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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.
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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

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

Se eksempler næste side



12

Stafetlog  Niveau 1

Beskrivelse af bekymring for et barn og den indsats, der iværksættes der, 
hvor bekymringen er opstået

Hvornår opstod bekymringen?

Hvorfor opstod bekymringen?

Brug eventuelt redskaberne: 
Børn og unges signaler på mulig mistrivsel og 
Observationsskema.

Hvem har drøftet bekymringen?

Vurdering af barnets situation.

Brug eventuelt redskaberne Bekymringsskalaer

Hvornår er forældrene blevet orienteret 
om bekymringen?

Brug eventuelt redskaberne Vejledninger til 
opsporings- og bekymringssamtaler

Hvad har I besluttet at gøre for barnet/
familien?

Husk dato og ændringer i indsatsen

Hvad er målet med indsatsen?

Husk dato og ændringer i målet

Hvornår tages barnets/familiens situation 
op igen?

Hvem er stafetholder?

Husk dato ved ændringer

Hvem har ”øje-på” barnet

Husk dato ved ændringer

1

Stafetlog  Niveau 1

Beskrivelse af bekymring for et barn og den indsats, der iværksættes der, 
hvor bekymringen er opstået

Hvornår opstod bekymringen?

Hvorfor opstod bekymringen?

Brug eventuelt redskaberne: 
Børn og unges signaler på mulig mistrivsel og 
Observationsskema.

Hvem har drøftet bekymringen?

Vurdering af barnets situation.

Brug eventuelt redskaberne Bekymringsskalaer

Hvornår er forældrene blevet orienteret 
om bekymringen?

Brug eventuelt redskaberne Vejledninger til 
opsporings- og bekymringssamtaler

Hvad har I besluttet at gøre for barnet/
familien?

Husk dato og ændringer i indsatsen

Hvad er målet med indsatsen?

Husk dato og ændringer i målet

Hvornår tages barnets/familiens situation 
op igen?

Hvem er stafetholder?

Husk dato ved ændringer

Hvem har ”øje-på” barnet

Husk dato ved ændringer

1

Vejledning til bekymringssamtale  
– til medarbejdere, der arbejder med børn

Som et led i projekt ”Bedre Tværfaglig Indsats” er der 
udviklet forslag til, hvordan medarbejdere i daginstitu-
tion, SFO eller skole, kan holde en bekymringssamtale 
med forældrene, når de er bekymrede over børnenes 
trivsel.

Samtale med forældre om bekymring for et 
barn:

Forestil dig, at du skal til møde i dit barns daginstitu-
tion. Pædagogerne synes, at dit barn har vanskeligheder 
og ikke trives optimalt i samværet med andre børn og 
voksne.

Det følgende er en række forslag til og råd om, hvordan 
personalet i en daginstitution, SFO eller skole kan gribe 
en samtale om barnets trivsel an. Det er vigtigt at for-
berede sig godt, så det rigtige budskab – omsorgen for 
barnet – bliver formidlet og hørt. Netop ved at bygge 
bro til forældrenes egne intentioner om det bedste for 
deres barn, skabes det optimale udgangspunkt for et 
konstruktivt samarbejde.

Planlægning og overvejelser:

I bør udlevere en skriftlig invitation til samtalen med 
orientering om samtalens varighed og indhold. 
Hvis der er tradition for at indkalde mundtligt eventuelt 
pr. telefon, kan informationen udleveres umiddelbart 
inden mødet, så forældrene har noget skriftligt at 
forholde sig til.

Mødet kan indeholde følgende punkter:

• Hvorfor ønsker institutionen denne samtale?
• Hvad oplever I som forældre om jeres barns 
 situation?
• Hvad kan hjælpe jeres barn? 
 Hvilke løsninger har barnet brug for?
• Hvad aftaler vi? Hvornår mødes vi igen?

Det er en god ide at være to medarbejdere til stede 
og på forhånd at have fordelt ”rollerne” imellem sig. 
Eksempelvis leder den ene person samtalen og den an-

den samler op undervejs, opsummerer eller supplerer 
f.eks. med viden om trivsel og udvikling hos børn. 
I praksis vil de to personer ofte være barnets faste 
kontaktperson/-pædagog, som har det bedste kendskab 
til barnets følelsesmæssige situation, og institutions-
lederen, der eventuelt kan underrette de sociale myn-
digheder, hvis der bliver behov for det. 

Nævn selv bekymringen eller formodningen om,  at 
f.eks. skilsmisse, misbrug, sindslidelse eller anden for-
modning har en betydning for barnet i stedet for at 
afvente, om forældrene selv bringer emnet på banen. 
Tag i øvrigt udgangspunkt i situationer, I har set og 
oplevet.

Undlad at vurdere graden af problemstillingen og at 
benytte stemplende ord. Hold jer til det, I ser, og til 
det, der har betydning for barnet. Undlad også juridisk 
sprogbrug som ”mistanke” og ”anklage”, benyt i stedet 
ord som ”formodning” og ”bekymring”. 
Husk på, at intentionen med samtalen er at støtte æn-
dringer for barnet.

Indledningsvis byder I velkommen, og præsenterer 
eventuelt deltagerne og deres tilknytning og funktion 
i forhold til barnet. Sig hvor længe mødet vil vare, og 
at I skriver et referat om det vigtigste fra mødet, og 
om hvilke aftaler I laver. Slut mødet med at gennemgå 
referatet i fællesskab.

Udgangspunktet er, at alle forældre ønsker det bedste 
for deres børn. Forældrenes oplevelse af at kunne be-
vare værdighed i kontakten spiller en afgørende rolle 
for det fremtidige samarbejde og dermed for mulig-
hederne for forandring for barnet og eventuelt fami-
lien. Forhold jer derfor åbne for dialog og sørg for at 
invitere til samarbejde omkring barnet og eventuelt 
familiens situation. 

Når I tager initiativ til samtalen og fortæller om, hvad 
I ser, der sker i barnets liv, anviser I samtidig nye måder 
at prioritere på. I tilbyder og fastholder dermed be-
hovet for hjælp. Det påvirker beslutningsbalancen for 
forældrene, og på den måde bidrager I positivt til, at 
forældrene ser muligheder for at forandre adfærd.

3 4

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

Bekymringsskala for børn

Børn med behov for særlig støtte – underretningspligt

Fagpersonen oplever 
at et barn har vanske-
ligheder

Børn med særlige 
behov 
(behovsbørn)

Truede børn 
(væsentligt behov for 
særlig støtte)

Problembørn 
(risiko for varig skade)

Barnet er udsat for lette, 
men konstante belast-
ninger og viser tegn på, 
at noget er galt, eller 
barnet er udsat for en 
større, men forbigående 
belastning og viser tegn 
på, at noget er galt 
(barnet kan f.eks. være 
påvirket psykisk og socialt 
af en bestemt hændelse).

Barnet viser tydelige tegn 
på, at noget er galt f.eks. 
ved handicap, spiseforstyr-
relser m.m.

Barnet udviser signaler i 
form af psykiske reak-
tioner, adfærdsreaktioner 
m.m.

Barnet er udsat for lang-
varig tung belastning og 
viser meget tydelige tegn 
på, at noget er galt. 

Barnet fungerer meget 
dårligt og udvikler sig 
permanent i en dårlig 
retning.

Barnet har vanskeligt ved 
at knytte sig til eller skabe 
relationer til andre børn 
eller voksne.

Personlighedsmæssig be-
gyndende fejludvikling.

Barnet sender dagligt 
signaler om forsinket 
udvikling som følge af 
omsorgssvigt.

Barnet mistrives alvorligt, 
– har sindslidelser
– har kontaktsvaghed
– har eventuelt et misbrug

og/eller
– laver kriminalitet.

Barnet har varige skader 
på personligheden.

Forældrene gør på op-
fordring brug af råd og 
vejledning fra lærer, 
pædagog, sundhedsplejer-
ske, psykolog m.fl .

Forældrenes omsorg er 
god (i relation til handicap-
pede børn).

eller

Forældrenes omsorg er 
konstant eller midlertidigt 
reduceret pga. sygdom, 
misbrug, aktuel krise ved 
sygdom, dødsfald eller 
arbejdsløshed.

Forældrenes omsorg er 
reduceret i så høj grad, at 
belastninger i familien ikke 
magtes.

Barnets tegn på, at noget 
er galt tager derfor til i 
styrke og omfang.

Forældrenes omsorg 
mangler helt og er stærkt 
belastede i form af per-
sonlige, psykiske, sociale, 
økonomiske og/eller 
netværksmæssige faktorer.

Alle lokale tilbud er af-
prøvet uden held.

Problemerne klares 
gennem tværfaglig sparring 
i det daglige rum 

Niveau 1 

Problemerne kræver handling fra specialiserede instanser     

Niveau 2 – lokaliseringsmøde, eventuelt niveau 3 forankring i 
Børne- og Familieafdelingen

1

3

2

4
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Børn og unges signaler på mulig mistrivsel

Der fi ndes ikke entydige signaler for om et barn eller 
ung mistrives, men ved sin væremåde kan barnet / den 
unge godt ”fortælle” at det mistrives eller har proble-
mer.

Eksempler på signaler på mistrivsel hos 
småbørn 0-6 år

• Er anspændte eller passive, stille og tilbagetrukne
• Har vanskeligt ved at regulere søvn, mad, opmærk-
 somhed og stimulation
• Udforsker omverdenen uden at søge støtte og 
 anerkendelse fra voksne
• Er i særlig grad klynkende og virker utryg
• Har mistet sin nysgerrighed og tillid til omgivelserne
• Modvilje mod at være sammen med en bestemt 
 person
• Forsinket sprogudvikling, motoriske problemer
• Hyppige fraværsperioder
• Hvordan er påklædningen, er den passende for 
 årstiden
• Hvordan er forældresamarbejdet? Møder forældre
 op til div. arrangementer 

Eksempler på signaler på problemer hos børn 
og unge 6-16 år

• Virker angste/skræmte og utrygge
• Har svært ved at koncentrere sig 
• Har svært ved at modtage indlæring
• Har svært ved at indgå i relationer med andre børn
• Bliver meget påvirkede af uro fra omgivelserne
• Ændrer adfærd, umotiveret gråd, udadreagerende, 
 hyperaktiv
• Mangler nysgerrighed og interesse for omgivelserne
• Holder sig meget for sig selv eller bliver holdt 
 udenfor af andre
• Er tilbageholdende og forsagt
• Er ekstremt registrerende ift. voksne
• Er aggressiv i konfl ikter med andre og har ofte 
 konfl ikter
• Klæber til eller tager afstand fra voksne
• Har fysiske tegn på omsorgssvigt (forsømt med 
 hensyn til mad, bad, søvn, påklædning m.v.)
• Viser tegn på fysisk vold og er meget fysisk voldsom  
 over for andre
• Har mange fysiske klager
• Har spiseforstyrrelser 
• Forsømmer ofte skolen eller fritidsinstitution
• Har misbrugs- og alkoholvaner, der slår igennem i 
 hverdagen
• Virker depressive, ulykkelige og/eller socialt isole-
 rede
• Fortæller om berusede/syge voksne
• Er overdrevent ansvarlige og tilpasningsvillige
• Har en selvdestruktiv adfærd

5

Observationsskema

Beskriv med dine egne ord, hvorfor du er 
bekymret.

Hvilke vanskeligheder har barnet, og hvordan 
kommer de til udtryk?

Hvilke ressourcer har barnet, og hvordan 
kommer de til udtryk?

Beskriv barnets følelsesmæssige udvikling Tænk på emner som humør, selvtillid og reaktionsmåder ved 
frustrationer og beskriv barnets situation.

Beskriv barnets evne til at indgå i sociale 
relationer

Tænk på tilknytning til forældre, forhold til andre voksne, børn 
og unge.

6

Det kan i perioder være nødvendigt at være særligt opmærksom på et barn. For at få klarlagt din bekymring kan det 
være en fordel at skrive dine observationer ned. I observationen af barnet er det vigtigt at rette opmærksomheden 
mod de konkrete oplevelser af barnet – og ikke i første omgang mod fortolkninger og synspunkter på, hvad adfærden 
kan være udtryk for. 

Barnets navn:

Cpr-nr.:

7

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

1 Anledning til bekymring (Beskriv, hvad der har givet anledning til, at I er bekymrede for barnet)

2 Hvad ønsker I med denne henvendelse?

Hvad har I forsøgt at gøre? Hvor er I nået til?

Har der været sat særlige indsatser i værk?

3 Hvordan fungerer samarbejdet med forældrene? (Beskriv kontakten mellem forældre og personale)

4 Hvordan er barnets fremmøde?

Hvor mange timer er barnet i institutionen

Hvem følger/henter?

Hvis I har et observationsskema, er det en god ide at vedlægge det som bilag.
Du bedes udfylde de relevante punkter nedenfor. Alle punkter skal ikke nødvendigvis berøres.

Barnets navn:

Cpr-nr.:

8

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

Hvis I har et observationsskema, er det en god ide at vedlægge det som bilag
Du bedes udfylde de relevante punkter nedenfor. Alle punkter skal ikke nødvendigvis berøres.

Barnets navn:

Cpr-nr.:

1 Anledning til bekymring 

(Beskriv, hvad der har givet anledning til, at I er bekymrede for barnet)

2 Hvad ønsker I med denne henvendelse?

Hvad har I forsøgt at gøre? Hvor er I nået til?

3 Eventuelt tidligere skole, institution og før-skole-pasning

4 Nuværende skole/klasselærer og fritidsinstitution

5 Mødefrekvens – undervisning/fritidsinstitution

Opgiv eventuelt barnets fravær

5

7

6

8
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9

Netværksoversigt for den samlede indsats for barnet 

Tilbud i 
Rødovre 
kommune

Tilbud i 
regionen

Tilbud i anden 
kommune

Privat/selv-
ejende tilbud

Uformelt 
tilbud lokalt
barnets sociale 

Indsats for barn

Indsats for mor

Indsats af mor

Indsats for far

Indsats af far

Indsats for 
søskende

Indsats for 
familien

Indsats for anden 
vigtig voksen ift. 
barnet

Indsats af anden 
vigtig voksen ift. 
barnet

Barnets navn:

Opdateret : (Indsæt dato for opdatering)

Standarddagsorden for netværksmøde

Stafetholderen sikrer sig, at der bliver indkaldt til møde 
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. Her kan man hente inspiration i listen over 
aktører i kommunen. Når deltagerne er fastlagt, og der 
er indhentet samtykke hos forældrene, sender stafethol-
deren en møde-indkaldelse ud til alle – som hovedregel 
også til forældrene.

Inspiration til udarbejdelse af dagsorden

Ud over oplysninger om tid, sted og deltagerkreds – er 
det en god ide på forhånd også at udsende en egentlig 
dagsorden. Nedenfor er der en ”brutto-dagsorden”, 
der kan bruges som inspiration til en konkret dags-
orden for det enkelte møde. Det vil variere om og i 
hvilket omfang de enkelte forslag til dagsordenspunkter 
bør medtages. Første gang man mødes vil det typisk 
være relevant at medtage alle punkterne. Senere i for-
løbet vil der typisk være overvejende fokus på opfølg-
ning og koordinering og knap så meget på problemiden-
tifi kation, hvorfor dagsordenen vil koncentrere sig om 
de sidste punkter.

Standarddagsordenen er disponeret i fi re hovedom-
råder. Først en afklaring og deling af eksisterende rele-
vant viden – VED-fasen. Så en afklaring af mulige hand-
lingsalternativer og opstilling af mulige tiltag – KAN-
fasen. Dernæst en vurdering og beslutning om, hvad 
man vælger at sætte i værk – VIL-fasen. 
Afslutningsvis GØR-fasen, hvor der udarbejdes en plan 
for den koordinerede tværfaglige indsats. Dokumenta-
tionen for GØR-fasen, er den planlægning, der skrives 
ind i stafetloggen, som samtidig er referatet af mødet. 
Indkaldelserne til møderne kan indgå i stafetloggen som 
bilag.

Afhængig af barnets situation, og om der tidligere har 
været afholdt møder, vil det være forskelligt, hvordan 
vægtningen mellem de enkelte punkter på dagsordenen 
skal være, eller om nogle punkter er irrelevante. Det er 
op til stafetholderen at afgøre, hvilke punkter der skal 
på dagsordenen. 

Det skal aftales på mødet, hvem der er mødeleder. 

Det kan være stafetholderen, eller det kan aftales, at 
andre af deltagerne varetager denne funktion.

Standarddagsorden:

1. Velkomst, kort præsentation af problem-
 stilling og formål med møde ved stafetholder 

2. Præsentationsrunde blandt tilstedeværende
 a) navn, myndighed, rolle (forældre/sagsbehandler/
  lærer etc.), ansvarsområde (faglig kompetence) 
  og beslutningskompetence

3. Gøre den samlede viden til fælles viden 
 (Ved-fasen).   
 Hvad ved vi til sammen om den nuværende 
 situation?
 b) gennemgå observationsskema samt div. test
 c) få barnets og forældrenes opfattelse af situatio-
  nen 
 d) orientér om allerede iværksatte og påtænkte
  tiltag

4. Overveje forskellige handlemuligheder i 
 fællesskab (Kan-fasen)
 Hvad er uønsket i den nuværende situation? 
 Hvad er vores fælles sigte og ønske om den frem-
 tidige situation?
 e) gennemgå kort, hvilke mål hver især ser/har for 
  den kommende indsats
 f) drøft handlingsmuligheder og alternativer 
  (se inspirationsliste) 
 g) drøft fælles målsætning for den tværfaglige indsats

5. Beslutte fælles målsætning og udarbejdelse af 
 plan for tværfaglig indsats (Vil-fasen)
 h) fastlæg fælles målsætning for den tværfaglige
  indsats
 i) fastlæg hvordan de enkelte aktørers handlings-
  planer skal koordineres
 j) tydeliggør og sørg for at samordne målsætninger
  for de enkelte elementer af indsatsen på alle 
  niveauer
 k) Fastlæg, hvordan der skal følges op undervejs, når
  indsatsen er i gang
 l) fastlæg, hvornår den tværfaglige indsats evalueres, 
  og hvem der tager initiativ til det.
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Samtykkeerklæring 
Bilag til medarbejderen

12

Hvis du får brug for at indhente oplysninger fra andre instanser, skal du huske at forældrene skal give deres samtykke. 

Eksempel:

Hospital / afd. og eller kontaktperson:

Misbrugsbehandlingstilbud / kontaktperson:

Socialpsykiatrisk tilbud / kontaktperson:

Andre:

Generelle krav til samtykkeerklæring:

• Samtykkeerklæringer skal som udgangspunkt være
 skriftlige og gælder maksimalt i et år. Hvis det skøn-
 nes uhensigtsmæssigt i forhold til sagsbehandlingen, 
 kan sagsbehandleren indhente mundtlig samtykke. 
 Der skal imidlertid udarbejdes et journalnotat om  
 samtykket med samme elementer som i det skriftlige  
 samtykke
• Det skal fremgå af samtykkeerklæringen, hvad der 
 præcist og helt konkret søges samtykke til
• Det skal præcist fremgå i samtykkeerklæringen, hvad 
 formålet erklæringen er
• I en samtykkeerklæring skal fremgå, hvem der har 
 adgang til systemloggen (samarbejdspartnere) 

• Hvis sagen ændrer karakter, og der er nye oplysnin-
 ger/forhold omkring barnet, der kræver fortrolig-
 hed, skal der indhentes et nyt skriftligt samtykke fra 
 forældrene
• Værdispringsreglen gør, at der i ekstreme situationer 
 kan undlades at indhente samtykkeerklæring fra for-
 ældrene, og der kan indberettes i og mellem forvalt-
 ningsenheder, så længe indberetningen er væsentlig   
 for barnets tarv, som kommer i første række.

12

Samtykkeerklæring 
Standardskema

11

Samtykke fra forældre. 
Ved at underskrive denne erklæring giver jeg samtykke til: 

(Her beskrives årsagen til, at der søges om samtykke. Hvad er bekymringen, der har givet anledning til indsatsen, og hvad ønskes 
samtykke til, f.eks. dialog med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), gennemførsel af §50 undersøgelse jf. Serviceloven eller 
drøftelse i lokaliseringsteam).

Samtykket gælder indtil: 

(Her indsættes dato)

Samtykket bortfalder dog senest efter et år fra dags dato.

For at kunne vurdere et barns og en families behov og give den bedst mulige støtte, er det vigtigt, at der er et godt 
samarbejde mellem børn, forældre og medarbejdere. For at medarbejderne kan støtte dit barn og jeres families 
situation, skal du give tilladelse til det. Tilladelsen gives gennem denne samtykkeerklæring.

Ifølge Forvaltningslovens § 28 og § 29 og Persondatalovens § 6 og § 9 skal forældrene give skriftligt samtykke, før 
sundhedsmæssige og private oplysninger kan deles mellem fl ere forskellige medarbejdere. 

Det skriftlige samtykke skal sikre, at du/I som forældre ved, hvilke oplysninger der bliver givet videre af hvem og til 
hvem. Samtykket gælder et år, fra erklæringen er underskrevet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at 
henvende dig til kommunen. 

Formålet med at dele informationer er at give den bedst mulige støtte til 

(barnets navn og cpr-nummer). 

Kun informationer, der er af betydning for at kunne give denne støtte, deles mellem parterne.

11
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Oversigt over tilbud til børn og unge med særlige behov 
i Rødovre Kommune kan ses i den blå pjece.
Til slut er der udarbejdet en oversigt over pædagogiske, behandlingsmæssige, undervisningsmæssige 
og sociale tilbud til børn og unge inden for Rødovre kommunes egne rammer.
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