
Børn med særlige behov 
- lokalisering og tværfaglig indsats 
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Præsentation af samarbejdsmodellen

• Lokalisering og tværfagligt samarbejde

• Niveauer i samarbejdet

• Stafetholder & stafetlog

• Handlevejledning - generel

• Redskaber

• Handlevejledninger - målrettede

• Lovgrundlag og tilbud

• Implementering af samarbejdsmodellen
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Præsentation af tilstedeværende

Undervisere:
• Thomas Hausgaard, COWI
• Niels Madsen, MUUSMANN

Deltagere:
• Fagområder
• Udviklingsgruppen
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Et godt eksempel

• Tænk på en konkret indsats for et barn,    
hvor du gjorde dig nogle gode erfaringer
med tværfagligt samarbejde

• Fortæl kort om erfaringen til din sidemand
– Hvorfor opstod bekymringen?
– Hvad gjorde du selv?
– Hvad gjorde andre?
– Hvordan koordinerede i samarbejdet?
– Hvad lærte du af oplevelsen?

• 2 x 5 minutter - Først den ene, så den anden
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Præsentation af samarbejdsmodellen

• Lokalisering og tværfagligt samarbejde

• Niveauer i samarbejdet

• Stafetholder & stafetlog

• Handlevejledning - generel

• Redskaber

• Handlevejledninger - målrettede

• Lovgrundlag og tilbud

• Implementering af samarbejdsmodellen
5



Principper og målsætninger

• Tidlig indsats

• Nærhed

• Rette tilbud

• Forældrenes medinddragelse

• Bedre brug af fælles ressourcer

• Tværgående samarbejde og indsats

Tryk 
her

Tryk 
her

Tryk 
her

Tryk 
her

Tryk 
her

Tryk 
her
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Samarbejdsmodellen

• er én fælles overordnet samarbejdsmodel for lokalisering og tværfaglig 
indsats over for børn og unge med særlige behov i Rødovre Kommune - på 
tværs af forvaltninger

• så det for medarbejdere bliver lettere at samarbejde, når det er relevant

• en hjælp til håndtering af allerede eksisterende opgaver - særligt de som 
medfører en tværfaglig indsatser

• alle kender samarbejdsprocedurerne

• alle anvender samme koordineringsværktøjer

• er en systematisering af samarbejdet

• fokus på at dokumentere det tværgående samarbejde

• én altid har ansvar for at koordinere samarbejdet

• beskriver, hvordan du kan tilrettelægge samarbejdet på tre forskellige 
niveauer afhængigt af problemernes omfang og antallet af 
involverede aktører
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Samarbejdsmodel for professionelle

• der har direkte kontakt til børn i f.eks. skole eller daginstitutioner
• der har kontakt til voksne med børn, f.eks. inden for socialpsykiatrien eller i jobcentret
• i samspillet med ikke-kommunale tilbud, f.eks. behandlingspsykiatrien på Glostrup 

Sygehus

Professionelle der anvender modellen:
• De seks folkeskoler Rødovre Skole, Hendriksholm Skole, Valhøj Skole, Tinderhøj Skole, 

Islev Skole og Nyager Skole 
• De tre byggelegepladser
• Ungdomsskolen
• Alle daginstitutioner
• Sundhedsplejen
• Børne- og Familieafdelingen
• Social- og Psykiatriafdelingen
• Jobcentret
• Borgerservice
• SSP medarbejdere
• Eksterne samarbejdspartnere såsom KABS, Lænken, Psykiatrisk Center Glostrup og 

Børne- og Ungepsykiatrisk Center Glostrup
• Andre vilkår er gældende for det specialpædagogiske område
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Sådan blev samarbejdsmodellen til!

• bygger på de traditioner og kulturer, der har været grundlaget for samarbejdet i 
Rødovre Kommune de seneste år

• baserer sig på samarbejdsformer, der allerede eksisterer i Rødovre

• er en videreudvikling af lokaliseringsarbejdet, som Rødovre Kommune har brugt 
til at kvalificere indsatsen over for børn og unge med særlige behov

• udgangspunktet for samarbejdsmodellen er de to børnepolitikker i Rødovre Kommune:

– ”Overordnet børne- og ungepolitik”

– "En sammenhængende børnepolitik”

• bygger på det erfaringsgrundlag og de organisatoriske rammer, som er skabt over de 
senere år gennem særlig to projekter: 

– ”Lokaliseringsprojektet”

– projekt ”Bedre Tværfaglig Indsats” - et udviklingsprojekt, Rødovre Kommune 
gennemførte i samarbejde med Servicestyrelsen og en række andre kommuner og 
regionale aktører
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Samarbejdsmodellen

Niveau 3
Indsats forankret i Børne- 
og Familieafdelingen

Niveau 2
Indsats forankret mellem 
flere institutioner/afdelinger 
og skal behandles i et af de 6 
lokaliseringsteam

Niveau 1
Indsats forankret i lokal 
institution/afdeling

Færrest sager kræver 
forankring i Børne- og 
Familieafdelingen 

Få sager behandles i 
lokaliseringsteamene

Flest sager behandles 
på institutionsniveau

Organisatorisk kompleksitet Antal sager
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Stafetholder

Hvad?
• sikrer overblik og sammenhæng i koordineringen
• indkalder til og udarbejder mødedagsorden for tværfaglige samarbejds- 

og koordineringsmøder, herunder netværksmøder
• står for mødeledelse i de tværfaglige samarbejds- og 

koordineringsmøder
• udarbejder og vedligeholder netværksoversigten
• er den centrale kontaktperson i netværket, som alle kan kontakte med 

henblik på at iværksætte supplerende initiativer
• etablerer, opdaterer og opbevarer “Stafetloggen” på passende vis
• sikrer at forældre og de involverede aktører i det tværgående samarbejde, 

har adgang til loggen og kender til de beslutninger, der tages, og de 
indsatser, der iværksættes

• koordinerer med koordinatoren i lokaliseringsteamene, hvis sagen 
skal drøftes på niveau 2

Hvornår?
• når der opstår bekymring
• indtil en anden har overtaget stafetten (=ansvaret for koordinering)
• indtil alle involverede er enige om, at opstillede mål er indfriet
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Stafetlog

• fastholder og dokumenterer initiativer og trufne beslutninger af betydning for 
koordinering og samarbejde i indsatsen for barnet

• faste punkter medvirker til at sikre, at væsentlige overvejelser bliver gjort
• sikrer fremdrift i indsatsen
• fastholder ansvaret for fremdrift
• sikrer at der træffes gode og bæredygtige beslutninger, der inddrager og har 

forankring blandt de involverede aktører, og som konkretiseres i planer for den 
tværfaglige indsats

• sikrer at den planlagte koordinering gennemføres, idet der til enhver tid 
udpeges én ansvarlig for at følge barnet (ikke nødvendigvis stafetholder)

• sikrer at der etableres og fastholdes en klar rolle-, ansvars- og 
kompetencefordeling i beslutningen og ved implementeringen

• giver et samlet grundlag for orientering af aktører omkring barnet
• giver alene forældrene og de aktører, forældrene har givet samtykke til udveksling 

af oplysninger, kan få indblik i stafetloggen – forældrene har til enhver tid ret til 
fuld indsigt i, hvad der er anført i stafetloggen

• stafetloggen opbevares af stafetholderen på passende vis
• findes som skabelon på ”Komposten” og på www.rk.dk

Hvad?

Hvor?
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Beskrivelse af bekymring for et barn og beskrivelse af den indsats 
der iværksættes på det sted, hvor bekymringen er opstået - Niveau 
1
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

 

 

Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?

S
ta

fe
tl
o
g

1
:4
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Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?

S
ta

fe
tl
o
g

2
:4

Beskrivelse af flere aktørers samlede indsats for barnet og familien -
Niveau 2   
Hvornår blev flere aktører inddraget i indsatsen?  
Er der indhentet samtykke fra forældrene? 
Brug eventuelt redskabet: Samtykke fra forældre. Vedlæg eventuelt denne. 

 
Ja         Nej 

Dato for samtykke  
Er der foretaget underretning? 
Brug eventuelt redskabet: Standardskema til underretning. Vedlæg eventuelt 
dette.

 
Ja         Nej 

Dato for underretning  
Er der udfyldt netværksoversigt? 
Brug eventuelt redskabet: Skabelon til netværksoversigt. Vedlæg eventuelt 
dette. 

Ja         Nej 

Dato for udfyldt netværksoversigt  
Den tværfaglige indsats 
Brug eventuelt redskabet: Standarddagsorden for koordinationsmøde ved koordinering af den 
tværfaglige indsats 
Dato og personer ved 
fastlæggelse af 
indsatsen 
 
Husk ny dato og nye 
navne hver gang den 
tværfaglige indsats 
justeres 

Dato: 
 

Personer: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

Fælles målsætning for 
barnet: 
 
Husk dato ved ændringer 

Dato: 
 

Målsætning: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fælles målsætning for 
relevante 
familiemedlemmer: 
 
Husk dato ved ændringer 

Dato: 
 

Målsætning: 
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Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?

S
ta

fe
tl
o
g

3
:4

Hvem er stafetholder?
Husk dato ved ændringer

Dato: Navn:

Hvem har ”øje-på-

 

barnet”
Husk dato ved ændringer

Dato: Navn:
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Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?

S
ta

fe
tl
o
g

4
:4

forskellige aktører
Indsæt relevante aktører her

 

 
under.
Brug eventuelt netværksoversigtet

Dato for ændring Hvilken indsats iværksættes? Hvornår følges der op på

 

indsatsen?
Hvem følger op på

 

indsatsen?
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Tænk og tal ’to og to’

• Hvad vil udpegning af stafetholder og 
anvendelse af stafetlog betyde for dit 
arbejde?

• 2 x 2 minutter
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Præsentation af samarbejdsmodellen

• Lokalisering og tværfagligt samarbejde

• Niveauer i samarbejdet

• Stafetholder & stafetlog

• Handlevejledning - generel

• Redskaber

• Handlevejledninger - målrettede

• Lovgrundlag og tilbud

• Implementering af samarbejdsmodellen
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Handlevejledninger

• til medarbejdere, der har direkte kontakt med 
børn og unge 

• til medarbejdere i socialpsykiatri (misbrug og 
psykiatrisk behandling)

• til børne- og familiesagsbehandlere

• til sagsbehandlere, der arbejder med voksne
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Handlevejledning - generel

Inddrag 
forældrene

Koordineret 
indsats 

iværksættes

Indkald og 
gennemfør 

netværksmøde!

Møde i 
lokaliseringsteam?

Niveau 1 Niveau 3Niveau 2

JaGrund til 
bekymringen?

Del bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Forløbet slutter

Nej

Ja

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Nej

Nej

Ja

Skal andre 
involveres i jeres 

indsats?

Lokal indsats 
fortsætter

Inddrag 
forældrene

Koordineret 
indsats 

iværksættes

Indkald og 
gennemfør 

netværksmøde?

Møde i 
lokaliseringsteam!

Skal der 
underrettes?

Nej

Ja
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Hvad bliver den største udfordring?

• Hvad skal du til at gøre, som du ikke har 
gjort før?

• Hvad skal du holde op med at gøre?

• Hvad skal du huske, at blive ved med at 
gøre?
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Præsentation af samarbejdsmodellen

• Lokalisering og tværfagligt samarbejde

• Niveauer i samarbejdet

• Stafetholder & stafetlog

• Handlevejledning - generel

• Redskaber

• Handlevejledninger - målrettede

• Lovgrundlag og tilbud

• Implementering af samarbejdsmodellen
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Redskaber

• Børn og unges signaler på mulig mistrivsel

• Observationsskema

• Bekymringsskala med henblik på opsporing af børn med særlige 
støttebehov

• Stafetlog

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

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

• Vejledning til bekymringssamtale - til medarbejdere der arbejder 
med børn

• Samtykkeerklæring

• Standarddagsorden for netværksmøde

• Det professionelle netværk 26



Signaler på mulig 
mistrivsel

Observationsskema

Bekymringsskala
- børn

Stafetlog

Bekymringsskala
- forældre

JaGrund til 
bekymringen?

Del bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet slutter

Nej

Niveau 3Niveau 2
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Underretningsskema 
– Før-skolebørn

Underretningsskema 
– Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskema

Bekymringsskala
- børn

Stafetlog

Bekymringsskala
- forældre

Vejl. til 
bekymringssamtale

JaJaGrund til 
bekymringen?

Del bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

Niveau 3

Ja

Niveau 2

Skal andre 
involveres i jeres 

indsats?
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Underretningsskema 
– Før-skolebørn

Underretningsskema 
– Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskema

Bekymringsskala
- børn

Stafetlog

Bekymringsskala
- forældre

Vejl. til 
bekymringssamtale

JaJaGrund til 
bekymringen?

Del bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

Niveau 3

Ja

Niveau 2

Skal andre 
involveres i jeres 

indsats?

Redskaber til niveau 1
Først et 

eksempel og 
så er det tid 
til at prøve

observations 
-skema og 
stafetlog!
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JaJaGrund til 
bekymringen?

Del bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

Niveau 3

Ja

Niveau 2

Skal andre 
involveres i jeres 

indsats?

Frederik på 12 er provokerende i 
timerne og bliver nemt aggressiv 
i frikvartererne. Du ved, at 
Frederiks far er maniodepressiv. 
Ifølge redskabet „Børn og unges 
signaler på mulig mistrivsel“ kan 
Frederiks opførsel være tegn på, 
at han har det svært for tiden. 
Dine iagttagelser har derfor gjort 
dig bekymret for Frederik.

Du og din kollega har nu 
observeret Frederik systematisk 
og dokumenteret jeres 
observationer i redskabet 
„Observationsskema“ Frederik 
har fortsat de samme problemer. 
I drøfter sagen med skolelederen  
og vurderer sammen, at der er 
grund til bekymring. I opretter en  
„Stafetlog“, hvor situationen 
beskrives kort.

Du taler nu med din kollega om 
din bekymring, I vurderer 
sammen – ud fra redskabet 
„bekymringsskala vedrørende 
børn“ – at der er grund til at være 
ekstra opmærksom på Frederik. I 
beslutter, at I begge vil 
oberservere Frederik yderligere.

Du vil nu observere Frederik 
systematisk i og skrive dine 
observationer ned for at 
konkretisere din bekymring. Du 
bruger redskabet 
„Observationsskema“

Frederik bliver i den tid du 
observerer mere og mere 
upopulær i klassen, fordi han  
skaber konflikter. Du taler med 
Frederik om, hvordan han har 
det, men får ikke en afklaring af 
problemet.

Et eksempel på niveau 1
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JaJaGrund til 
bekymringen?

Del bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

Niveau 3

Ja

Niveau 2

Skal andre 
involveres i jeres 

indsats?

Frederik på 12 er provokerende i 
timerne og bliver nemt aggressiv 
i frikvartererne. Du ved, at 
Frederiks far er maniodepressiv. 
Ifølge redskabet „Børn og unges 
signaler på mulig mistrivsel“ kan 
Frederiks opførsel være tegn på, 
at han har det svært for tiden. 
Dine iagttagelser har derfor gjort 
dig bekymret for Frederik.

Du og din kollega har nu 
observeret Frederik systematisk 
og dokumenteret jeres 
observationer i redskabet 
„Observationsskema“ Frederik 
har fortsat de samme problemer. 
I drøfter sagen med skolelederen  
og vurderer sammen, at der er 
grund til bekymring. I opretter en  
„Stafetlog“, hvor situationen 
beskrives kort.

I vurderer, at problemerne ikke 
er så akutte og alvorlige, at I 
umiddelbart skal underrette 
Børne- og Familieafdelingen. I 
første omgang vil I selv 
iværksætte en indsats for 
Frederik.

Du taler nu med din kollega om 
din bekymring, I vurderer 
sammen – ud fra redskabet 
„bekymringsskala vedrørende 
børn“ – at der er grund til at være 
ekstra opmærksom på Frederik. I 
beslutter, at I begge vil 
oberservere Frederik yderligere.

Du vil nu observere Frederik 
systematisk i og skrive dine 
observationer ned for at 
konkretisere din bekymring. Du 
bruger redskabet 
„Observationsskema“

Frederik bliver i den tid du 
observerer mere og mere 
upopulær i klassen, fordi han  
skaber konflikter. Du taler med 
Frederik om, hvordan han har 
det, men får ikke en afklaring af 
problemet.

Et eksempel på niveau 1
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JaJaGrund til 
bekymringen?

Del bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

Niveau 3

Ja

Niveau 2

Skal andre 
involveres i jeres 

indsats?

Du mødes med 
lokaliseringsteamet og, 
fremlægger jeres observationer. 
På lokaliseringsmødet bliver det 
aftalt, at du skal arrangere et 
netværksmøde med Frederiks 
forældre, dig selv og en rådgiver 
i lokaliseringsteamet fra Børne- 
og  Familie-afdelingen. 
Rådgiveren deltager i netværks- 
mødet, som konsulent, og for at 
orientere om støttemuligheder til 
familien. Du noterer i 
„Stafetloggen“. 

I vurderer, at problemerne ikke 
er så akutte og alvorlige, at I 
umiddelbart skal underrette 
Børne- og Familieafdelingen. I 
første omgang vil I selv 
iværksætte en indsats for 
Frederik.

I beslutter at placere børnene på 
en ny måde i klassen, så Frederik 
bliver skærmet fra andre urolige 
børn. Alle lærere skal give 
Frederik ekstra hjælp til det 
faglige. Ind til påskeferien skal 
du og din kollega observere 
Frederik systematisk ved hjælp 
af et „Observationsskema“.

I vurderer, at der er behov for 
rådgivning hos 
lokaliseringsteamet. Du 
kontakter Frederiks forældre og 
beder om en samtale. Du bruger 
redskabet „Vejledning til 
bekymringssamtale“. Begge 
forældre møder op. Frederiks 
opførsel i skolen kommer bag på 
dem. Forældrene vil selv tale 
med ham, og er indforståede 
med, at sagen bliver drøftet i 
lokaliseringsteam. De under- 
skriver samtykkeerklæring.

Et eksempel på niveau 1
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Eksempler til øvelsen 
- udfyld observationsskema og stafetlog

• Frederik på 12 er provokerende i timerne
og bliver nemt aggressiv i frikvartererne

• Sofie på 4 virker passiv og tilbagetrukken og hendes sproglige 
udvikling er senere end de andre børns. Det er sket flere gange at 
hendes mor har glemt madpakken og Sofies tøj er tit snavset

• Jane på 38 har været på kontanthjælp i flere år. Hun har et 
misbrugsproblem, som jobcentret har anmodet socialafdelingen 
om at give støtte til at løse. Jane har en dreng og en pige på 9 og 
12, som tilsyneladende passer deres skole

• Henrik har haft en svær depression og har være indlagt, men er 
nu hjemme igen. Henrik er gift med Lisbeth og de har en dreng – 
Jonas på 7. Henrik har brug for støtte i hverdagen og kommer 
bl.a. i et tilbud i kommunen
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Stafetlog

Det professionelle 
netværk

Stafetlog

Standarddagsorden 
for

netværksmøde

Vejl. til 
bekymringssamtale

Samtykkeerklæring

Niveau 1

Det professionelle 
netværk

Niveau 3

Inddrag 
forældrene

Koordineret 
indsats 

iværksættes

Indkald og 
gennemfør 

netværksmøde!

Møde i 
lokaliseringsteam?

Ja

Niveau 2

Inddrag 
forældrene

Koordineret 
indsats 

iværksættes

Indkald og 
gennemfør 

netværksmøde?

Møde i 
lokaliseringsteam!

Skal der 
underrettes?

Nej
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Stafetlog

Det professionelle 
netværk

Stafetlog

Standarddagsorden 
for

netværksmøde

Vejl. til 
bekymringssamtale

Samtykkeerklæring

Niveau 1

Det professionelle 
netværk

Niveau 3

Inddrag 
forældrene

Koordineret 
indsats 

iværksættes

Indkald og 
gennemfør 

netværksmøde!

Møde i 
lokaliseringsteam?

Ja

Niveau 2

Inddrag 
forældrene

Koordineret 
indsats 

iværksættes

Indkald og 
gennemfør 

netværksmøde?

Møde i 
lokaliseringsteam!

Skal der 
underrettes?

Nej

Flere redskaber til niveau 2
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Samtykkeerklæring

Underretningsskema 
– Skolebørn 

Stafetlog

Det professionelle 
netværk

Stafetlog

Underretningsskema 
– Før-skolebørn

Standarddagsorden 
for

netværksmøde

Vejl. til 
bekymringssamtale

Samtykkeerklæring

Niveau 1

Det professionelle 
netværk

Standarddagsorden 
for

netværksmøde

Vejl. til 
bekymringssamtale

Det professionelle 
netværk

Stafetlog

Niveau 3

Inddrag 
forældrene

Koordineret 
indsats 

iværksættes

Indkald og 
gennemfør 

netværksmøde!

Møde i 
lokaliseringsteam?

Ja

Niveau 2

Inddrag 
forældrene

Koordineret 
indsats 

iværksættes

Indkald og 
gennemfør 

netværksmøde?

Møde i 
lokaliseringsteam!

Skal der 
underrettes?

Nej

Redskaber til niveau 2 og 3

Så er det tid 
til at prøve
standard-

dagsordenen!
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Øvelse

1. Indkald til og gennemfør lokaliserings- 
/netværksmøde ud fra standarddagsorden

2. Anvend din allerede startede stafetlog og 
dit udfyldte observationsskema

Samtykkeerklæring

Underretningsskema – 
Skolebørn 

Stafetlog

Det professionelle 
netværk

Stafetlog

Underretningsskema – 
Før-skolebørn

Standarddagsorden for
netværksmøde

Vejl. til 
bekymringssamtale

Samtykkeerklæring

Niveau 1

Det professionelle 
netværk

Standarddagsorden for
netværksmøde

Vejl. til 
bekymringssamtale

Det professionelle 
netværk

Stafetlog

Niveau 3

Inddrag forældrene

Koordineret indsats 
iværksættes

Indkald og 
gennemfør 

netværksmøde!

Møde i 
lokaliseringsteam?

Ja

Niveau 2

Inddrag forældrene

Koordineret indsats 
iværksættes

Indkald og 
gennemfør 

netværksmøde?

Møde i 
lokaliseringsteam!

Skal der underrettes?

N 
e 
j

Så er det tid til at prøve
standard-

dagsordenen!

37



Præsentation af samarbejdsmodellen

• Lokalisering og tværfagligt samarbejde

• Niveauer i samarbejdet

• Stafetholder & stafetlog

• Handlevejledning - generel

• Redskaber

• Handlevejledninger - målrettede

• Lovgrundlag og tilbud

• Implementering af samarbejdsmodellen

Tryk 
her
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Børn og unges signaler på mulig mistrivsel 1:3

Eksempler på signaler på mistrivsel hos småbørn:
• Er anspændte eller passive, stille og tilbagetrukne
• Har vanskeligt ved at regulere søvn, mad, opmærksomhed 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 
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Børn og unges signaler på mulig mistrivsel 2:3

Eksempler på signaler på problemer hos børn og unge:
• Virker angste/skræmte
• Har svært ved at koncentrere sig - Har svært ved at modtage 

indlæring
• Bliver meget påvirkede af uro fra omgivelser
• Ændrer adfærd, umotiveret gråd, udadreagerende, hyperaktiv
• Mangler nysgerrighed og interesse for omgivelserne
• Holder sig meget for sig selv eller bliver holdt udenfor af andre
• Har vedholdende tavshed
• Er ude af stand til/ svært ved at etablere sociale kontakter med 

jævnaldrende 
• Er ekstremt registrerende ift voksne
• Er aggressiv i konflikter med andre
• Klæber til eller tager afstand fra voksne
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Børn og unges signaler på mulig mistrivsel 3:3

Eksempler på signaler på problemer hos børn og unge:
• Har fysiske tegn på omsorgssvigt (forsømt med hensyn til mad, 

bad, søvn, påklædning m.v.)
• Viser tegn på fysisk vold
• Har mange fysiske klager
• Har spiseforstyrrelser 
• Ofte forsømmer skolen eller daginstitutionen
• Har misbrugs- og alkoholvaner, der slår igennem i hverdagen
• Virker depressive, ulykkelige og/eller socialt isolerede
• Fortæller om berusede/syge voksne
• Er overdrevent ansvarlige og tilpasningsvillige.
• Har en selvdestruktiv adfærd

Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?
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Observationsskema 1:3

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.
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Observationsskema 2:3

Beskriv barnets evne til at 
indgå i sociale relationer

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

Fungerer barnet 
alderssvarende? 

Tænk på emner som barnets viden om 
omgivelserne, interesse, 
koncentrationsevne, planlægningsevne etc.

Hvordan er barnets fysiske 
tilstand? 
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Observationsskema 3:3

Er der specielle særpræg 
hos barnet? 

Hvilke kompetencer har 
forælderen ift barnets 
behov?
Er der ressourcer i familiens 
netværk? 

Egne
noter/bemærkninger

Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?
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Bekymringsskala med henblik på opsporing 
af børn med særlige støttebehov - børn

- BEKYMRINGSSKALA FOR BØRN -
 BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE -  

UNDERRETNINGSPLIGT
 Fagpersonen oplever at et 

barn har vanskeligheder 
Børn med 
særlige behov 
(behovsbørn) 

Truede børn 
(væsentligt 
behov for 
særlig støtte) 

Problembørn (risiko for varig 
skade) 
 

 Barnet er udsat for lette, men konstante 
belastninger 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, spise-
forstyrrelser m.m. 
 
Barnet udviser signaler 
i form 
af psykiske reaktioner, 
adfærdsreaktioner 
m.m. 
 
 

Barnet er udsat for 
langvarig 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 ti l 
eller skabe relationer 
ti l andre børn eller 
voksne. 
 
Personligheds-mæssig 
begyndende 
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 opfordring brug af 
råd og vejledning fra lærer, pædagog, 
sundhedsplejerske, psykolog m.fl. 
 

Forældrenes omsorg 
er god (i relation til 
handicappede 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 personlige, 
psykiske, sociale, økonomiske og/eller 
netværksmæssige 
faktorer. 
 
Alle lokale tilbud er afprøvet uden held. 

Problemerne klares gennem 
tværfaglig sparring i  det 

daglige rum 
 

Niveau 1

Problemerne kræver handling fra specialiserede instanser ?    
 
Niveau 2 - lokaliseringsteam, eventuelt niveau 3 forankring i 
børne- og familieafdelingen 

 

Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?
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Bekymringsskala med henblik på opsporing 
af børn med særlige støttebehov - forældre

- BEKYMRINGSSKALA VEDRØRENDE FORÆLDRE -

VÆR OPMÆRKSOM GRUND TIL BEKYMRING 

Familier i faldende trivsel Signaler hos forældre med 
misbrugsproblemer eller 

sindslidelser 

Signaler hos forældre hvor 
myndighederne skal 

underrettes 
Forældrene begynder at møde 
ustabilt. 
 
Forældrene begynder at lade 
andre hente og bringe børnene 
eller undlader at deltage i 
møder og arrangementer. 
 
Forældrene stopper med at 
overholde aftaler, de ringer 
afbud i sidste øjeblik eller 
kommer med usandsynlige eller 
fantasifulde forklaringer på, 
hvorfor de ikke kan deltage i 
møder eller andet skolen, 
tilbuddet eller institutionen 
arrangerer.  
 
Vær opmærksom på barnet, 
hvis du får en mistanke om 
problemer eller begyndende 
problemer i en familie.  
 
 
 

Den fysiske fremtoning er 
præget af: 
• blussende kulør eller røde 

øjne om morgenen 
• at vedkommende tager på 

eller taber sig hastigt 
• alkoholrelaterede 

sygdomme 
• sjusket påklædning eller 

overdreven make up  
• virker abstinenspræget 
• hyppig sygdom  
• lugt af alkohol 
• manglende situationsfor-

nemmelse 
 
Den psykiske fremtoning er 
præget: 
• irritation 
• isolation 
• skiftende stemningsleje 
• usikkerhed 
• sårbarhed 
• nervøsitet eller 

ængstelighed 
 
Socialt kan den voksne være 
præget af: 
• dårlig økonomi og usikker 

jobsituation 
• familieproblemer

Forældreomsorgen 
mangler helt og er 
stærkt belastede i form af 
personlige, psykiske, sociale, 
økonomiske og/eller 
netværksmæssige 
faktorer. 
 
Alle lokale tilbud er afprøvet 
uden held. 
 
Forælder møder beruset op 
for at hente barnet (lugt af 
alkohol, aggression, 
snøvlende tale, svømmende 
øjne etc.)  
 
Mistanke om vold enten 
mod en forælder eller mod 
barnet.  
 
Mistanke om seksuelt 
misbrug. 
 
 
 

Problemerne klares gennem 
tværfaglig sparring i det daglige 
rum 

Problemet kræver handling fra specialiserede instanser ?  
Niveau 2 - lokaliseringsteam, eventuelt niveau 3 forankring i 
børne- og familieafdelingen 

Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?
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Underretningsskema – før-skolebørn 1:2

 
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? 
      
Barnets opholdstid i institution? 
      
Hvem følger/henter? 
      

5 Hvordan er barnets sociale udvikling? 
[Beskriv barnets forhold til forældre, søskende, legekammerater, 
andre børn i institution og til voksne i institution]  

 
 
 
 

 

6
  

Hvordan er barnets følelsesmæssige udvikling? 
      
Hvordan er barnets jeg-opfattelse? 
      
Søger barnet øjenkontakt og berøringskontakt? 
      
Er barnet i øvrigt kontaktsøgende, f.eks. sprogligt? 
      
Hvordan er barnets almene humør? 
      
Kan barnet give udtryk af følelsesmæssig karakter? 
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Underretningsskema – før-skolebørn 2:2

7 Hvordan er barnets sproglige udvikling?
      
Hvornår og hvordan bruger barnets sit sprog? 
      
Taler barnet i lange sætninger? 
      
Hvilke spørgeord bruger barnet? 
      
Forstår barnet alderssvarende en besked givet kollektivt som 
individuelt? 

8 Hvordan er barnets intellektuelle udvikling? 
      
Hvordan er barnets generelle viden og orientering? 
      
Hvordan er barnets begrebsforståelse? 
      
Hvordan er koncentrationsevnen? 
      

9
  

Hvordan er barnets motoriske udvikling? 
      
Hvordan er barnets fin- og grovmotorik? 
      
Hvordan klares de daglige praktiske gøremål som af- og 
påklædning, hygiejne og toiletbesøg? 
      

1
0 
 

Samlet faglig vurdering af barnet
      

1
1 

Er forældrene orienteret om underretningen? Ja  Nej  
Forældrene er orienteret den [Skriv dato] 
Forældrenes bemærkninger: 
      

1
2 

Navn:       
Arbejdsplads:       
Underskrift:  

 
Dato:       

Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?
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Underretningsskema 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? 
      

3
  

Eventuelt tidligere skole, institution og før-skole-pasning 
      

4 Nuværende skole/klasselærer og fritidsinstitution 
      

5 Mødefrekvens - undervisning/fritidsinstitution 
      
Opgiv eventuelt barnets fravær 
      

6
  

Hvordan fungerer barnet fagligt? 
      

7
  

Hvordan fungerer barnet socialt? 
F.eks. under undervisningen, i frikvartererne, i leg med andre børn, i 
venskaber, ift voksne, i forholdet til sine forældre. 
      

8 Har der været iværksat særlige indsatser? 
      
Hvad har der været gjort for at støtte barnet? 
      

9
  

Hvordan fungerer samarbejdet med forældrene? 
      

1
0
  

Bemærkninger fra skolelæge, sundhedsplejerske, psykolog eller 
andre relevante parter 
      

1
1 

Andre bemærkninger? 
      
- Eventuelt søskende 
      

1
2 

Har I talt med forældrene om bekymringen?   Ja  Nej  
Er forældrene orienteret om underretningen?  Ja  Nej  
Forældrene er orienteret den [Skriv dato] 
Forældrenes bemærkninger: 
      

1
3 

Navn:       
Arbejdsplads:       
Underskrift:  

 
Dato:       

Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?
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Vejledning til bekymringssamtale 
- til medarbejdere der arbejder med børn - oversigt

• Planlægning og overvejelser

• Mødet kan indeholde følgende punkter
• Hvorfor denne samtale – barnets situation – hvad bekymrer 

os? 
• Hvad oplever forældrene selv om barnets situation? 
• Hvad kan hjælpe, hvad har barnet brug for? 
• Hvad aftaler I, og hvornår mødes I igen?
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Vejledning til bekymringssamtale 
- til medarbejdere der arbejder med børn 1:5

Planlægning og overvejelser:

– Skriftlig indkaldelse og gerne 2 med til mødet med forældre

Mødet kan indeholde følgende punkter:
– Hvorfor ønsker institutionen denne samtale? (herunder om 

barnets situation, og hvad der bekymrer de medarbejdere)
– 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?
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Vejledning til bekymringssamtale 
- til medarbejdere der arbejder med børn 2:5

Hvorfor denne samtale – barnets situation – hvad bekymrer 
os?

– Gennemgå konkrete observationer.

– Sørg for at formidle barnets signaler på en forståelig og overskuelig 
måde.

– Beskriv, hvordan barnet har det følelsesmæssigt: Har han eller hun 
f.eks. problemer med at koncentrere sig, problemer med kammerater 
eller med det sociale samvær?

– Hvad har barnets signaler været over en periode op til nu?
– Hvor længe har de varet?
– Hvad har eventuelt forandret sig undervejs?
– Referér til viden om, at forældres trivsel (eller mistrivsel) kan være 

medårsag til børns manglende trivsel.
– Undlad at citere barnet direkte af hensyn til barnets loyalitet over for 

forældrene.
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Vejledning til bekymringssamtale 
- til medarbejdere der arbejder med børn 3:5

Hvad oplever forældrene selv om barnets situation?

– Hvilke tanker gør forældrene sig om det, de hører?
– Hvilke tanker har forældrene gjort sig? Hvad har de selv 

observeret?
– Hvad er forældrenes bekymring; ser de eventuelt nogle andre 

grunde til, at barnet har det dårligt?
– Undersøg, hvilke forestillinger forældrene har om, hvad barnet 

tænker, og hvilke oplevelser de har, ift. det barnet siger.
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Vejledning til bekymringssamtale 
- til medarbejdere der arbejder med børn 4:5

Hvad kan hjælpe, hvad har barnet brug for?

– Hvilke løsninger ser forældrene, og hvilke løsninger ser 
medarbejderne?

– Hvilke andre muligheder har I? (f.eks. støtte i skolen, 
institutionen, dagplejen, derhjemme og andre steder?).

– Er der brug for at inddrage andre?
– Sørg for at have information klar om tilbud udenfor egen 

institution (f.eks. diverse behandlingstilbud (pjecer m.m.) – 
eller tilbyd at undersøge muligheder.

– Hvordan kan I alle samarbejde fra nu af?
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Vejledning til bekymringssamtale 
- til medarbejdere der arbejder med børn 5:5

Hvad aftaler I, og hvornår mødes I igen?

– Skriv de konkrete aftaler ned i referatet.
– Er der søskende? Skal I eventuelt samarbejde med andre, som 

er i berøring med barnets søskende?
– Sørg for, at forældrene ikke skal deltage i bekymringsmøder 

flere steder – koordiner samarbejdet med forældrene.
– Tag stilling til, om der er andre, der skal inddrages.
– Aftal hvem det er, og aftal også hvem der gør hvad.
– Hvad gør I lige præcis nu – og senest fra i morgen?
– Hvor længe skal der gå, før I holder det næste møde?
– Aftal dato, tid og dagsorden for næste møde.
– Gennemgå referat med forældrene.

Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?
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Samtykkeerklæring 1:2

Standard skema. 

Samtykke fra forældre. 

Ved at underskrive denne erklæring giver jeg samtykke til:  
[Her beskrives årsagen til, at der søges om samtykke,altså hvad er bekymringen, der har 
givet anledning til indsatsen og, hvad er det, der ønskes samtykke til, f.eks. dialog med 
PPR, gennemførsel af §50 undersøgelse jf.Serviceloven eller drøftelse i lakaliseringsteam]. 
 
 
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 
nemlig give skriftligt samtykke, før sundhedsmæssige og private oplysninger kan deles 
mellem flere 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. 
 
Undertegnede [forældrenes navn og cpr-nummer] giver hermed tilladelse til, at 
nedenstående parter kan indhente og videregive sundhedsmæssige og sociale 
oplysninger, der er relevante for mit barns trivsel. 
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Samtykkeerklæring 2:2

Kun de parter, som ikke er overstregede, er omfattet af aftalen.  
 
Daginstitution, skole, SFO / kontaktperson: 
Sundhedsplejen 
Lokaliseringsteam 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
Talepædagog  -  Psykolog  -  Fysioterapeut 
Barnets egen læge/ navn:  
Børne- og Famileafdelingen  
Socialafdeling 
Jobcenter 
Socialpsykiatrien 
Eksterne parter, hvem: 
Andre: 
Pårørende / navn og telefonnummer. 
Dato: 
Forældrenes underskrift:__________________________________________________________ 
 
Når skemaet er udfyldt og underskrevet, får du en kopi til dit eget brug.  
 
Bilag til medarbejderen. 
 
Hvis du får brug for indhentelse af oplysninger fra andre instanser skal du huske at 
forældrene ligeledes skal give deres samtykke.  
 
Det kunne f.x. være: 
 
Hospital / afd. og eller kontaktperson: 
Misbrugsbehandlingstilbud / kontaktperson: 
Socialpsykiatrisk tilbud / kontaktperson: 
Andre: 
 
 

Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?
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Det professionelle netværk

 Tilbud i egen 
kommune 

Tilbud i regionen Tilbud i anden 
kommune 

Privat/selv-ejende 
tilbud 

Uformelt tilbud i 
civilsamfundet/ 
barnets sociale 
netværk

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

 

 
Underretningsske 

ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?
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Standarddagsorden for netværksmøde

Standarddagsorden: 

1. Velkomst og kort præsentation af problemstillingen ved stafetholder, samt hvorfor der afholdes møde, sat formålet 

med mødet. 

2. Præsentationsrunde blandt tilstedeværende 

a) navn, myndighed, rolle (forældre/sagsbehandler/lærer etc.), ansvarsområde (faglig 

kompetence) og beslutningskompetence 

3. Gøre den samlede viden ti l 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 situationen  

d) orienter om allerede iværksatte og påtænkte tiltag 

4. Overveje forskellige handlemuligheder i fællesskab (Kan-fasen) 

Hvad er uønsket i den nuværende situation?( denne har jeg lidt svært ved at se høre hjemme her, for hvad kunne 

være uønsket, dog er det her der bør stå: at her kan LP- modellen anvendes) 

Hvad er vores fælles sigte for/ønske om den fremtidige 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 handlingsplaner 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. 

6. Udarbejde plan for den tværfaglige indsats (Gør-fasen) 

m) Overvej, om der er yderligere forhold, der skal afklares, inden planen kan iværksættes 

n) gennemgå planen og indgå konkrete aftaler om de første skridt i planen 

o) fastlæg, hvem der skal orienteres om den tværfaglige indsats, og hvem der skal orientere hvem.( 

Øvrige medarbejdere der er omkring barnet / den unge) 

Underretningsske 
ma – Før- 
skolebørn

Underretningsske 
ma – Skolebørn Signaler på mulig 

mistrivsel

Observationsskem 
a

Bekymringsskala - 
børn

Stafetlog

Bekymringsskala - 
forældre

Vejl. til 
bekymringssamtal 

e

JaJa
Grund til 

bekymringen?

Del 
bekymringen

Konkretisér 
bekymringen

Bekymring

Niveau 1

Forløbet 
slutter

Nej

Egen indsats 
iværksættes

Inddrag 
forældrene

Skal der 
underrettes?

Lokal indsats 
fortsætter

Nej

Nej

N 
i 
v 
e 
a 
u 

3

Ja

N 
i 
v 
e 
a 
u 

2

Skal andre 
involveres i 

jeres indsats?
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Handlevejledninger

• til medarbejdere, der har direkte kontakt med 
børn og unge 

• til medarbejdere i socialpsykiatri (misbrug og 
psykiatrisk behandling)

• til børne- og familiesagsbehandlere

• til sagsbehandlere, der arbejder med voksne
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Handlevejledning – Lærer, pædagoger mv.

1 2 3

Grund til
bekymring?

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 3

Nej

Ja

5.4

5.3

7

5.1

5.2

Skal andre
involveres
i jeres ind-
sats?

Nej
Ja

Bekymring

Forløbet slutter

Del be-
kymring

Konkre-
tiser
bekym-
ringen

4

Ja

Nej

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 2

Skal der
underrettes?

5

Systematiske
observationer

Iværksæt
indsats

Råd og
vejledning

Inddrag
forældre

6

Inddrag
forældre

4.1

Frederik på 12 er provokerende i timerne og bliver nemt aggressiv i 
frikvartererne. Du observerer i en periode og skriver observationer ned i 
observationsskema.

2.-3. Du deler din bekymring/observationer med kolleger og leder og I 
vurderer om der er grund til bekymring – herefter udarbejder du stafetlog

4. Skal der foretages underretning? – Nej!

5. Involver forældre og evt. andre aktører for råd og vejledning

6.-7. Involver forældre og sagen drøftes i lokaliseringsteam

8. Netværksmøder med forældre og relevante
aktører og notater i stafetlog.

61



Handlevejledning – Socialpsykiatri mv. 1:3

1 3

Afdæk
bekymrings-
niveau

4

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 3

5.1

5.2

5.3

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 2

Er der brug for
andre konkrete
indsatser?

Nej
Ja

Kontakt
med mulig
forælder

Samarbejdsforløbet
slutter

Er der
børn?

Nej

Ja

Ja

Nej

Skal der
underrettes?

Forældre-
inddragelse

Forældre-
inddrag-
else

Systematisk observation
af samspil

Råd og vejledning

Indsats iværksættes

5.4

2

Opspo-
rings-
samtale

5 6

4.1

5.5
Revurdering af
handleplan

Henrik har haft en svær depression og har være indlagt, men er nu hjemme 
igen. Henrik er gift med Lisbeth og de har en dreng – Jonas på 7. Henrik har 
brug for støtte i hverdagen om kommer bl.a. i et dagtilbud i kommunen

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 opsporingssamtale med 
vedkommende skabe et første overblik 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 behandlingstilbud?
Hvem tager sig af dem i den aktuelle situation? 
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Handlevejledning – Socialpsykiatri mv. 2:3

1 3

Afdæk
bekymrings-
niveau

4

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 3

5.1

5.2

5.3

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 2

Er der brug for
andre konkrete
indsatser?

Nej
Ja

Kontakt
med mulig
forælder

Samarbejdsforløbet
slutter

Er der
børn?

Nej

Ja

Ja

Nej

Skal der
underrettes?

Forældre-
inddragelse

Forældre-
inddrag-
else

Systematisk observation
af samspil

Råd og vejledning

Indsats iværksættes

5.4

2

Opspo-
rings-
samtale

5 6

4.1

5.5
Revurdering af
handleplan

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 støttebehov

4. Hvis I vurderer, at barnets situation ikke er alvorligt truet (og I derfor ikke 
inddrager kommunens børne- og familieafsnit), skal I udarbejde en plan 
for det videre forløb omkring børnene. Tag stilling 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 spørgsmål og temaer – og kan beskrives i en 
stafetlog, hvis ansættelsesstedet ikke i forvejen har et velfungerende 
dokumentationssystem
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Handlevejledning – Socialpsykiatri mv. 3:3

1 3

Afdæk
bekymrings-
niveau

4

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 3

5.1

5.2

5.3

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 2

Er der brug for
andre konkrete
indsatser?

Nej
Ja

Kontakt
med mulig
forælder

Samarbejdsforløbet
slutter

Er der
børn?

Nej

Ja

Ja

Nej

Skal der
underrettes?

Forældre-
inddragelse

Forældre-
inddrag-
else

Systematisk observation
af samspil

Råd og vejledning

Indsats iværksættes

5.4

2

Opspo-
rings-
samtale

5 6

4.1

5.5
Revurdering af
handleplan

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

6. Når I vurderer, at andre faggrupper eller sektorer 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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Handlevejledning 
Børne- og familiesagsbehandlere 1:5

 

1

2.1.2

Samtyk
ke? 

Se beskrivelse af stafetlog og -hold

3.1.1

3.2.3

3.1.2

3.1.3

Samarbejdet 
fortsætter på 
niveau 2

Nej

Modtager 
underret-
ning eller 
orienterin
g 

Er der 
stafet-
log? 

Nej 

Ja Ja

Orientér 
foræl-
drene 

Forældre-
inddragelse 

Skal der 
iværksættes en § 
50-undersøgelse? 

Hvem skal involveres i 
undersøgelsen? 

2.1.1

Orienter 
dig i 
stafetlog-
gen 

3

3.2.2

2.1.3 2.1.4 2.1.5

2.2.22.2.1 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6
3.2.1

3.1.4

2 

Orientér 
under-
retter 

Indhent 
oplys-
ninger 

Opret 
stafetlog 

Orientér 
foræl-
drene 

Orientér 
under-
retter 

Tværfag-
lig drøft-
else 

Identifi-
cér rele-
vante 
parter 

Indhent 
oplys-
ninger 

Tværfag-
ligt sags-
møde 

Aftal 
stafetholder 

Informer 
forældrene 

1. Børne- og Familieafdelingen kontaktes af forældre, 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 stafetholder 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. 
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Handlevejledning 
Børne- og familiesagsbehandlere 2:5

2.1 Hvis der er oprettet en stafetlog, bør du:
• 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 informationer der kan udveksles med hvem.

• Orientér forældrene og underretter om modtagelsen af 
underretningen/orienteringen. Oplys om, at der indkaldes til første møde 
med familien og underretter sammen, eventuelt i forbindelse med at du 
kvitterer for modtagelsen af underretningen.

• Indhent oplysninger om barnets situation fra stafetlog og fra det 
professionelle netværk, der er beskrevet i stafetloggen. Inddrag eventuelt 
andre, du mener, er relevante i den konkrete sag. Sagen kan eventuelt 
drøftes i lokaliseringsteamet med samtykke fra forældrene, hvis det ikke 
allerede er sket.
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Handlevejledning 
Børne- og familiesagsbehandlere 3:5

2.2 Hvis der ikke er oprettet en stafetlog, så:
• Opret en stafetlog.
• Orientér forældrene om modtagelsen af underretningen/orienteringen. 

Kvittering for modtagelse af underretning til underretter.
• 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 rådgivergruppe og faglig 
leder.

Drøft eventuelt sagen i lokalisering – med samtykke fra forældre, for at 
identificere, hvem der er relevante at inddrage i det videre forløb.

• Indhent information om barnets situation
fra de identificerede relevante parter.
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Handlevejledning 
Børne- og familiesagsbehandlere 4:5
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3. Når du har tilstrækkelige oplysninger, skal du tage stilling til, om der skal 
iværksættes en § 50-undersøgelse.

Hvis der skal iværksættes en undersøgelse, så:
• Indhent samtykke fra forældrene, og informer om det kommende forløb. 

Hvis du ikke får samtykke, skal det vurderes, om der er grundlag for en 
tvangsmæssig undersøgelse – laves sammen med din faglige leder.

• Overvej, hvem der skal involveres i undersøgelsen. Stafetloggen kan 
bruges til at identificere relevante parter, alternativt lokaliseringsteamet.

• Hvis der skal iværksættes en foranstaltning (jf. § 52) - indkald til 
netværksmøde. Husk at invitere alle relevante parter for det fremtidige 
forløb – også parter, der har med forældrenes eventuelle behandling af 
gøre. Netværksmødet skal omhandle handleplan for den
planlagte foranstaltning, herunder mål for
foranstaltning og opfølgning på disse.
Også her kan stafetloggen bruges,
hvis en sådan er oprettet.
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Handlevejledning 
Børne- og familiesagsbehandlere 5:5
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3. Når du har tilstrækkelige oplysninger, skal du tage stilling til, om der skal 
iværksættes en § 50-undersøgelse.

Hvis du vurderer, at der ikke skal iværksættes en § 50-undersøgelse, så:
• Aftal med de relevante parter (eventuelt underretter), hvem der er 

stafetholder i det fortsatte forløb.
• Informer forældrene om din vurdering og om det fremtidige forløb. Henvis 

eventuelt til den nye stafetholder.
• Samarbejdet fortsætter på niveau 2.
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Handlevejledning – sagsbehandlere –voksne 1:3

1 3

Er der grund
til
bekymring?

4

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 3

Samarbejdet
fortsætter på
niveau 2

Henvisning til
mulighed for råd
og vejledning

Kontakt
med mulig
forælder

Samarbejdsforløbet
slutter

Er der
børn?

Nej

Ja

Ja

Nej

Skal der
orienteres
akut?

2

Opspo-
rings-
samtale

6 7

Samarbejdsforløbet
slutter

Nej

Ja

Orienter
forældre om
bekymring

5

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 opsporings-samtale. 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.
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Handlevejledning – sagsbehandlere –voksne 2:3
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3. Du skal, ud fra dit kendskab til borgeren, vurdere 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 sagsbehandler, der 
kan være med til at afdække bekymringsgraden.

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”.
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Handlevejledning – sagsbehandlere –voksne 3:3
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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 familieafsnittet, 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 underette, 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 vejledning om at løse vanskeligheder i familien. 

Se ”Hvad må du sige?”,
Socialministeriet, september 2005.
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Lyt, tænk og tal - ’to og to’

• Hvordan vil handlevejledningerne og 
samarbejdsmodellen virke?
– på din institution/afdeling
– på tværs i Rødovre

• 2 x 2 minutter - Først den ene, så den anden
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Præsentation af samarbejdsmodellen

• Lokalisering og tværfagligt samarbejde

• Niveauer i samarbejdet

• Stafetholder & stafetlog

• Handlevejledning - generel

• Redskaber

• Handlevejledninger - målrettede

• Lovgrundlag og tilbud

• Implementering af samarbejdsmodellen
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Tilbud

Hvilke tilbud findes:

• i Rødovre Kommune

• hos andre samarbejdspartnere

I kender og bidrager med ’egne’ muligheder

Udviklingsgruppen udarbejder fælles liste over samtlige tilbud
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Lovgrundlag

• Rødovre Kommunes nuværende regler for videregivelse af 
oplysninger (samtykke og opbevaring)

• "Hvad må du sige?" udgivet af Socialministeriet
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Præsentation af samarbejdsmodellen

• Lokalisering og tværfagligt samarbejde

• Niveauer i samarbejdet

• Stafetholder & stafetlog

• Handlevejledning - generel

• Redskaber

• Handlevejledninger - målrettede

• Lovgrundlag og tilbud

• Implementering af samarbejdsmodellen
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Implementering af samarbejdsmodellen

• Udrulnings- og undervisningsplan
– Du underviser dine kolleger inden 31. februar 2010

– Samarbejdsmodellen skal være fuldt implementeret i hele Rødovre 
Kommune med virkning fra 1. marts 2010

• Uddannelses- og undervisningsmateriale
– Fagplan, lektionsoversigt og lektionsplan

– Slides

• Muligheder for støtte i den videre implementering i 
udviklingsgruppen

Kontakt en fra udviklingsgruppen:

– Annegrete Reindel, Børne- og Familieafdelingen

– Lise-Lotte Smedegaard, Daginstitutionsområdet

– John Hansen, Folkeskoleområdet/SFO

– Anne Marie Bredager, Folkeskoleområdet/Skole

– Lene Møller, Sundhedsplejen

– Annette Baltzersen, PPR
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Tak for i dag!

... og fortsat 
godt tværfagligt
samarbejde
på alle niveauer!

79



Tidlig indsats

• En tidlig opsporing ift. børn og familier med børn med særlige 
behov.

• Medarbejderen skal selv handle, så snart der opstår en bekymring 
for et barn.

• Af egen drift tage initiativ til at følge op på denne bekymring – 
også til et eventuelt tværfagligt samarbejde

Principper og målsætninger

• Tidlig indsats
• Nærhed
• Rette tilbud
• Forældrenes 

medinddragelse
• Bedre brug af fælles 

ressourcer
• Tværgående 

samarbejde og 
indsats
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Nærhed

• Fokus på barnet.

• At medarbejderne omkring (fagligt såvel som geografisk) børn og 
deres forældre har ansvaret for, at der bliver handlet ift børnene 
inden for det pågældende område

Principper og målsætninger

• Tidlig indsats
• Nærhed
• Rette tilbud
• Forældrenes 

medinddragelse
• Bedre brug af fælles 

ressourcer
• Tværgående 

samarbejde og 
indsats
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Rette tilbud

• At sikre den rigtige støtte til børn eller familier med børn med 
særlige behov – uanset hvor behovet konstateres og hvor støtten 
kan gives

Principper og målsætninger

• Tidlig indsats
• Nærhed
• Rette tilbud
• Forældrenes 

medinddragelse
• Bedre brug af fælles 

ressourcer
• Tværgående 

samarbejde og 
indsats
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Forældrenes medinddragelse

• Forældrene er altid en vigtig aktør ift børn og unge og skal derfor 
altid inddrages

Principper og målsætninger

• Tidlig indsats
• Nærhed
• Rette tilbud
• Forældrenes 

medinddragelse
• Bedre brug af fælles 

ressourcer
• Tværgående 

samarbejde og 
indsats
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Bedre brug af fælles ressourcer

• Optimal brug af f.eks. de fælles ressourcer for Børne- og 
Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. 

• Princippet dækker også andre områder med kontakt til børn og 
unge i kommunen

Principper og målsætninger

• Tidlig indsats
• Nærhed
• Rette tilbud
• Forældrenes 

medinddragelse
• Bedre brug af fælles 

ressourcer
• Tværgående 

samarbejde og 
indsats
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Tværgående samarbejde og indsats

• At der fra begyndelsen skal sikres koordination af samarbejdet 
mellem involverede aktører, faggrupper og sektorer, således at 
der skabes sammenhæng og helhed i indsatsen

Principper og målsætninger

• Tidlig indsats
• Nærhed
• Rette tilbud
• Forældrenes 

medinddragelse
• Bedre brug af fælles 

ressourcer
• Tværgående 

samarbejde og 
indsats
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Underretning på niveau 1 og 2

1. Når sagen er af meget alvorlig eller akut 
karakter, f.eks. ved seksuelt misbrug:
– skal underretningen direkte til Børne- og Familieafdelingen
– sagen rykker på niveau 3
– en sagsbehandler fra Børne- og Familieafdelingen bliver 

stafetholder 
– i sådanne tilfælde skal forældrene ikke inddrages eller give 

samtykke før underretning
–

2. I alle andre tilfælde, hvor underretning skønnes 
nødvendig:
– skal sagen først drøftes i lokaliseringsteamet
– sagen rykker dermed på niveau 2
– forældrene inddrages bl.a. med henblik på at give samtykke
– på baggrund af lokaliseringsteamets behandling af sagen tages 

stilling til:
• om Børne- og Familieafdelingen skal have en underretning
• om sagen fortsætter på niveau 1
• om sagen fortsætter på niveau 2 
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