
at forbedre deres muligheder efter 9. skoleår.

Indstilling/visitation
Eleverne visiteres fra folkeskolerne, Skiftesporet 
og Ordblindeskolen. Visitationen indledes ved 
henvendelse fra den afl everende skoles ledelse til 
Dagskolen. Herefter aftales visitationsmøde med 
den pågældende familie, evt. med deltagelse af en 
repræsentant fra den afl everende skole. Dagskolens 
ledelse indstiller til skolens visitationsudvalg, som 
tager den endelige afgørelse om optagelse.
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Specialpædagogiske 
fritidstilbud
Skovmosen

Målgruppe
Børn og unge med varige funktionsnedsættelser af 
psykisk karakter i alderen 8 – 18 år.

Tilbuddets indhold
Skovmosen er et selvstændigt fritidstilbud for børn 
og unge. Skovmosen ligger fysisk i forlængelse af 
Skovmoseskolen. Børnene/de unge er fordelt i 3 
storgrupper. Super12 og Super3 modtager børn i 
alderen 8 år til ca. 13 år. Teen (Teenageafsnittet) 
modtager børn og unge fra ca. 13. år til 18 år. 
Storgrupperne er underdelt i mindre basisenheder 
efter børnenes/de unges behov, funktionsniveau 
og interesser. Skovmosen er et aktivt fristed med 
masser af muligheder for gode sociale oplevelser. 
Der tages udgangspunkt i børnene og de unges 
styrkesider. Aktiviteterne varierer mellem struktu-
rerede-, tilbuds- og frilegsaktiviteter. Fysisk aktivitet 
og bevægelse prioriteres meget højt. Der er også rig 
mulighed for at bruge sine kreative sider til f. eks. 
at male eller lave smykker. Dagligt bliver der sunget 
og spillet i fællesrummet og i grupperne, og på 
scenen udtrykker små kunstnere sig med playback, 
teater og musik.

Indstilling/visitation
Den psykolog, der er tilknyttet barnets folkeskole, 
indstiller i samarbejde med forældrene og folke-
skole til visitationsudvalget, der vurderer alle ind-
stillinger, og visiterer elever til Skovmosen.

Espevangen

Målgruppe
Børn og unge med varige funktionsnedsættelser af 
psykisk karakter i alderen 6 – 18 år.

Tilbuddets indhold
Espevangen er et tilbud til børn og unge med nedsat 
psykisk funktionsevne. Espevangen er delt i to huse. 
Lunden (Rødovre Parkvej), der er et fritidshjem for 
omkring 36 børn og Espevangen (Nyholms Alle), 
hvor der er 50 børn og unge – fordelt i en ungdoms-
klub og en fritidsklub. I løbet af dagen foregår der 
mange forskellige aktiviteter. Hver gruppe har en 
tavle, så alle kan se, hvem der er i gruppen den 
dag, hvad de skal/kan lave, og hvem de kan/skal 
være sammen med. Der er et væld af muligheder 
for aktiviteter. Der er gode udendørs- og indendørs 
faciliteter. Tilbud og aktiviteter er afhængig af 
børnenes/de unges interesser og muligheder for 
udvikling. Der er kreative værksteder, fodbold, kor 
og andre faste aktiviteter, men også leg, indkøb og 
diverse gøremål. Der lægges stor vægt på udvikling 
af sociale relationer. I perioder arbejdes der med 
projekter/temaer over f.eks. at være ung, at have 
venner. Torsdag aften er der klubaften for de unge. 
Der er også arrangementer med andre klubber, bl.a. 
fester, festival og sportsdage.

Indstilling/visitation
Den psykolog, der er tilknyttet barnets daginstitu-
tion/folkeskole, indstiller i samarbejde med foræl-
drene og daginstitution/folkeskole til visitationsud-
valget, der vurderer alle indstillingerne, og visiterer 
elever til Espevangen.
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Projekt Tarzan

Målgruppe
Overvægtige børn mellem 8 – 12 år. 

Tilbuddets indhold
Tarzan er et sundt og sjovt aktivitetstilbud for over-
vægtige piger og drenge fra 8 – 12 år. Aktiviteterne 
er leg, idrætsaktiviteter, friluftsliv, for børnene samt 
personlige samtaler, kostvejledning og foredrag for 
hele familien. Formålet er at forebygge de sund-
hedsmæssige og sociale problemer, overvægt kan 
skabe hos børn. 

Indstilling/visitation
For at blive optaget på holdet er kriterierne bl.a., at 
barnet har en overvægt på min. 20%, beregnet ud fra 
vægt og højde. Fysisk inaktivitet, ingen deltagelse i 
idrætsforening, ensomhed, lavt selvværd, mobning 
i skolen har også betydning for, om barnet kan få 
tilbudt en plads. 

Et vigtigt optagelseskriterium er, at barnets forældre 
forpligter sig til at deltage aktivt i projektet ved bl.a. 
at sikre, at barnet har et stabilt fremmøde, da der er 
mødepligt. Desuden deltager forældrene i kostvej-
ledning, forældreaftner m.m., og støtter i øvrigt op 
om projektet og barnet i dagligdagen. 

Henvisning til Tarzan sker sædvanligvis via Sund-
hedsplejen på skolerne, men også via den praktise-
rende læge, eller via direkte henvendelse til lederen 
af Tarzan.

Socialt omsorgstilbud
Børnehuset

Målgruppe
8 børn i alderen 6 – 12 år, hvor forældrenes for-
ældrekompetence ikke er tilstrækkelig til at sikre 
børnenes trivsel og udvikling, men hvor der fx  
er en tilknytning mellem barnet og forældrene/
forælderen, som taler imod en egentlig anbringelse. 
Børnene vil typisk have skole- og/eller sociale 
vanskeligheder, og forældrene magter ikke at støtte 
dem i tilstrækkelig grad.

Tilbuddets indhold
Fra 1. oktober 2010 åbner et børnehus i Rødovre 
Kommune, hvor børnene vil få den fornødne støtte 
i dagtimerne, og det bliver sikret, at der bliver fulgt 
op på renlighed, tøj, mad, skolegang, relationer til 
venner, fritidsaktiviteter, lektier m.m. Barnet bor 
fortsat hjemme. Børnehuset har åbent alle hver-
dage frem til kl. 19.00, og børnene får aftensmad 
her, før de bliver kørt hjem til sengetid. Der arran-
geres desuden aktiviteter i udvalgte weekends. 

Indstilling/visitation
Henvendelse skal ske til Børne- og familieafdelin-
gen, som har ansvaret for Børnehuset. 



1  Skemaer til stafetlog – niveau 1

2  Skemaer til stafetlog – niveau 2

3  Vejledning til bekymringssamtale 
 – til medarbejdere der arbejder med børn

4  Bekymringsskala med henblik på opsporing af 
 børn med særlige støttebehov (børn og voksne)

5  Børn og unges signaler på mulig mistrivsel

6  Observationsskema

7  Underretningsskema i henhold til 
 Lov om social service §153: Før-skolebørn

8  Underretningsskema i henhold til 
 Lov om social service §153: Skolebørn

9  Netværksoversigt

10  Standarddagsorden for netværksmøde

11  Samtykkeerklæring

12  Samtykkeerklæring – Bilag til medarbejderen
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Rødovre Kommune
Rådhuset
Rødovre Parkvej 150
DK-2610 Rødovre
Tlf. 36 37 70 00
Fax 36 37 77 77
www.rk.dk
E-post rk@rk.dk

Adresser og telefonnumre

Annexet
Annexgårdsvej 10 B
telefon 3641 0549

Børnehuset Elvergården
Elvergårdsvej 4 B
telefon 3670 2231

Børnehaven Nyager
Otto Møllersvænge 13
telefon 3637 8940

Espevangen
Nyholms allé 47, 1
telefon 3637 9060

Hendriksholm Skole
Hendriksholm Boulevard 20,
telefon 3637 8484

Islev Skole
Islevbrovej 44,
telefon 3637 8200

Nyager Skole
Ejbyvej 100
telefon 3637 8300

Projekt Tarzan
Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425
telefon 3637 9470

Rødovre Skole
Rødovrevej 139
telefon 3637 8550

Skiftesporet
Rødovre Parkvej 403 B
telefon 3641 5080

Skovmosen
Rødovre Parkvej 401 A
telefon 3637 9300

Skovmoseskolen
Rødovre Parkvej 401 B
telefon 3637 9030

Tinderhøj Skole
Fortvej 71,
telefon 3637 8282

Ungdomsskolen
Nørrekær 8,
telefon 3637 8520

Valhøj Skole
Rødager Allé 102,
telefon 3637 8383

Børnehuset
Borgmester Gustav Jensensvej 9,


