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I Hillerød kommune har vi et overordnet mål med vores indsats på børne- og ungeområdet: Vi vil have, at alle
unge får en ungdomsuddannelse. En ungdomsuddannelse er nemlig en meget væsentlig forudsætning for et
godt og sundt ungdoms- og voksenliv. Vi vil derfor sikre, at vi i år 2015 opfylder målsætningen om, at 95 procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Allerede nu er vi godt på vej. Vi har et godt uddannelsesudbud i Hillerød, og 86 procent af alle unge i Hillerød får i dag en ungdomsuddannelse. Det er de sidste
procent, der er sværest at nå, og derfor bliver indsatsen ikke mindre vigtig i de kommende år. Den indsats
skal gøres i samarbejde mellem alle uddannelserne i Hillerød og med virksomhederne.
Langt de fleste børn og unge i Hillerød Kommune er velfungerende. De udfordringer børn naturligt får, kan
for det meste tackles inden for familien og det nærmeste netværk. Nogle børn og unge har imidlertid behov
for, at der ydes en særlig indsats for at sikre, at de får mulighed for at indgå i et positivt samspil med jævnaldrende, de nærmeste omgivelser og de voksne på deres vej gennem barndoms- og ungdomslivet. Fælles
Børn – Fælles Ansvar er den røde tråd mellem de politiske indsatsområder og mål samt de konkrete handlinger og indsatser på børne- og ungeområdet; og Fælles Børn – Fælles Ansvar er således et fælles redskab til
at fremme inklusion af børn, unge og familier, til at udskille færrest mulige fra det almene område til specialområdet og til aktivt at bryde den negative sociale arv – og dermed også et redskab til at sikre alle unge en
ungdomsuddannelse.
For at nå vores fælles mål er det nødvendigt med en gennemtænkt politik for de generelle og forebyggende
initiativer samt konkrete, tværgående mål og klare retningslinjer for samarbejdet mellem forskellige aktører.
Kun ved at løfte i fællesskab sikrer vi, at der skabes et endnu bedre grundlag for at kunne give børnene i Hillerød
Kommune de bedste muligheder for at kunne trives, udvikle sig og få en ungdomsuddannelse.

Kirsten Jensen

Borgmester

Rikke Macholm

Formand for Børne- og Familieudvalget

En sammenhængende børne- og ungepolitik

En sammenhængende
børne- og ungepolitik
Den Røde Tråd
– sammenhæng mellem mål og handling
Dette er en ajourført udgave af Hillerød Kommunes
sammenhængende børne- og ungepolitik, som alle
kommuner skal have ifølge Servicelovens § 19 stk. 2.
”Kommunen skal udarbejde en sammenhængende
børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen
mellem det generelle og forebyggende arbejde og den
målrettede indsats over for børn og unge med behov
for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik
skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.”
Denne reviderede udgave af politikken bygger på de
seneste års erfaringer fra arbejdet med implementeringen af Hillerøds sammenhængende børne- og
ungepolitik, som den er udmøntet i første udgave af
håndbogen ”Fælles Børn – Fælles Ansvar – Den røde
tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød
Kommune”, 2007. Den overordnede samarbejdsstruktur har vist sig hensigtsmæssig og er derfor bevaret,
men der har været behov for en tydeliggørelse af
sammenhængene mellem fx politiske mål og konkrete handlinger, tydeliggørelse af roller og ansvarsområder, eksemplificeringer af diverse mødetyper, og
endelig er de senere års lovændringer på området
skrevet med ind i denne udgave af håndbogen.
Den sammenhængende børne- og ungepolitik sætter
rammen for samspillet mellem det almene område
og specialområdet. Målet for indsatsen over for børn
og unge er principielt det samme, uanset om barnets
eller den unges behov er af generel eller særlig karakter. Det skal således understreges, at den særlige
indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige behov bygger på
det samme grundlag som i de almene tilbud.
En helhedsorienteret indsats forudsætter et sådant
fælles ståsted, der kan sætte retningen for konkrete
handlinger og beslutninger – og det lykkes alene, hvis
der tænkes og handles på tværs af fagområder.
Udgangspunktet for dette er altid hensynet til det
enkelte barn, den enkelte familie og familiens samlede livssituation. Dette kræver kompetente medarbejdere med stærke fagligheder og en tydelig og
professionel ledelse af det tværfaglige samarbejde.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik danner
grundlag for det fortsatte arbejde på børne- og ungeområdet og skal ses som en samlende paraply henover de politikker, som mere specifikt eksisterer på
de enkelte områder. Ansvaret er fælles, og derfor er
hele børne- og ungeområdet organiseret under den
samme koordinerede ledelse. Ansvaret er politisk
placeret i Børne- og Familieudvalget og ledelsesmæssigt forankret i den samlede ledelsesgruppe under
betegnelsen: Fælles Børn – Fælles Ansvar.

Indsatsområder
Børne- og Familieudvalget har med afsæt i Hillerød
Kommunes udviklings- og planstrategi, relevante tværgående politikker, samt de enkelte politikker på henholdsvis dagtilbuds-, skole- og det specialiserede børneområde fastsat fire overordnede indsatsområder for
børne- og ungeområdet. De fire indsatsområder er:
• Sunde Børn
•

Inklusion

•

Forældrerollen/Forældresamarbejde

•

Uddannelse/Faglighed

Disse fire indsatsområder er alle nødvendige at have
fokus på i bestræbelserne på at skabe de bedst
mulige opvækstvilkår for børn og unge. Ved at skabe
inkluderende og anerkendende læringsmiljøer med
stabilitet og tryghed, der sikrer børnenes muligheder
for at tilegne sig og udvikle deres kompetencer bedst
muligt og ved at garantere, at alle børn og unge får
samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling
og sundhed, vil Børne- og Familieudvalget sikre, at
flest mulige unge i Hillerød Kommune trives, udvikler
sig og får en ungdomsuddannelse.
Indsatsområderne er overordnede for Fælles Børn
– Fælles Ansvar (FBFA) og sætter rammen for Børneog Familieudvalgets mere konkrete udviklingsmål (jf.
næste afsnit/samt se Intra/afdelinger/Børn, Skoler
og Familier/FBFA/Bilag til håndbogenUdviklingsmål).
Ved indsatsområderne forstås overordnet følgende:
Sunde børn
Sunde børn er lig med raske børn, der trives. I Hillerød
Kommune arbejder vi nemlig med en bred definition
af sundhed, hvor det at være sund handler om at have
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det godt fysisk, psykisk og socialt. Sundhed er samtidig
fravær af risikoadfærd såsom fx alkoholmisbrug og
kriminalitet, og derfor er der en tæt sammenhæng mellem forebyggelse af risikoadfærd og sundhedsfremme.

samme klasseværelse som de andre elever eller kunne
være i samme lokale som de andre børn i børnehaven
– men man skal føle sig som del af ikke blot det fysiske,
men også det sociale og det faglige fællesskab.

Det brede sundhedsbegreb betyder, at metoderne til
sundhedsfremme og forebyggelse kan være mangeartede, og at indsatserne integreres på tværs af kommunens områder f.eks. på skoler og i daginstitutioner.
Sunde børn, der trives både hjemme og i deres dagtilbud eller skole, lærer bedre og har derved gode
forudsætninger for at få en ungdomsuddannelse – og
samtidig øges den gennemsnitlige sundhedstilstand
derved, da borgere med længere uddannelser generelt har en bedre sundhedstilstand end borgere med
en kort uddannelse.

Inklusion stiller store krav til alle: elever, forældre,
lærere, pædagoger, ledere og eksterne ressourcepersoner, og det kræver en grundlæggende inkluderende
tilgang og viden blandt medarbejdere i alt arbejde med
børn og unge, hvis vi skal lykkes med inklusionen.

Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats
handler endelig både om det enkelte barn og om de
rammer, der omgiver barnet. Mulighed for og motivation til daglig bevægelse er et eksempel på en sundhedsfremmende ramme, og vi arbejder derfor på at
sikre børn og unge de bedste muligheder for daglig
fysisk udfoldelse – og vi tænker gerne alternativt i brugen af de fysiske omgivelser – et cykelstativ behøver
ikke kun at være et cykelstativ.
Inklusion
Ved inklusion og fællesskaber forstår og anerkender
vi, at alle børn er unikke og har mange ressourcer, og
vi vil sikre alle børns ret til ligeværdig deltagelse og
læring i fællesskaber. Vi har fokus på at fremme de
tidlige og forebyggende indsatser, der kan støtte flere
børn inden for dagtilbuddenes og skolernes egne
almene rammer og ressourcer og medvirke til at flere
forbliver på almenområdet. I Hillerød Kommune tager
vi udgangspunkt i Rasmus Alenkærs definition af
inklusion1. ”At være inkluderet betyder, at man oplever
sig som en naturlig og værdifuld deltager af et fællesskab.” Når man taler om inklusion, ophæver man
først og fremmest begreberne normalt og specielt,
og alle mennesker betragtes som unikke individer,
hvorfor nogle ikke kan være mere specielle end andre.
Hvor rummelighed oftest er en kvantitativ og objektiv
størrelse, er inklusion et mere kvalitativt og subjektivt
fænomen.
For at være inkluderet skal man ikke blot være en del
af et fysisk fællesskab – altså fx blot være til stede i

Forældrerollen/forældresamarbejde
Det er en grundlæggende værdi i Hillerød Kommune,
at barnet/den unge og familien inddrages som en
ligeværdig samarbejdspartner. I arbejdet med børn
og familier skal barnet/den unge og forældrene inddrages så tidligt som muligt, forældrenes perspektiver skal respekteres, og det er et fælles ansvar at
øge barnets trivsel og udvikling. Forældrene skal
støttes i deres forældrerolle – og det skal ske både
i den daglige kontakt med pædagoger og lærere
– men også i mere formaliserede forløb i form af
bl.a. kurser, såfremt det skønnes nødvendigt. Det
tætte samarbejde med forældre er særdeles vigtigt
ikke kun for det enkelte barn, men også for at en
børne- eller ungegruppe kan fungere bedst muligt.
For at kunne inkludere så mange som muligt er det
nødvendigt med en tæt dialog og forventningsafstemning både med de forældre, hvis barn er truet
af segregering – og ikke mindst med den øvrige forældregruppe. Forældrenes rolle er særlig betydningsfuld i arbejdet med børne- og ungegrupper i
forskellige lokalmiljøer, hvor det er alfa omega at
have lokale kræfter på banen for at kunne løfte
opgaven med at styrke lokalmiljøet til gavn for børnene og de unge. Endelig er et tæt samarbejde med
forældrene som medlemmer i bestyrelser meget
vigtigt, da udviklingen af fx dagtilbud og skoler kun
lykkes, såfremt alle kan se sig selv i de beslutninger,
der træffes. Ansvaret er i sidste ende politisk, men
undervejs i hele processen er det væsentligt for både
politikere og administration, at der er en løbende og
tæt dialog med forældrene.
Uddannelse/Faglighed
I Hillerød Kommune ønsker vi, at alle får en ungdomsuddannelse og derfor tilstræber vi inkluderende miljøer med høj faglighed og glæde til gavn for børnene.

1 Alenkær, Rasmus (red.): Den inkluderende skole – en grundbog. Frydenlund (2008)
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Vi vil derigennem skabe de bedste betingelser for den
enkelte elevs læring.
Grundstenene hertil bliver lagt i barnets første leveår,
og derfor er der allerede i barnets dagtilbud fokus på
udvikling af barnets læringsmiljøer og på udvikling af
barnets sproglige kompetencer. Vi skal nemlig helt
fra barnets første år have skabt de bedst mulige forudsætninger for barnet, og vi skal sikre, at barnet
også får de bedst mulige overgange fra det starter i
et dagtilbud, til det afslutter en ungdomsuddannelse.
I skolen skal vi sikre, at vi både giver barnet de bedst
mulige kompetencer inden for de forskellige fag, og
at vi styrker både det enkelte barns og børnegruppens
sociale kompetencer. Udover de rent faglige kompetencer, er det også nødvendigt at have øje for alt det
andet, der skal til for at sikre alle børn en ungdomsuddannelse - sociale kompetencer, kreativitet og kritisk
sans, alsidige personlige kompetencer – kort sagt – en
almen, bred dannelse, der er nødvendig for at kunne
leve et godt ungdoms- og voksenliv.

Udviklingsmål
De enkelte indsatsområder er både væsentlige i sig
selv og er samtidig hinandens forudsætninger – en
helhed, som er nødvendig at satse på for at kunne
indfri vores overordnede mål om, at alle unge skal
have en ungdomsuddannelse. Til hvert indsatsområde knytter sig endvidere en række udviklingsmål,
der for et år ad gangen beskriver, hvilke konkrete mål
og aktiviteter børne- og ungeområdet skal arbejde
med. Udviklingsmålene besluttes af Børne- og Familieudvalget i juni måned hvert år – og indgår efterfølgende i budgetforhandlingerne. Udviklingsmålene
evalueres det efterfølgende år – og på baggrund af
bl.a. disse evalueringer samt dialogmøder med
skole-, klub- og dagtilbudsbestyrelser fastsætter
udvalget herefter næste års udviklingsmål. Disse er
således dynamiske – og vil efter hvert års vedtagelse
i juni måned blive offentliggjort på kommunens
hjemmeside og desuden blive lagt på kommunens
intranet (Intra/afdelinger/Børn, Skoler og Familier/
FBFA/Bilag til håndbogen/Udviklingsmål). Det er
væsentligt at fremhæve, at indsatsområder såvel
som udviklingsmål er fælles og tværgående – målene
går på tværs af dagtilbuds-, skole- og familieområdet
– og hvert område byder ind med forskellige indsatser – enkeltvis eller i fællesskab – ikke mindst i sam-

arbejde med kommunens ungdomsuddannelser og
også voksenområdet – i vores bestræbelser på at nå
målene.
For bedst muligt at kunne nå vores mål har vi på
børne- og ungeområdet fokus på resultatopfølgninger
og anvendelse af evidensbaserede metoder. Set ud
fra et fagligt perspektiv er det vigtigt, at vi får en
større sikkerhed for, at de metoder, vi bruger, virker
– og hvordan de virker – og dermed en større sikkerhed
for, at vi opnår den ønskede effekt i forhold til vores
arbejde i praksis. De erfaringer vi har med denne
arbejdsform viser også, at det giver meget tilfredse
medarbejdere og ledere at arbejde således, da det er
meningsfuldt for den enkelte hele tiden at udvikle sit
praksisfelt og videregive sine erfaringer til andre. På
den måde opnår vi det, vi som fagpersoner arbejder
for på hver vores felt – nemlig at styrke den fælles
indsats for børn og unge, og politikerne vil på et
sådant grundlag i endnu højere grad kunne prioritere
midlerne til størst mulig gavn for børn og unge.
For at sikre denne udvikling arbejdes der på flere fronter. På den enkelte arbejdsplads ved at ledere og medarbejdere sætter fokus på, hvad der virker i den daglige
praksis, erkendelser der blandt andet kommer, når vi
stiller spørgsmål og reflekterer over, om det vi gør,
virker. Derigennem får vi et skærpet blik på, hvad der
sker, hvis vi gør noget andet. Derudover arbejder vi
løbende med input fra andre organisationer om deres
metoder og praksis via faglige netværk og forskningsbaserede udviklingsprojekter. Endelig sikres det, at
den nyeste forskning fra fx AKF, SFI og UCC´erne samt
universitetsverdenen omsættes i praksis.
Det fortsatte udviklingsarbejde i Fælles børn – Fælles
Ansvar skal bygge på de fire indsatsområder, udviklingsmålene og operationaliseringen af disse. Samtidig
skal det fortsatte arbejde inddrage de praktiske erfaringer, som er indhentet i perioden siden vedtagelsen
af ”Fælles Børn – Fælles Ansvar” – dvs. fra januar
2007 og frem til nu.

11

Rammer for udmøntning

INDHOLD Rammer for udmøntning
		
1 4		Tværgående politikker
		
1 4 Hvem tager ”fælles ansvar – for fælles børn”?
		
1 5 Værdigrundlag

13

Rammer for udmøntning

Rammer for
udmøntning
Tværgående politikker

14

Overordnet gælder de politiske målsætninger for alle
børn. Der er et fælles ansvar for børn og unge, uanset om der er tale om det almene eller det særlige
børneområde. Alle skal have lige vilkår for at udvikle
sig, og netop for at opfylde denne målsætning er vi
nødt til at differentiere og tilrettelægge særlige indsatser, der imødeser de behov, som barnet / den
unge midlertidigt eller varigt ikke får opfyldt i sin
hverdag. Sidstnævnte grupper af børn og unge stiller særlige udfordringer til de professionelle om at
være brobyggende mellem det almene og det særlige område.
Fælles Børn- Fælles Ansvar sætter både rammen for
samt muliggør samspillet mellem det almene område
og det særlige område. En helhedsorienteret indsats
forudsætter et fælles værdigrundlag, som er retningsanvisende i forhold til det konkrete arbejde. Et arbejde,
der alene lykkes, hvis der tænkes og handles på tværs
af fagområder og med et udgangspunkt, der tager
hensyn til det enkelte barn, den enkelte familie og
familiens samlede livssituation – og samtidig har blik
for arbejdet med hele børnegrupper. Dette kræver
som sagt kompetente medarbejdere med stærke fagligheder og en tydelig professionel ledelse. Det er således et grundlæggende krav, at der udøves ledelse med
prioritering af tid til refleksion, opmærksomt overblik
og tid til dialog med omgivelserne.
Det tværfaglige interessefællesskab for børns og
unges trivsel og udvikling skal styrkes gennem en
tværfaglig distrikts- og områdeorganiseret samarbejdskultur. Det er således en opgave, der er fast
forankret i ledelse både på det centrale og det decentrale niveau.

Hvem tager ”fælles ansvar
– for fælles børn”?
Fremover vil udmøntningen af Fælles Børn - Fælles
Ansvar – dvs. de overordnede indsatsområder, udviklingsmål og operationaliseringen af disse politiske
målsætninger (jf. næste kapitel) fortsat både være et
ansvar, der varetages i ledelsesgruppen Fælles Børn
– Fælles Ansvar – og af den samlede ledelse på hele
børne- og ungeområdet - dvs. af de decentrale ledere
i Dagtilbud Børn, i Skole, i SFO, i Klub - og af lederne
af vores egne forebyggende foranstaltninger, der igennem de seneste år er blevet nyttige sparringspartnere

i forhold til det konkrete og udfordrende arbejde, der
foregår blandt lærere og pædagoger i det daglige samvær med børn og unge.
Vi skal fremover i højere grad sikre, at det vigtige fælles ejerskab og medansvar udvikles som en tydelig og
bærende værdi og forpligtelse hos hver eneste leder
og medarbejder, der har sit daglige virke i samarbejdet
med børn, unge og forældre. Udfordringer er der stadig mange af, og det er fortsat ledelsens ansvar at
sikre, at de eksisterende børne- og ungdomspolitiske
målsætninger indfries.
Det er også ledelsens ansvar at tilrettelægge de rammer for arbejdets udførelse, der kan bidrage til at tage
udfordringerne op og derigennem nå en optimal
målopfyldelse.
Det er således ledelsens opgave at sikre:
• Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft
•

 darbejdelse af kvantitative og kvalitative analyU
ser, der bidrager til at sætte pejlemærker for udviklingen af kvalitet i arbejdet – herunder sikre et
fokus på størst mulig evidensbaseret effekt

•

 ikre tid til kontakt med forældre og børn, tid til
S
forberedelse, refleksion og fordybelse

•

Tid til skriftliggørelse, opfølgning og evaluering

•

Tid til tværfagligt samarbejde

•

 id til faglig udvikling, konsultativ støtte og superT
vision

•

Balance mellem opgaver og ressourcer

•

 dministrativ- og IT-support i forhold til kommuA
nikation, koordination og økonomistyring

•

Ledelsesmæssig og faglig sparring

Det er desuden helt afgørende, at den enkelte leder
i skole, institution og forebyggende foranstaltninger
tager ansvar for implementering og den konkrete
udmøntning af den sammenhængende børne- og
ungepolitik. Det skal særligt understreges, at det er
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enhver leders ansvar at sikre, at alle medarbejdere
løbende bliver informeret om og vejledt i Fælles Børn
– Fælles Ansvar.
Afslutningsvis skal det understreges, at alle aktører,
ledere og medarbejdere – såvel i det almene som på
det særlige børne- og ungeområde – har et særligt
ansvar for at etablere bedst mulige overgange for
børnene. Dette gælder, når barnet visiteres fra det
almene til det særlige tilbud, og ikke mindst når barnet igen skal inkluderes i det almene, – dvs. i den
almindelige daginstitution, skole / SFO eller klub.
Dette er et helt afgørende omdrejningspunkt i forhold
til at nå et harmoniseret og mere ensartet serviceniveau, såvel i det almene som på det særlige børne- og
ungeområde, og ikke mindst afgørende for at inkludere flest mulige børn og unge i det almene.

Værdigrundlag
Fælles Børn – Fælles Ansvar og dermed det daglige
arbejde i Børn, Skoler og Familier er forankret i et
værdigrundlag, som er retningsanvisende for den
pædagogiske praksis, det specialpædagogiske arbejde
i både monofaglige, flerfaglige og tværfaglige sammenhænge og for den konkrete ledelsesudøvelse:
Alle mennesker:
• Er ligeværdige

•

Ressourceperspektiv – alle har ressourcer, og vi
skal udvikle disse bedst muligt

•

Inklusion – sikrer at alle børn er i fællesskaber

•

Inddragelse af børn og forældre – både i forhold
til det enkelte barn – og i forhold til grupper af børn
og unge

•

 ikre sammenhæng i indsatserne og skabe gode
S
overgange

Skemaerne på de næste sider indeholder en opdeling
(horisontalt i skemaerne) af mål ”for alle børn og
unge” og ”særligt for børn og unge i vanskeligheder”.
Alle børn og unge tilhører principielt det almene
område, men derudover kan der være behov for særlige foranstaltninger. Væsentligt er det imidlertid, at
alle områderne – fra Dagtilbud til Familier og Sundhed
har indsatser for begge grupper af børn og unge. De
to målgrupper kan kort beskrives således:
Alle børn og unge
Denne målgruppe er alle de børn og unge, som klarer sig gennem barndoms- og ungdomsårene uden
at have behov for særlig opmærksomhed eller støtte.
De har så gode opvækstvilkår at de, på trods af
eventuelle ’knubs’ i tilværelsen, ikke har behov for
særlig støtte.

• Har grundlæggende rettigheder
• Har krav på at blive mødt med respekt
• Udvikler sig selv og sine kompetencer i samspil med
andre
• Har egne ressourcer
• Har potentiale til at tage ansvar for eget liv
Særligt fire perspektiver er essentielle, når det gælder
de måder, hvorpå vi handler – fra barnets helt tidlige
år og frem til det unge voksenliv – og denne sammenhængende børne- og ungepolitik har disse perspektiver som omdrejningspunkt.
Vi handler således med udgangspunkt i følgende
perspektiver:

Særligt for børn og unge i vanskeligheder
Her er der tale om børn og unge i mange forskellige
former for vanskeligheder. Det kan være børn og
unge, der er særligt sårbare og har midlertidige udfordringer i en afgrænset periode, fx på grund af manglende mor/barn samspil, tilpasningsproblemer i institution eller skole, konfliktfyldt skilsmisse, mobning
o.lign. Det kan også være børn og unge, der ikke får
tilstrækkelig omsorg og støtte gennem opvæksten til
at udvikle sig som jævnaldrende børn i det almene.
Desuden omfatter denne gruppe børn og unge, der
lider alvorlig overlast og for nogens vedkommende,
desværre gennem flere år. Der kan være tale om
børn, der tidligt i livet har vist tegn på mistrivsel, og
hvor der er forsøgt sat ind med specialpædagogisk
støtte og vejledning i dagtilbuddet. Fælles for disse
børn er, at andre børn tager afstand fra dem, og de
adskiller sig markant fra den øvrige børnegruppe.
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Endelig omfatter denne gruppe også børn og unge,
der har kroniske fysiske og/eller psykiske handicaps
pga. enten medfødte eller erhvervede skader. Denne
kategori kan også omfatte børn og unge med svære
ADHD problematikker, Aspergers syndrom m.v. Børnene har som følge af deres problematikker langvarige, ofte barndomslange, lidelser og handicaps, der
skal sættes særligt ind over for. De fleste af disse
børn vil have behov for særlige ydelser og støtte også
i overgangen til voksentilværelsen.
Af skemaerne fremgår vertikalt det enkelte områdes
mål, indsatser med udgangspunkt i de fire nævnte
perspektiver og områdets bud på evaluering af indsatserne. Der er udarbejdet et skema for hvert fagområde, dvs. for Dagtilbud, Skoler, Klub/Fritidsværesteder, SSP samt Familier og Sundhed (det særlige
område). Det er imidlertid væsentligt at understrege,

at skemaerne skal læses i sammenhæng mellem de
enkelte områder og ikke som særskilte handleguides
for det enkelte område – der er netop lagt vægt på
overgange, sammenhæng og det fælles ansvar.
Hvordan vi udmønter de politiske mål, og hvilke rammer vi har sat op for bedst muligt at understøtte dette
arbejde, fremgår af bogens følgende kapitler. Næste
kapitel er således en samlet oversigt over operationaliseringen af de politiske mål – hvordan disse udmøntes mere konkret på dagtilbuds-, skole, SFO-, klub-,
SSP samt Familier og Sundheds områder. Dernæst
følger et kapitel om, hvorledes rammerne for udførelsen af arbejdet ser ud – dvs. hvordan vi har organiseret
os for bedst muligt at kunne udføre de nødvendige
konkrete samarbejder og handlinger. Endelig følger
kapitlet om, hvordan vi helt konkret griber arbejdet
an – og med hvilke metoder i ryggen.

Rammer for udmøntning
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•A
 t sikre inklusion og plads til forskellighed. Børn er forskellige
og har forskellige behov for de voksnes støtte for at udvikle sig.
• At medarbejderne er ekstra opmærksomme, når der opstår
behov for særlig indsats.

• At skabe et miljø med stabilitet og tryghed, der sikrer børnenes
muligheder for at tilegne sig kompetencer.
• At møde børnene med anerkendelse og indlevelse i børneperspektiv hvor rummelighed og forskellighed sikrer, at børnene
føler sig som fuldgyldige medlemmer af en gruppe og en kultur
gennem forpligtende relationer.

Hvordan handler vi med udgangspunkt i de fire
perspektiver – ressourceperspektivet, inklusion,
inddragelse og sikring af sammenhæng og gode
overgange?
•D
 agtilbuddene har ekstra opmærksomhed på børn i vanskeligheder.

Hvordan handler vi med udgangspunkt i de fire
perspektiver – ressourceperspektivet, inklusion,
inddragelse og sikring af sammenhæng og gode
overgange?

• Ressourcerne hos børn og familier udgør fundamentet i samarbejdet med dagtilbuddene. Forældre involveres i institutionernes

Succeskriterier:
• At forældrene bliver involveret i forhold til barnets liv i dagtilbuddet.
• At skabe et miljø med stabilitet og tryghed, der sikrer børnene
muligheder for at tilegne og udvikle kompetencer, der skal ruste
dem til det videre liv, herunder forberede dem på overgange
mellem dagtilbud og skole.
• At Hillerød Kommunes mål og rammer for dagtilbud efterleves
i praksis.
• At alle børn oplever overgange fra en institutionsform til en anden
som noget positivt.
• At børn og forældre oplever, at de bliver involveret og inddraget
i forhold til beslutninger i dagtilbud.
• At alle børn oplever sig som en del af fællesskabet.
• At der samarbejdes om den fælles opgaveløsning ud fra principperne i FBFA.
• At børnene udvikler sig og tilegner sig et alderssvarende niveau.

Mål for den tidlige indsats

Mål for den tidlige indsats

Indsatsen bliver koordineret ud fra det enkelte barns udviklingsniveau i samarbejde mellem de professionelle omkring barnet og
forældre.

For alle børn og unge i vanskeligheder
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• Dagtilbuddene indgår i et tæt samarbejde med forældrene.
• Dagtilbuddene indgår i et tværfagligt samarbejde for at opnå
en optimal løsning for det enkelte barn.
• Ved overgang fra dagtilbud til SFO / skole afholdes overleveringsmøder.

Evaluering
•D
 et enkelte dagtilbud er ansvarligt for opfølgning og evaluering
af de beskrevne mål.
• TPL i det enkelte distrikt evaluerer den tværfaglige indsats og
overgange mellem dagtilbud og SFO / skole.

	dagligdag gennem systematisk og åben dialog om ansvar, forpligtelse og forventninger.
• I dagtilbud får børn mulighed for at forberede sig til at mestre
livet i et samfund, der er præget af foranderlighed. Derfor støttes alle børn i at udvikle sig til mennesker, der forholder sig aktivt,
åbent, undersøgende, kreativt og kritisk til tilværelsens og samfundets udfordringer Børn er forskellige og har derfor forskellige
behov for de voksnes støtte. Børn får erfaringer om livet med
jævnaldrende i dagtilbud, og her understøttes deres udvikling
gennem forpligtende relationer med andre børn og voksne.
• Det pædagogiske arbejde i daginstitutionen baseres på at udvikling og læring sker i fællesskaber med børn og voksne i forpligtende relationer/interaktioner.
• Vi sikrer sammenhæng og overgange gennem en dialog med
barnet, forældre og andre samarbejdspartnere – en dialog, der
baseres på åbenhed, ansvar, forpligtelse og forventninger.
• Ved overgang til anden institution og skole benytter vi os af ”overgangsskemaer”, der udfyldes og overleveres i samarbejde med
forældrene. Medarbejderne i Dagtilbud søger at understøtte børnene således, at overgange mellem hjem, dagtilbud og skole
bliver en positiv oplevelse for det enkelte barn og giver det bedste
afsæt for barnets videre udvikling.

Evaluering

• Det enkelte dagtilbud er ansvarligt for opfølgning og evaluering
af de beskrevne mål.
• Dagtilbud Børn gennemfører regelmæssigt tilsyn med de
enkelte dagtilbud i henhold til retningslinjer godkendt af Byrådet.
• Det enkelte dagtilbud evaluerer årsplan og læreplaner.

Operationalisering af de politiske mål
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•S
 kolen sikrer, at der samarbejdes systematisk med relevante samarbejdspartnere om indsatsen for børn og unge i vanskeligheder.
• Skolen har en særlig forpligtelse til at sikre relevante undervisningstilbud til børn og unge i vanskeligheder.
• Alle unge, der er anbragt i Kriminalforsorgens institutioner, skal
efter behov have tilbud om skolegang til og med 10. klasses niveau.
• Hvis eleven ikke har tilstrækkelig gavn af inklusion i almenskolen,
og mulighederne for inklusion i almenskolen er udtømte, tilbydes
særligt tilrettelagt undervisning. Det kan være kortere eller længere forløb.
• Skolen og den enkelte medarbejder har ansvar for og forpligtigelse til at have fokus på barnets udvikling, dets ressourcer og
for at undersøge, hvis der er forhold omkring et barn, der giver
anledning til, at barnet udviser trivsels-, adfærds- eller lærings
problemer.
• Skolen sikrer, at der tages hånd om elever, der ikke passer deres
skolegang.
• Skolen sikrer ligeledes, at de sociale myndigheder underrettes,
når en elev udskrives af skolen eller henvises til et andet skoletilbud på grund af adfærdsproblemer.
• Skolen tager hånd om elever, der ikke trives.
• Skolen sikrer koordination, vejledning og støtte til de unge i overbygningen, der efter 9. og 10. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate og frafaldstruede i forhold til en ungdomsuddannelse.

• Vi vil skabe skoler med høje ambitioner for alle børn og unges
faglige og sociale udvikling.
• Børn og unge undervises i videst muligt omfang i almenskolen.
• Alle børn og unge har ret til udviklende sociale fællesskaber og
til stimulerende og udfordrende læringsmiljøer.
• Fællesskab, glæde, kreativitet og bevægelse er en naturlig del
af alle børn og unges daglige inkluderende læringsmiljøer.
• Skolen har pligt til at undersøge, hvis der er forhold omkring et
barn eller i et børnefællesskab, der giver anledning til, at barnet
udviser trivsels-, adfærds- eller læringsproblemer.
• En ungdomsuddannelse er en væsentlig forudsætning for et
godt og sundt ungdoms- og voksenliv, og vi skal derfor sikre, at
vi i 2015 opfylder regeringens målsætning om, at få 95 procent
af de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Succeskriterier:
• Alle børn trives og oplever at få relevant støtte af de nærmeste
professionelle i forhold til netop deres behov.

Mål for den tidlige indsats

Mål for den tidlige indsats

Succeskriterier:
• Alle børn trives og oplever at få relevant støtte af de nærmeste
professionelle i forhold til netop deres behov.
• Alle børn oplever at blive fagligt, socialt og fysisk inkluderet i skolen.
• Alle børn får de rette faglige udfordringer og oplever, at lærerne
har fokus på den enkelte elevs faglige udvikling.
• Alle børn har et velfungerende og inkluderende skoletilbud og
modtager relevant uddannelsesvejledning.
• Alle forældre til børn i skolen engagerer sig aktivt i skolen og
oplever sig som en del af et forpligtende gensidigt samarbejde
med skolen.
• Lærere og pædagoger forholder sig reflekterende og kritisk til
egen praksis.

Særligt for børn og unge i vanskeligheder
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•A
 lle børn har et velfungerende og inkluderende skoletilbud og
modtager relevant uddannelsesvejledning.
• Alle forældre til børn i skolen engagerer sig aktivt i skolen og
oplever sig som en del af et forpligtende gensidigt samarbejde
med skolen.
• Børn og unge i vanskeligheder samt deres forældre oplever
kontinuitet i de oplysninger og tilbud, som de modtager i overgangen mellem forskellige tilbud.
• Lærere og pædagoger forholder sig reflekterende og kritisk til
egen praksis.
• Antallet af elever, der frafalder en ungdomsuddannelse efter, at
eleven er optaget, mindskes hvert år.

Hvordan handler vi med udgangspunkt i de fire
perspektiver – ressourceperspektivet, inklusion,
inddragelse og sikring af sammenhæng og gode overgange?
•B
 ørn og unge i vanskeligheder følges tæt af relevante fagpersoner.
Der skal være fokus på, at børn og unge i vanskeligheder har ressourcer. Dette kræver, at fagpersoner følger op på barnets og den
unges trivsel og ser på ressourcemuligheder i et samlet perspektiv.
• Børn og unge i vanskeligheder har behov for fællesskaber i trygge,
nære, faglige miljøer. Fagpersoner arbejder bevidst med at sikre
gode inkluderende fællesskaber for alle børn.
• Inklusion og fællesskaber betyder, at vi i Hillerød Kommune ved
og anerkender, at alle børn er unikke og har mange ressourcer.
Vi sikrer alle børns ret til ligeværdig deltagelse og læring i fællesskaber, hvor vi ser mangfoldighed som en styrke, og hvor børn
trives og udvikles.
• Skolerne er udviklende og inkluderende i såvel organisation som
læringsmiljø. Vi har fokus på at fremme de tidlige og forebyggende indsatser, der kan støtte flere børn inden for skolens egne
almene rammer og ressourcer og medvirke til, at flere forbliver
på almenområdet.

• LP-modellen er integreret på skolerne, og arbejdet med modellen understøtter lærere og pædagoger i deres pædagogiske
analyser af og faglige refleksioner over læringsmiljøet.
• Alle unge har den nødvendige viden til at træffe velovervejede
valg om uddannelse og job, i overensstemmelse med den unges
motivation og evner.

Hvordan handler vi med udgangspunkt i de fire
perspektiver – ressourceperspektivet, inklusion,
inddragelse og sikring af sammenhæng og gode overgange?

•U
 ndervisning og læringsmiljøer tager udgangspunkt i, at alle børn
og unge har ressourcer. Hvis et barn ikke trives, tager skolen og
samarbejdspartnere udgangspunkt i de muligheder og ressourcer,
der ligger i de fællesskaber, som barnet er en del af, for at finde
frem til mulige ændringer.
• Alle børn og unge sikres aktiv deltagelse i fællesskaber som en
grundlæggende forudsætning for læring. Den, der er aktiv, lærer.
• Skolerne sikrer, at undervisningsdifferentiering sættes på dagsorden i forhold til de enkelte elever og klasser, og holddeling
udnyttes og udbygges. Skolerne reflekterer løbende over læringsmiljøets betydning for eleverne og sætter fokus på god praksis
for klasserumsledelse og relationsdannelse.
• LP-modellen anvendes til en systematisk analyse af de faktorer
i læringsmiljøet, der udløser, påvirker og opretholder adfærds-,
trivsels- og læringsproblemer.
• Forældresamarbejdet vægtes højt i skolen og de professionelle
møder både elever og forældre med det udgangspunkt, at de har
ressourcer.

Operationalisering af de politiske mål
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•D
 er arbejdes med tiltag for, at alle forældre inddrages i samarbejdet mellem skole og hjem.
• Forældresamarbejdet vægtes højt i skolen og både elever og
forældre mødes med et ressourcesyn af de professionelle.
• Det konkrete samarbejde mellem forældre og skole udvikles
løbende. Det betragtes som naturligt, at elever og forældre inddrages ift. konkrete problemstillinger omkring et barn, og skolen
	opfordrer såvel elever som forældre til at være med til at formulere løsninger og tiltag, der kan bidrage til barnets og dens
unges faglige og sociale udvikling.
• Eleverne oplever at have indflydelse på deres skolehverdag igennem demokratiske og sociale processer og lærer samtidig at
respektere andres holdninger.
• Ved overgangen mellem almenskolen og de specialiserede tilbud
er barnet og den unges trivsel og læring i centrum. Der arbejdes
på at synliggøre procedurerne i overgangsperioden med vægt
på faglighed, og at eleven kommer til at indgå i et fællesskab i
det nye tilbud.
• Der skabes god overlevering, når barnet og den unge går fra et
tilbud eller en indsats til en anden.
• Der er et tæt samarbejde mellem klasselærere og UU-vejledere
om målrettet vejledning til unge, der sætter den unge i stand
til at foretage kompetente og velovervejede valg af uddannelse
og job.

Evaluering
•S
 kolen har udarbejdet procedurer, når en elev modtager særligt
tilrettelagt undervisning, herunder procedurer for løbende evaluering af elevens udbytte af tilbuddet, fastsættelse af mål for
eleven og dokumentation af elevens udbytte.
• Der udarbejdes en handleplan for elevens udbytte af specialundervisningen og for elevens tilbagevenden til mere inkluderende
tilbud. Muligheden for integration og inklusion i almenskolen
skal vurderes med relevante intervaller.

Evaluering

•S
 kolerne har fokus på elevernes fravær og foretager registreringer
og vurderinger af elevfravær. Bekymrende elevfravær drøftes på
skolen og særlige indsatser igangsættes med udgangspunkt i den
enkelte elev/elevgruppe.
• Gennemførsel af trivselsmålinger (Dansk Center for Undervisningsmiljøs termometer måling) hvert andet år med henblik på
at følge udviklingen i elevernes vurdering af undervisningsmiljøet
og elevtrivsel generelt.
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• Det konkrete samarbejde mellem forældre og skole udvikles
løbende. Det betragtes som naturligt, at elever og forældre inddrages i forhold til konkrete problemstillinger omkring et barn, og
skolen opfordrer elever og forældre til at være med til at formulere
løsninger og tiltag, der kan bidrage til barnets og den unges faglige
og sociale udvikling.
• Eleverne oplever at have indflydelse på deres skolehverdag igennem demokratiske og sociale processer og og lærer samtidig at
respektere andres holdninger.
• De professionelle sikrer kontinuitet i barnets og familiens liv igennem gode overgangsprocedurer mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse.
• Tæt samarbejde mellem klasselærere og UU-vejledere om kollektive vejledningsaktiviteter til unge, der sætter dem i stand til at
foretage kompetente og velovervejede valg af uddannelse og job.

Operationalisering af de politiske mål

•S
 kolerne har fokus på elevernes fravær og foretager registreringer og vurderinger af elevfravær. Bekymrende elevfravær drøftes på skolen og særlige indsatser igangsættes med udgangspunkt i den enkelte elev/elevgruppe.
• Spørgeskemaundersøgelser blandt forældrene med henblik på
at få forældrenes vurdering af og tilfredshed med samarbejdet
med skolen.

For alle børn og unge i vanskeligheder
Mål for den tidlige indsats
Fritids- og ungdomsklubberne i Hillerød Kommune arbejder:
• Inkluderende: Fritids- og ungdomsklubber sikrer, at børn og unge
i vanskeligheder, også i fritiden, oplever at være del af og bidrage
til fællesskabet blandt børn og unge. Vi arbejder med, at mangfoldighed er en ressource.
• Relationsskabende: Skaber gode rammer for venskaber mellem
børn og unge. Vi støtter børn og unge i at engagere sig i og være
nysgerrige på hinanden.
• Kompetenceudviklende: Vi arbejder med, at alle børn og unge er
unikke og har mange ressourcer. Vi støtter børnene og den unge
i at have fokus på succeser og bidrager til, at den unge kan træffe
kompetente og velovervejede valg fx vedr. uddannelse og job.
• Demokratiunderstøttende: Børn og unge i vanskeligheder inddrages i beslutninger, der vedrører dem selv og fællesskabet for
at sikre ejerskab til og oplevelsen af at være del af et forpligtende fællesskab.

For alle børn og unge

Mål for den tidlige indsats

Fritids- og ungdomsklubberne i Hillerød Kommune arbejder:
• Inkluderende: Fritids- og ungdomsklubber sikrer et pædagogisk
samværs- og aktivitetstilbud til alle børn og unge.
• Relationsskabende: Udvikler fritidsmiljøer, der understøtter fællesskaber blandt børn og unge. Fællesskaber præget af tillid,
åbenhed, ligeværd, nærvær og anerkendelse.
• Kompetenceudviklende: Børn og unge støttes i deres udvikling
af værdier, normer, færdigheder, kundskaber og tilbydes sociale
og kulturelle oplevelser, som øger kvaliteten af deres tilværelse
og bidrager til, at den unge kan træffe kompetente og velovervejede valg fx vedr. uddannelse og job.
• Demokratiunderstøttende: Børn og unge støttes i at være medbestemmende og tage ejerskab til klubben. Vi lader demokrati
fungere i dagligdagen, både i uformelle sammenhænge og i
børneråd.

Fritids- og Ungdomsklubber
samt Fritids/Væresteder

• Spørgeskemaundersøgelser blandt forældrene med henblik på,
at få forældrenes vurdering af og tilfredshed med samarbejdet
med skolen.
• Spørgeskemaundersøgelse blandt 9. og 10. klasse-eleverne for
at afdække elevernes kendskab til og omfanget af elevernes
anvendelse af Uddannelses- og vejledningscentret som det sted,
hvor man kan få den nødvendige hjælp til uddannelsesvejledning.

Operationalisering af de politiske mål
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• I klubberne møder vi børn og unge med tillid og respekt. Vi
arbejder med at være anerkendende og tydelige voksne i relationen til børnene og de unge, så børnene og de unge støttes i
og er bevidst om deres ressourcer.
• Vi anerkender mangfoldighed som en styrke og sikrer alle børn
og unges ret til ligeværdig deltagelse og læring i fællesskaber.
• Børn og unge i vanskeligheder tilbydes rådgivning og vejledning,
som tager udgangspunkt i den enkelte unges liv og kontekst.
• Klubberne samarbejder på tværs med skole, familierådgiver,
kontaktpersoner, SSP, Basen m.fl.

Evaluering
Vi tager i den løbende dialog med barnet eller den unge udgangspunkt i børnenes eller den unges konkrete situation.

• I klubberne møder vi børn og unge med tillid og respekt. Vi arbejder med at være anerkendende og tydelige voksne i relationen
til børnene og de unge, så børnene og de unge støttes i og er
bevidst om deres ressourcer.
• Vi anerkender mangfoldighed som en styrke og sikrer alle børn
og unges ret til ligeværdig deltagelse og læring i fællesskaber.
• Vi støtter børnene og de unge i at tage ansvar og initiativ. Vi arbejder med, at børn og de unge føler ejerskab til klubben.
• Vi arbejder med at udvikle børn og unges handlekompetencer,
herunder muligheden for at træffe vigtige personlige valg. Dette
indebærer, at de voksne opsøger børn og unges ideer og er vedholdende, når ideerne skal realiseres.
• Vi aftaler konkrete overgange for børnene i samarbejde med SFO.

Evaluering

Personalet evaluerer på følgende parametre i den løbende dialog
med barnet eller den unge:
• Barnet eller den unges brug af fritids- og ungdomsklubber.
• Barnet eller den unges sundhedsforhold.
• Risiko-adfærd som barnet eller den unge udviser.
• Barnet eller den unges adfærd i det offentlige rum.

De voksne evaluerer på følgende parametre i den løbende dialog
med barnet eller den unge:
• Barnet eller den unges brug af fritids- og ungdomsklubber.
• Barnet eller den unges sundhedsforhold.

Hvordan handler vi med udgangspunkt i de fire
perspektiver – ressourceperspektivet, inklusion,
inddragelse og sikring af sammenhæng og gode
overgange?

•A
 t barnet eller den unge i vanskeligheder har en forståelse for
samfundsmæssige og demokratiske processer.

Hvordan handler vi med udgangspunkt i de fire
perspektiver – ressourceperspektivet, inklusion,
inddragelse og sikring af sammenhæng og gode
overgange?

• At klubberne og børnene/de unge er aktive i lokalsamfundet.
• At børn og unge stoler på og hjælper hinanden.
• At børn og unge oplever at have indflydelse på eget liv.

Succeskriterier:
At barnet eller den unge i vanskeligheder oplever sig som en del
af fællesskabet og har succesoplevelser i forbindelse med fællesskabet.
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Succeskriterier:
At alle børn og unge oplever et sundt og trygt ungdomsliv.

Operationalisering af de politiske mål

Målet for Basen/SSP er at inkludere og fastholde de unge i normalsystemet, skoler, klubber, foreninger mm.

Det overordnede mål for SSP er at forebygge risikoadfærd blandt
børn og unge i Hillerød Kommune. Målsætningen for SSP-samarbejdet er at ”opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges
dagligdag”.
Det betyder, at børn og unge:
• støttes i opbygningen af værdier, normer og viden, som øger
deres livsværdi.
• tilbydes røg- og alkoholfrit festmiljø gennem kulturelle KRAM
aktiviteter.
• deltager aktivt i dialog og demokrati, og at voksne støtter dem deri.
• tilbydes rådgivning og vejledning, som tager udgangspunkt i deres
eget liv.
• lærer at mindske sociale overdrivelser og dermed risikoadfærd og
lærer at håndtere egne konflikter gennem systematisk og evidensbaseret undervisning.

Vores indsatser skal ende ud i en målbar reduktion af unges risikoadfærd.

Mål for den tidlige indsats

Mål for den tidlige indsats

Basen/SSP kan deltage i koordinerede og helhedsorienterede
gadeplansindsatser (Hotspotindsatser) i belastede boligområder
med megen kriminalitet.

Basen/SSP skal være med til at forbedre mulighederne for en
tidlig identifikation og målrettet indsats over for børn og unge
med høj kriminalitetsrisiko.

Målet med denne indsats er, at så mange som muligt af Basens
børn og unge kommer tilbage til almenområdet.

1. Generelt opsøgende arbejde på gaden.
2. Arbejde med visiterede.
3. Arbejde med unge i grupper.
4. Netværkssamarbejde omkring de unge.
5. Åben anonym Rådgivning.

I det arbejde har Basen fire fokusområder:

For alle børn og unge i vanskeligheder

For alle børn og unge

SSP – Skole, Socialforvaltning og Politi

• Risiko-adfærd som barnet eller den unge udviser.
• Barnet eller den unges adfærd i det offentlige rum.

Operationalisering af de politiske mål
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Evaluering
Statistiske data samt evalueringer af diverse projekter – dokumentation af, at flest mulige af Basens børn og unge kommer
tilbage til almenområdet.

Kvantitative undersøgelser, der bl.a. skal dokumentere, at vores
indsatser fører til en målbar reduktion af unges risikoadfærd.

Basen/SSP sikres relevante kompetencer til arbejdet med kriminelle børn og unge.

Basen er indgangsportalen til den åbne anonyme rådgivning.

Samarbejdet sker via Mandagsgruppen, SSP – koordinatorerne,
ungerådgivningen, ungemæglerne eller gennem det opsøgende
arbejde på gadeplan. I særlige tilfælde visiteres der dog også unge
fra Ungeteamet, i kortere perioder, indtil andre foranstaltninger
er blevet besluttet.
Kriminalforsorgen knyttes formelt til SSP-samarbejdet via Mandagsgruppen.

Evaluering

De forskellige undervisningsaktiviteter foregår i samarbejde med
skoler, klubber, foreninger og lokalmiljøer - de unges naturlige sammenhænge.
Denne inddragelse af lokalmiljøet og relevante faggrupper i nærområdet er en meget vigtig forudsætning for et vellykket forebyggende arbejde.
SSP har den faglige ledelse af SSP – koordinatorer og ungemæglere og arbejder sammen med Skole og Familier og Sundhed
omkring det kriminalpræventive arbejde med børn og unge i Hillerød Kommune. Der er et særligt fokus på børn fra 6.-7. klasse.

Basen har tovholderfunktion for henholdsvis øst - og vest koordineringsgruppen samt 3320 netværk i Skævinge, som er tværfaglige operative netværk af professionelle, der arbejder med børn
og unge i vanskeligheder.

SSP koordinatorerne/ungemæglerne underviser på de enkelte
skoler i:
• Konflikthåndteringskurser 5. kl.
• ”Social Pejling” 6. kl.
• Forældrearrangement 6. kl.
• Elevmægleruddannelse 6. kl.
• ”Tackling” 7. kl.
• Dialogmøder med forældre 7.kl.
Klubpædagoger samarbejder om:
• KRAM 7. kl.
• KRAM 8.kl.
• KRAM pilot uddannelse.
Basen arbejder primært med enkelte unge eller mindre grupper
af unge, som ikke i forvejen har en sag i Familier og Sundhed.
Tværfaglighed, kontekst og inddragelse er vigtige nøgleord i SSPsamarbejdet.

Hvordan handler vi med udgangspunkt i de fire
perspektiver – ressourceperspektivet, inklusion,
inddragelse og sikring af sammenhæng og gode
overgange?
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Hvordan handler vi med udgangspunkt i de fire
perspektiver – ressourceperspektivet, inklusion,
inddragelse og sikring af sammenhæng og gode
overgange?
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Familier og Sundheds overordnede mål er, at alle børn og unge
sikres optimale vilkår for at klare sig på vilkår med andre børn og
unge i nærmiljøet.

Familier og Sundhed har som overordnet mål at forebygge børns
marginalisering og udelukkelse af fællesskaber.

Succeskriterier for Familier og Sundheds målsætninger og opgaveløsninger er:
• At der samarbejdes om Den røde Tråd i henhold til de beskrevne
handlemåder.

Familier og Sundhed vil i de kommende år lægge afgørende vægt på:
• Tidlig indsats – i forhold til alder og de udfordringer, som barnet/
den unge kan komme i.
• Tidlig opsporing. Det vil sige, at Familier og Sundhed i højere
grad vil udvikle inkluderende fællesskaber i nært samarbejde
med de fagpersoner, som i hverdagen er sammen med børn og
unge i Hillerød Kommune.
• Den anerkendende og nære relation til en eller flere voksne, som
skal sikre omsorg og støtte og derved opbygge kontinuitet
og et trygt omsorgsmiljø i barnets omgivelser – familien, i
dagtilbud, i skole, fritidstilbud m.v.

Vi skal bidrage til, at alle børn og unge får den tilstrækkelige
rådgivning, vejledning og støtte således, at de kan opnå de samme
muligheder for personlig udvikling, sundhed og trivsel og læring
og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Ved indsatser overfor børn og unge og deres familier tages afsæt
i, at børn og unge har forskellige forudsætninger og måder at lære
på. Hillerød Kommune skal derfor tilbyde børn og unge noget
forskelligt for at give alle lige muligheder.

Børn og unge med fysisk, sansemæssig, psykisk, intellektuel eller
social funktionsnedsættelse har krav på en særlig indsats. Herigennem skal de sikres at kunne deltage i de aktiviteter, dagtilbud
og undervisningstilbud, der udbydes, for at styrke deres samlede
trivsel, læring, udvikling og forberedelse til voksenlivet.

Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere ydes en hurtig,
tidlig og målrettet indsats, så snart der modtages en underretning
om en kriminalitetstruet ung. Dette for at optimere kontinuitet og
sammenhæng i sagsbehandlingen for unge lovovertrædere.

Børn og unge, der kommer i vanskeligheder – i kortere eller længere tid – bør sikres mulighed for en fortrolig relation til mindst
én voksen i eller uden for familien, således at de kan sikres en
tryg og udviklende opvækst.
Børn og unge i vanskeligheder skal opleve, at de er ligeværdige
deltagere i et anerkendende og inkluderende fællesskab i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Mål for den tidlige indsats

Mål for den tidlige indsats

Familier og Sundheds målsætning er at medvirke til, at børn og
unge i videst muligt omfang inkluderes i de almene tilbud med eller
uden støtte.

For alle børn og unge i vanskeligheder

For alle børn og unge

Familier og Sundhed

Operationalisering af de politiske mål
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Familier og Sundhed bidrager endvidere til at kvalificere og understøtte det professionelle personales kompetencer i dagtilbud og
skoler, således at flest mulige børn/unge kan inkluderes og klare
sig på lige fod med alle andre børn og unge.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Familier og Unge,
Sundhedsfremme og Trivsel samt de forebyggende eksterne foranstaltninger tilbyder konsultativ bistand, rådgivning og vejledning for alle børn og unge og deres familier med det formål at
sikre og optimere barnets/den unges trivsel, udvikling og læring
samt at forebygge en mere indgribende foranstaltning.

I Sundhedsfremme og Trivsel arbejder Sundhedsplejen forebyggende og sundhedsfremmende over for alle børn og unge i alderen 0 – 18 år. Sundhedsplejens kerneydelse er rådgivning, vejledning og opsporing i forhold til alle nyfødte, hvor målet er at
understøtte barnets udvikling, opvækst samt forældres omsorg
og forældrerolle.

Succeskriterier for Familier og Sundheds målsætninger og opgaveløsninger er:
• At lærere, pædagoger og det øvrige personale i de pædagogi
ske miljøer oplever et kompetenceløft i forhold til udvikling af
inkluderende fællesskaber for børn og unge i almenområdet.

Det overordnede mål om, at alle børn og unge sikres optimal
mulighed for at klare sig på lige fod med andre børn og unge
indebærer, at:
• Familier og Sundhed forholder sig anerkendende og støttende i
forhold til barnets og den unges forældre eller nærmeste familie.
• Familier og Sundhed arbejder med det mål, at barnet/den unge
får mulighed for at opbygge en primær kontakt til mindst én
voksen i det nærmeste netværk – herunder inddrager den
pædagog/lærer, som i hverdagen har et nært kendskab til barnet/den unge.
• Familier og Sundhed tager udgangspunkt i de ressourcer, som
barnet/den unge har. Derved gives der mulighed for at udvikle
tro og tillid til egne evner, kompetencer og udviklingsmuligheder. Sundhedsplejen har den første kontakt med forældre
omkring fødsel. Med en tidlig opsporing kan Sundhedsplejen
sætte ind med rådgivning og vejledning, og evt. med særlig
støtte fra det tværfaglige team eller de eksterne huse understøtte, at forældre tidligt opnår den sikkerhed og tryghed i
forældrerollen, som er en vigtig forudsætning i forhold til barnets udvikling.
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Familier og Unge,
Sundhedsfremme og Trivsel, Familieplejen og de eksterne huse
i Familier og Sundhed inddrages enten via det tværfaglige team,
i dagtilbud eller i skole, og arbejder både direkte og indirekte med
at forbedre børns og unges opvækstvilkår, trivsel, udvikling og
læring. Dette sker enten ved rådgivning til forældrene, ved konsultativ bistand til fagpersoner, ved pædagogisk-psykologiske
indsatser eller interventioner eller ved udredningsforløb, fx når
der skal iværksættes specialpædagogisk bistand/-undervisning
eller målrettede sociale og/eller behandlingsmæssige tilbud.
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•A
 t lærere, pædagoger og det øvrige personale i de pædagogiske
miljøer oplever et kompetenceløft i forhold til udvikling af inkluderende fællesskaber for børn og unge i almenområdet.
• At færre børn og unge udskilles til segregerede specialundervisningstilbud.
• At antallet af børn, der anbringes, reduceres.

Operationalisering af de politiske mål

Inklusion:
• For børn og unge i vanskeligheder, deres familier og andre pårørende gælder også retten til at opleve sig som en værdsat og
integreret del af et udviklende fællesskab i de nære relationer
og i de specialpædagogiske miljøer, de indgår i. Her bidrager
Familier og Sundhed med rådgivning og vejledning, supervisionsog undervisningsforløb, udredninger, samtale- og behandlingsforløb, flerfamiliekurser, specialpædagogiske støttetilbud m.v.
på både det sociale og specialundervisningsmæssige område.

Inklusion:
• Familier og Sundhed har som overordnet mål at fremme og
optimere inklusion og dermed forebygge børns og unges udsathed og udskillelse af fællesskaber.

• Konkret indgår medarbejderne i samarbejde med forældre,
lærere og pædagoger og andet pædagogisk personale om at
udvikle inkluderende fællesskaber - i form af rådgivning og vejledning, faste konsultative møder, klasseintervention, LP-vejledning, familieklasseforløb, supervisions- og undervisningsforløb, sundhedsfremmende aktiviteter og indsatser m.v.

Dette fokus på inklusion betyder også, at Familier og Sundhed
fortsat vurderer – i samarbejde med forældre og medarbejderne
om og/eller hvornår barnet/ den unge i højere grad vil have gavn
af at vende tilbage til det almene område.

Ressourceperspektiv:
• Familier og Sundhed har fokus på at udvide barnets, den unges
og familiens samt fagpersonalet i læringsmiljøernes egne ressourcer. Det giver det bedste udgangspunkt for at etablere en
bæredygtig relation og dermed de bedste vilkår for forandring og
udvikling også for børn og unge og deres familier i vanskeligheder.

Ressourceperspektiv:
• Det faglige udgangspunkt i Familier og Sundhed er at have fokus
på barnets, den unges og familiens samt fagpersonalets egne
ressourcer. Det er det bedste udgangspunkt for at etablere en
bæredygtig relation og giver de bedste vilkår for trivsel forandring, læring og udvikling.

• Sundhedsplejen, PPR og Familier og Unge tilgodeser dette mål
ved den konsultative bistand, der ydes over for såvel børn, unge
og familier samt i forhold til institution, skole og fritidstilbud.

Hvordan handler vi med udgangspunkt i de fire
perspektiver – ressourceperspektivet, inklusion,
inddragelse og sikring af sammenhæng og gode
overgange?

Hvordan handler vi med udgangspunkt i de fire
perspektiver – ressourceperspektivet, inklusion,
inddragelse og sikring af sammenhæng og gode
overgange?

• A
 t færre børn og unge udskilles til segregerede specialundervisningstilbud.
• At antallet af børn, der anbringes, reduceres.
• At der samarbejdes om Den røde Tråd i henhold til de beskrevne
handlemåder.
• At antallet af unge, der begår kriminalitet, mindskes.
• At der sker en nedgang i antallet af unge med tilbagefald til ny
kriminalitet.

Operationalisering af de politiske mål
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Unge, der overgår fra kriminalforsorgen til frihed sikres, at der
sker en koordineret indsats af Familier og Sundhed i forhold til,
at de får en struktureret hverdag, at de kommer i gang med en
uddannelse eller et arbejde og med at opbygge et netværk.

Der udarbejdes en klar koordineret og rollefordelt arbejdsgangsbeskrivelse for varetagelse af underretninger fra politiet på kriminalitetstruede børn og unge.

•F
 amilier og Sundhed er formand og sekretær for ”Samråd for
unge lovovertrædere”.

Sikre sammenhæng og overgange:
• Familier og Sundhed har en tværfaglig organisering og samarbejder om indsatser og interventioner, opgaveløsninger, ansvarsog rollefordelinger. Dette bidrager til sammenhæng og sikrer,
at barnet/den unge oplever gode overgange f.eks. fra hjem til
dagtilbud, til skole, til ungdomsuddannelse, i overgangen fra
ung til voksen.

Inddragelse af børn og forældre:
• Familier og Sundhed har som mål i videst muligt omfang aktivt
at inddrage, samarbejde med og ansvarliggøre børn, unge og
deres forældre i relevante beslutninger om egne vilkår.
• Der gøres øget brug af familierådslagning og netværksmøder i
forbindelse med inddragelse af kriminalitetstruede børn, unge
og deres forældre.

Når en ung vender tilbage til almenområdet sker dette med efterværnsaktiviteter i form af møder og midlertidig ”udlån” af fagpersonale fra specialtilbuddet i det eksterne hus samt anden form for
rådgivning fra de øvrige sektioner, f.eks. PPR og Familier og Unge.
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Inddragelse af børn og forældre:
• I de konsultative ydelser samt i rådgivning og vejledning vil både
forældre, og så vidt muligt børn og unge, være aktive samarbejdspartnere i relevante beslutninger om egne vilkår.
• Sikre sammenhæng og overgange: Familier og Sundhed medvirker direkte og indirekte i forhold til at sikre sammenhæng og
overgange for børn og unge i almenområdet. Til dagtilbud og
skoler ydes der konsultativ bistand og rådgivning og vejledning
om børn og unges udvikling og deres behov for kontinuitet i
familierelationer og læringsmiljøer.

Operationalisering af de politiske mål

Evaluering
• Familier og Sundhed arbejder med metoder til effektmåling
inden for området. Både i forhold til allerede eksisterende programmer, og i udviklingen af nye.
• Herudover evalueres beskrevne mål løbende igennem året og
minimum en gang årligt i skriftlig form i virksomhedsplanen.
• Samarbejdsrelationer og snitflader til de øvrige afdelinger i Børn,
Skoler og Familier drøftes på aftalte møder, på TPL-møder og
i Fælles Børn - Fælles Ansvar, ledelsesgruppen FBFA.
• Derudover foretages vurderinger af effekt i form af afgrænsede
spørgeskemaundersøgelser og mere omfattende effektevalueringer.
• Indsamling, opdatering og formidling af viden om de seneste
forskningsresultater og evidensundersøgelser på området indgår
som en naturlig del af afdelingens faglige arbejde og kompetenceudvikling.

Evaluering

• Familier og Sundhed evaluerer de beskrevne mål løbende og
minimum en gang årligt i skriftlig form i virksomhedsplanen.
• Samarbejdsrelationer og snitflader til de øvrige afdelinger i Børn,
Skoler og Familier følges op og drøftes på aftalte møder, på TPLmøder og i Fælles Børn - Fælles Ansvar.
• Derudover foretages interne vurderinger af effekt i form af
afgrænsede spørgeskemaundersøgelser og mere omfattende
effektevalueringer på udvalgte områder.
• Indsamling, opdatering og formidling af de seneste forskningsresultater på området, indgår som en naturlig del af afdelingens
faglige arbejde og kompetenceudvikling.

Operationalisering af de politiske mål
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Målet med organiseringen af Fælles Børn – Fælles
Ansvar er, at familierne oplever sammenhæng og
helhed i samarbejdet med distriktsområdets institutioner og inddrages i alle forhold, så børns og unges
udvikling kommer til at foregå i et forpligtende samspil mellem familien, dagtilbud, skole, SFO, klub og
evt. det særlige børne- og ungeområde. For at understøtte dette mål om en helhedsorienteret, inddragende og sammenhængende indsats kræves en skarp
rolle- og ansvarsfordeling mellem de forskellige professionelle aktører – og en tæt koordinering af de
forskellige indsatser
Børn, Skoler og Familier er i sin grundlæggende organisering præget af en hierarkisk struktur, der bl.a.
fastlægger ledelsesrelationer samt ansvars- og kompetenceområder (se figur øverst i næste spalte). En
sådan struktur er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, del af organisationen. Den anden del af organisationen (se figur nederst på denne side) er en mere
dynamisk og selvorganiseret arbejdsstruktur og -kultur.
Den arbejder ud fra en fleksibel organisering alene
begrundet i hensigtsmæssig adfærd i forhold til en
kompleks opgave. En sådan organisering forudsætter
selvstændighed og risikovillig kompetenceudøvelse
hos alle medarbejdere og ledere. De arbejds- og ledelsesmæssige relationer vil her skifte afhængig af

opgaven og af de faglige kompetencer, der er nødvendige at ’trække på’ i den aktuelle opgave. Begreber som ’mit og dit område’ bliver erstattet af det
fælles forpligtende arbejde inden for en samlet
børne-, unge- og familieenhed, hvor klare aftaler er
forpligtende for alle, der deltager. Ledelse kommer i
den sammenhæng til i højere grad at foregå i processer frem for fastlagte strukturer og hierarkier. Dette
forudsætter forskellige grader af uddelegering af
beslutningskompetencer. I den ideale udøvelse bliver
den hierarkiske og den autonome struktur hinandens
forudsætninger. Det er alene med sikkerhed i den
hierarkiske struktur, at den autonome procesudøvelse
kan blive målrettet, grænseoverskridende, dynamisk,
resultatorienteret og virkningsfuld.

Dagtilbud

Skole/SFO

Klub

Familier og
Sundhed

Tværgående pædagogiske ledelsesteam (TPL)/
Tværgående teams (TT)/SSP

Fælles børn Fælles ansvar - proces- og netværksorganisation
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Hvilke erfaringer bygger vi videre på?
Implementeringen af de tværfaglige, sammenhængende arbejdsformer i Fælles Børn - Fælles Ansvar
har været en omfattende og tidskrævende proces,
som stadig ikke er tilendebragt. Erfaringsopsamlinger
i forbindelse med revideringen af den første udgave
af denne bog har bl.a. påpeget, at
• der endnu ikke er opnået tilstrækkeligt fælles ejerskab af konceptet ”Fælles Børn – Fælles Ansvar”.
•

sammenhængen og overgangen mellem det
almene og det særlige børneområde i de første år
ikke har fungeret optimalt i forhold til at få udviklet den rette indsats – i tide.

•

der fortsat er behov for i langt større omfang at
sikre ”fælles sprog – fælles referenceramme”.

•

der også fortsat er behov for en forstærket kobling
mellem ledelsesgruppen Fælles Børn – Fælles
Ansvar og de decentrale ledere – såvel i Skole, i
Dagtilbud Børn som i SFO og Klub.

•

 er er behov for tilrettelæggelse af fælles aftaler
d
om ”spillereglerne” i samarbejdet på tværs af sektorer og afdelinger.

•

der løbende skal sikres en grundigere og mere
fyldestgørende formidling på tværs, som skal
skabe et større kendskab til de arenaer, hvor det
konkrete arbejde med børn, unge og forældre
udfolder sig.

Alt dette vil der således også fremover være fokus på
både i ledelsesgruppens arbejde og i de forskellige
distrikter i kommunen.
De ”værktøjer”, der hidtil har været anvendt for at sikre
implementeringen af Fælles Børn – Fælles Ansvar har
været:
• Oprettelse af Tværgående Pædagogiske Ledelsesteams (TPL`er) organiseret i distrikter omkring
de største skoler.
•

 rganisering af medarbejderne i det særlige børO
neområde i tilsvarende tværfaglige teams – (TT´er).

•

Udpegning af to facilitatorer til hvert distrikt
– repræsentanter fra ledelsesgruppen FBFA.

•

Tilknytning af tovholdere – både til TPL – og til
TT-organiseringen.

•

Nedsættelse af en kursusgruppe (nedsættes
fremover ad hoc) med det formål at arrangere
temadage, fyraftensmøder og organisere tværgående drøftelser for at fremme sammenhæng og
helhed i indsatserne over for børn og unge samt
forældre.

•

Etablering af et særligt kompetenceudviklingsprojekt med henblik på at tilrettelægge et kursustilbud for alle ansatte for at udvikle en fælles tilgang
til ”børn i vanskeligheder” (Hillerøduddannelsen).

•

En halvårlig opsamling af erfaringer – på tværs af
de nedsatte TPL- og TT-teams.

Erfaringsopsamlingen viser som tidligere nævnt, at
den overordnede struktur er hensigtsmæssig, men at
rollefordeling, ansvarsområder mv. bør tydeliggøres,
hvorfor denne nye udgave indeholder beskrivelser af
TPL- og TT tovholdernes samt facilitatorernes funktioner og ansvar samt et kommissorium for ledelsesgruppen i Fælles Børn – Fælles Ansvar. Desuden er
fx forskellige mødetyper og lovgivningsgrundlag tydeliggjort i denne udgave af håndbogen.

Ledelsesmæssig forankring
Den overordnede ledelsesmæssige forankring af
arbejdet i forhold til samtlige distriktsområder er henlagt til Fælles Børn – Fælles Ansvars ledelsesgruppe.
Ledelsesgruppen har ingen formel beslutningskompetence, men indstiller til beslutning i afdelingschefgruppen.
Ledelsesgruppen består af Direktør for Børn, Skoler
og Familier, afdelingscheferne for Skoleafdelingen,
Dagtilbud Børn og Familier og Sundhed, leder af
SSP samt alle sektionsledere på området. Desuden
består gruppen af afdelingschef for Kultur og Udvikling, der særligt skal sikre helhedsperspektivet
og forankring hos stabsfunktionerne. Tværgående
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områder som f.eks. social og etnisk integration, den
boligsociale indsats og det kriminalpræventive arbejde er netop forankret i og koordineret af medarbejdere
i Kultur og Udvikling.
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Kommissorium for Fælles Børn
– Fælles Ansvars ledelsesgruppe
•

Udvikling af helhedsorienterede strategier, metoder og arbejdsformer vedr. udviklings- og driftsforhold for det samlede børne- unge og familieområde, herunder specielt også strategier for udvikling
af arbejdet med børn, unge og familier i vanskeligheder og med særlige behov.

• V
 i hver især er ansvarlige for fremdriften i arbejdet
med Fælles Børn – Fælles ansvar på vores driftsområde.
•

 i deler vores viden med hinanden om, hvilke proV
blematikker omkring børn/unge der er i distrikterne, hvordan disse udfordringer tackles og ikke
mindst, hvilke forebyggende tiltag/strategier der
er sat i værk for at løse dem?

•

Evaluering på baggrund af både de gode og de
svære historier.

Således vil vi alle kunne:
• Gå fra et møde i ledelsesgruppen for Fælles Børn
Fælles Ansvar med en helt klar idé om, hvad vi
tager med os videre til både centrale og decentrale
kollegaer, og dermed vægte en formidling af Den
Røde Tråd i vores daglige driftsarbejde.

•

Koordinering af den tværfaglige indsats.

•

•

Formulering af beslutningsoplæg til afdelingschefgruppen.

For at kunne løse denne opgave forventer vi af
hinanden, at:
• Vi bringer de relevante, overordnede og strategiske emner op, som vi støder på i vores daglige
driftsarbejde – og drøfter succeser og udfordringer.
•

•

•

•

Vores dagsorden fastholder det strategiske niveau
og skelner mellem relevante orienterings-, diskussions- og beslutningspunkter, således at punktets
formål står klart – og ikke mindst, at det står klart,
hvad der herefter skal ske.
Vi hver især tager ansvar for at få sat ord på det
svære og dermed bane vejen for det tværgående
samarbejde hos de centrale såvel som decentrale
ledere og medarbejdere.
 i alle tager ansvar for en ligeværdig dialog,
V
der giver rum for og afspejler vores forskellige
fagligheder.
 i hver især har fingeren på pulsen i forhold til det
V
decentrale og mærker efter, hvor skoen trykker –
og hvor det fungerer. Det er sådanne indtryk, der
skal danne grundlag for en fortløbende evaluering
af Fælles Børn – Fælles Ansvars (ind)virkning.

Opleve, at vores indsats sætter spor i såvel det
centrale som decentrale ved, at medarbejdere og i
sidste ende børn og familier bliver mødt af en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn, unge
og familier i vanskeligheder og med særlige behov.

Tværfaglige pædagogiske ledelsesteams (TPL)
De tværfaglige pædagogiske ledelsesteams er inddelt
i distrikter stort set svarende til skoledistrikterne – dog
er Sophienborgskolen og Hillerød Vest Skolen lagt
sammen i ét TPL distrikt. Distrikterne er som følger:
Grønnevang (Tidl. Skanse/Kulsvier)
Hillerødsholm
Kornmarkskolen (Tidl. Skævinge/Lille Lyngby)
Hanebjerg (Tidl. Brødeskov/Uvelse/Gørløse)
Vest (Hillerød Vest Skolen (Tidl. Ålholm/Alsønderup)/
Sophienborg)
Midtby (Byskolen)
I hvert distriktsområde består det tværfaglige pædagogiske ledelsesteam af:
•  En repræsentant fra dagtilbudsområdet – områdekoordinatoren
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•

En repræsentant for SFO-lederne

•

En repræsentant for klublederne

•

Skolelederne fra områdets folkeskoler

Der udpeges en tovholder og stedfortræder for det
tværgående pædagogiske ledelsesteam i hvert
distriktsområde. Direktøren for Børn, Skoler og Familier står for udpegningen af tovholderne. Til hvert TPLdistrikt er desuden knyttet to facilitatorer – medlemmer af Fælles Børn – Fælles Ansvars ledelsesgruppe,
dvs. enten afdelingschefer eller sektionsledere fra
Børn, Skoler og Familier. I de distrikter der ikke har
en afdelingschef som facilitator, har sektionslederne
en afdelingschef som sparringspartner. (Oversigten
over den nuværende TPL-organisation findes under
FBFA på intranettet).

Formål med de tværfaglige pædagogiske ledelsesteams
TPLs formål er at varetage det generelt og specifikt
forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til alle børn og unge i distriktsområdet og i forhold til særlige grupper af børn og unge.
Eksempelvis:
• Igangsætte og understøtte gode traditioner i nærmiljøet
•

 eskrive og sikre overgange i børns liv – dagpleje /
B
daginstitution, – daginstitution / skole / SFO, – skole
/ SFO / klub og skole /uddannelse / beskæftigelse

•

Udvikling af samarbejdet med distriktsområdets
fritids- og kulturliv

•

 orebyggelse af kriminalitet og brug af rusmidler
F
i samspil med SSP-konsulenten

Det er afgørende, at arbejdet i det enkelte pædagogiske ledelsesteam ikke er rettet mod enkeltsager,
men er af generel forebyggende karakter. I arbejdet
inddrages alle relevante ressourcepersoner, herunder
specielt SSP-koordinatorerne i de enkelte distrikter.

Funktion og ansvar for TPL-tovholdere
Tovholderen er ansvarlig for:
• At der afholdes minimum 6 årlige TPL møder
•

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat af mødet

•

Udpegning af en mødeleder

•

 t TPL arbejder efter principperne i Fælles Børn
A
– Fælles ansvar

•

At TPL indkalder relevante ressourcepersoner til
møderne, herunder også relevante personer fra
Tværfaglige teams (TT) og SSP-koordinatoren

•

 t tage kontakt til facilitator, når dette skønnes
A
nødvendigt for distriktets arbejde med Fælles
Børn – Fælles Ansvar

Funktion og ansvar for facilitatorer
•

Facilitatorerne er garanter for en løbende dialog,
gensidig feedback og forventningsafstemning
mellem FBFA-ledelsesgruppen og TPL.

•

Mobning – tab – sorg – krise

•

Ensomhed og marginalisering af børn og unge

•

 acilitatorerne skal bidrage med inspiration til arbejF
det i TPL og give konstruktiv kritik.

•

Kvalificering af ’mødet’ med forældrene, når et barn
/ en ung viser signaler om dårlig udvikling

•

 aciliatorerne skal understøtte samarbejdet melF
lem TT og TPL særligt i forbindelse med de halvårlige fællesmøder, der afvikles under ledelse af
facilitatoren.

•

Facilitatorerne er FBFA-ledelsesgruppens repræsentant i TPL og skal være med til at understøtte,
at tankerne fra FBFA-ledelsesgruppen realiseres
i distriktet.

•

 ikre inddragelse af forældre og familie i arbejdet
S
i distriktet

•

Medvirke til fremme af inklusion i det almene miljø

•

 remme integration både på individ- og gruppeF
niveau
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•

Facilitatorerne skal være opmærksomme på, at TPL
følger principperne i Fælles Børn – Fælles Ansvar.

•

 acilitatorerne er forpligtet til at sikre kontinuitet
F
i TPL arbejdet ved over for FBFA-ledelsesgruppen
at gøre opmærksom på, at der ved lederskifte i
gruppen ikke opstår et vakuum i arbejdet, mødehyppighed etc.

40
•

•

 er er to facilitatorer i hvert distrikt, så de kan støtte
D
og inspirere hinanden i arbejdet. På den måde tager
alle medlemmerne af FBFA ledelsesgruppen del i
TPL arbejdet og ved hele tiden, hvad der rører sig
og kan dermed fungere som et bindeled mellem
FBFA-ledelsesgruppen og TPL.
 fdelingschefer: for de af distrikterne, der ikke har
A
en afdelingschef som facilitator, er der tilknyttet
en afdelingschef udover de to facilitatorer. Facilitatorernes ansvar i disse distrikter er det samme
som nævnt ovenfor, men facilitatorerne har mulighed for at sparre med afdelingschefen, og det er
afdelingschefens ansvar at holde sig orienteret om
arbejdet med FBFA i distriktet, at stå til rådighed
som sparringspartner for facilitatorerne og melde
relevante problematikker videre til afdelingschefgruppen. Det er i sidste ende afdelingschefens
ansvar, at der er fremdrift i arbejdet med Fælles
Børn – Fælles Ansvar i distriktet – med reference
til direktøren.

Tværfaglige teams (TT) under Familier
og Sundhed
Til hvert distriktsområde er tilknyttet et tværfagligt
sammensat team (TT) fra Familier og Sundhed, der
er bemandet med: Psykolog, sundhedsplejerske,
familierådgiver, handicaprådgiver, tale-hørelærer og
ungerådgiver. TT-distrikterne er af praktiske grunde
ikke helt identiske med TPL-distrikterne – Grønnevang
består således af to TT-teams, hvorimod ét TT-team
samlet dækker de to TPL distrikter - Kornmarkskolen
(tidl. Skævinge/Lille Lyngby) Og Hanebjerg (tidl. Brødeskov/Uvelse/Gørløse).
Hvert TT-team har en tovholder, der udpeges af
afdelingschefen for Familier og Sundhed (Oversigten
over den nuværende TT-organisation findes på intranettet under FBFA).

Det tværfaglige teams arbejdsopgaver, metoder og
handlingsforløb fremgår i uddybet form af næste kapitel.

Formål med de tværfaglige teams
Det tværfaglige team drøfter på deres møder såvel
generelle som specifikke tværfaglige problemstillinger.
På TT-møderne arbejdes der typisk med følgende:
• Generelle temaer og problemstillinger i distriktet.
•

Anonym tværfaglig sagsdrøftelse med mulighed
for tværfaglig kollegial sparring.

•

 onkret tværfaglig sagsdrøftelse med navns nævK
nelse på baggrund af indhentning af accept herfor
hos sagens parter.

Det overordnede formål med TT møderne er både at
sikre og udvikle det tværfaglige arbejde i distriktet,
herunder at:
• Sikre og udvikle samarbejdet med lærere, pædagoger, andet pædagogisk personale samt forældre, børn/unge og andre relevante aktører.
•

Sikre og optimere tidlig og tværfaglig indsats, fx
ved tværfaglig deltagelse i koordineringskonferencer på nogle skoler og daginstitutioner.

•

 ikre overgange i sagsarbejdet fx i forbindelse med
S
at et barn går fra daginstitution til skole, hvorved
der ofte vil skulle nye medarbejdere ind i sagen.

•

 ikre og optimere inklusion ved fx at optimere det
S
tidlige og tværfaglige arbejde omkring et barn eller
grupper af børn, der kunne være i risiko for eksklusion.

•

Drøfte og udarbejde forebyggende, tværfaglige
indsatser i distriktet og herunder fx at drøfte mere
generelle problemstillinger, der måtte være i
distriktet og udarbejde forebyggende tiltag som fx
oplæg, videnstilførsel og kompetenceudviklende
tiltag til personalet i dagtilbud og skoler.

•

 darbejde indsatser med henblik på at arbejde
U
med udvikling af inkluderende fællesskaber i daginstitution og skole, herunder fx at arbejde med
gruppeindsatser i daginstitution og skole.
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•

 ave tværfaglig videndeling og indbyrdes faglig
L
opkvalificering ved fx at fremlægge pointer og
relevante undersøgelser, når medarbejdere i TT
har læst litteratur, undersøgelser, forskning eller
været på kursus med relevans for flere faggrupper.

•

 rfaringsudveksle i forhold til gode erfaringer med
E
arbejdet med bestemte typer af problemstillinger.

•

Intern tværfaglig ”oplæring” af nye medarbejdere
i det tværfaglige arbejde.

•

 oordinere og planlægge Tværsmøder og andre
K
relevante netværksmøder med udvælgelse af
relevant tværfagligt personale.

Funktion og ansvar for TT-tovholdere

•
•

 At TT arbejder efter principperne i Fælles Børn
– Fælles Ansvar.

•

 t TT indkalder relevante ressourcepersoner til
A
møderne, f.eks. handicaprådgiver, psykolog, sundhedsplejerske m.v. fra et andet distrikt, SSP-koordinator mv.

Mødestruktur
•

 e tværfaglige pædagogiske ledelsesteams (TPL)
D
i distriktsområderne afholder møder efter behov
– dog minimum seks gange årligt.

•

 øder med de enkelte tværfaglige teams under
M
Familier og Sundhed, eller dele af de tværfaglige
teams, afholdes i forhold til enkeltsager.

•

Mindst to gange årligt afholdes fællesmøde mellem det tværfaglige pædagogiske ledelsesteam og
det tværfaglige team under Familier og Sundhed.

Tovholderen er ansvarlig for:
•

 t der afholdes møder i de tværfaglige teams
A
minimum hver 4. uge med sager fra distriktet.

•

 Mødeindkaldelse, dagsorden og referat af TT møde.

Udpegning af en mødeleder.

•

Fælles Børn – Fælles Ansvars ledelsesgruppe
afholder minimum seks møder årligt. Tre møder
i første halvår og tre møder i andet halvår.
	To gange årligt mødes enten afdelingschefgruppen eller hele FBFA ledelsesgruppen endvidere
med TPL- og evt. TT-tovholderne.
•

De tværfaglige teams (TT) under Familier og
Sundhed afholder regelmæssige møder ca. hver
14. dag omkring konkrete sager fra de enkelte
distrikter.

•

 isitationsudvalget for Børn og Unge afholder visiV
tationsmøder 1 gang om måneden.

•

Afdelingschefmøder i Børn, Skoler og Familier
afholdes hver onsdag.

•

 edermøder: Skoleledere, SFO-ledere, dagtilbudL
sledere, klubledere samt ledere af vores forebyggende foranstaltninger afholder møder med de
ansvarlige sektionsledere/afdelingschefer efter
behov. Direktøren for Børn, Skoler og Familier
inviteres ad hoc.
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Den Røde Tråd – sådan arbejder vi
med barnet, den unge og familien
En systemisk, narrativ tilgang

44

I Hillerød Kommune arbejder vi helt overordnet
ud fra en anerkendende, systemisk/narrativ tilgang til arbejdet med børn, unge og familier. Det
indebærer , at vi ser på udfordringer ud fra den
kontekst eller sammenhæng som de udspiller sig
i, ligesom det indebærer en opmærksomhed på,
at barnet/den unge eller familien er mere og
andet end det problem, der udfordrer dem. Derfor vil det ofte give mening, at man arbejder netop
med konteksten, det være sig daginstitutionen,
skolen, SFO eller klub. Altså de udviklings- og
læringsfællesskaber som barnet eller den unge
skal lære og udvikle sig i og med. Det kan også
være, at der er nogle forhold i barnets eller den
unges familiemæssige kontekst, der med fordel
kan arbejdes med. Vi er fokuserede på at benytte
evidensbaserede metoder i vores arbejde for på
bedst mulig vis at styrke vores fælles indsats.
I arbejdet med børn og unge har vi fokus på både konteksten og det enkelte barn eller unge menneske, og der
vil derfor ofte være tale om et dobbelt fokus i indsatsen.
I Hillerød Kommune vil udgangspunktet, når vi møder
et barn eller en ung med en bekymrende adfærd
være, at se adfærden som en invitation til omgivelserne om, at barnet/den unge har brug for at blive
mødt og hjulpet ind i en bedre trivsel og udvikling.
Dermed må udgangspunktet også være nysgerrighed
i forhold til, hvad det er denne adfærd vil ”fortælle
os”, og hvordan omgivelserne kan gøre noget andet,
end ”man” plejer for at skabe forandring.
Ligeledes vil det også være væsentligt, at vi som
fagpersoner er opmærksomme på, at vi er medskabere af de ”historier”, der fortælles om barnet/den
unge og at vi har indflydelse på disse historier. Det er
derfor væsentligt, at vi er opmærksomme på historiernes og sprogets effekt på barnet/den unge og dets
omgivelser. Er vi med til at sætte ord på såvel udfordringer som ressourcer? Beskrives udfordringer som
statiske, foranderlige, iboende, kontekstafhænge,
kommunikative eller som afgrænsede i tid og rum?
Endelig kan det være vigtigt at have for øje, at vi
som fagpersoner også ser noget forskelligt og for-

står noget forskelligt ved det, vi møder i arbejdet,
hvorfor en vigtig opmærksomhed er vigtigheden af
at samarbejde med andre og brede perspektiverne
ud og give plads til forskellige forståelser og perspektiver på de børn, unge og familier, som vi arbejder med.

Når et barn, en ung eller familie vækker
bekymring
Når et barn, en ung eller en familie vækker bekymring
hos fagpersoner i dagtilbud, skole, SFO eller klub skal
man som fagperson reagere på bekymringen. Det kan
fx dreje sig om:
• tegn på udviklingsmæssige, følelsesmæssige eller
indlæringsmæssige vanskeligheder
•

tegn på samspilsproblemer med andre børn og
voksne

•

tegn på manglende fysisk og social omsorg

Det vil sige adfærd eller vanskeligheder, der vækker
bekymring, og som kræver en reaktion for at sikre
barnets eller den unges trivsel og udvikling. Som professionel skal man reagere på det man ser uden at
overreagere. Man skal sætte en proces i gang, hvor
man i et tæt samarbejde med barnet/den unge og
familien og evt. andre faggrupper samarbejder om at
skabe de mest optimale forhold for udvikling og trivsel. Nogle gange skal der ikke så meget til, mens det
andre gange vil være nødvendigt med en mere intensiv indsats for at sikre trivsel og udvikling.
Som professionel pædagog, lærer, leder, rådgiver, psykolog, sundhedsplejerske eller tale-hørelærer arbejder
man hele tiden i spændingsfeltet imellem at have fokus
på vanskeligheder og problemer og samtidig have øje
for udviklingsmuligheder og ressourcer. Når man arbejder ud fra en helhedsorienteret forståelse af barnet/den
unge betyder det, at det er hele barnet/den unge og
dennes trivsel og udvikling man skal have for øje. Derfor
er det vigtigt, at man ikke fortaber sig i at se vanskeligheder og udfordringer entydigt ud fra egen forståelse af
verden, men at man er åben overfor, at der findes mange
forskellige perspektiver på sagen, og at disse skal inddrages i beskrivelsen og løsningen af problemerne.
Nogle gange kan vi som fagpersoner blive bekymret
for et barns/en ungs adfærd og foranlediges til at
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iværksætte en indsats i forhold til barnet/den unge,
mens man nogle gange også ville kunne vælge at
arbejde med børne-/ungegruppen som barnet/den er
en del af. Således viser erfaringen, at det nogle gange
kan være tilfældet, at det er arbejdet med gruppen og
de voksne omkring børnene/den unge, der skal til for
at hjælpe den eller de børn/unge, der i første omgang
vakte bekymring. Således kan fokus for indsatsen i
nogle tilfælde med fordel være gruppen snarere end
individet og også i forhold til dette gruppeperspektiv
kan fagpersoner fra Familier og Sundhed inddrages,
når de lokale ressourcer har været søgt anvendt.
Nogle gange vil indsatser rettet mod grupper af
børn eller unge være det rette fokus, også selvom
det er et enkelt barn eller ungt menneske, der
umiddelbart vækker bekymring. I Hillerød Kommune arbejder vi således gerne med at udvikle
børne- og ungdomsfællesskaberne og igennem
arbejdet med gruppen og dermed konteksten og
de voksne omkring et barn eller en ung skabes
bedre forudsætninger for, at det enkelte barn eller
unge menneske trives og udvikles.

Handleguide
Denne guide indeholder redskaber til at støtte dig til
som professionel, når du skal dokumentere og beskrive
bekymringsvækkende forhold, iværksætte indsatser
og følge op på de indsatser, der iværksættes.
Der er ikke tale om en ny opgave, men om et værktøj
som er med til at fremme en mere ensartet og systematisk måde at arbejde på i Hillerød Kommune, hvor
vi samtidig lever op til de krav, der er til dokumentation i lovgivningen.

vigtig del af arbejdet i praksis bliver at fordele ansvaret imellem de parter, der har en andel i sagen. Mest
muligt af ansvaret ligger hos familien, men der hvor
der er behov for det, må professionelle træde til. Hele
tiden med et blik for at hjælpe barnet/den unge og
familien til at klare mest muligt selv og kunne opleve
sig som aktører i eget liv.
Det er som tidligere nævnt en grundlæggende
værdi i Hillerød Kommune, at barnet/den unge
og familien ses og inddrages som en ligeværdig
samarbejdspartner i arbejdet. En samarbejdspartner, der kan bidrage med både sine bekymringer,
sine håb og ønsker og idéer til, hvordan trivsel og
udvikling sikres og en samarbejdspartner, der selv
har en stor del af ansvaret for at sikre trivsel og
udvikling.
I de tilfælde hvor forældrene ikke er enige i eller ikke
ønsker at samarbejde omkring en bekymring, som
man som professionel måtte have, så må man som
professionel vurdere, hvor stor ens bekymring er. Vurderer du, at barnet eller den unge mistrives eller fejludvikles, er der flere ting du kan gøre:
• Som lærer eller pædagog skal du drøfte bekymringen med din nærmeste leder.
•

 et er altid en mulighed at drøfte sagen anonymt
D
med en fagperson fra Familier og Sundhed.

•

 ed udgangspunkt i Barnets Reform kan man
M
afholde et enkelt møde de professionelle imellem,
hvor der udveksles fortrolige oplysninger med henblik på at drøfte sagen, og hvad der videre skal
gøres (se senere afsnit om Barnets Reform).

•

Hvis bekymringen fortsat er stor, og det ikke er
muligt at samarbejde med forældrene, har du som
professionel pligt til at skrive en underretning til den
sociale sektor i Familier og Sundhed (se senere
afsnit om underretning og underretningspligten).

At dele ansvaret
I arbejdet med børn og familier skal barnet/den unge og
forældrene inddrages så tidligt som muligt og behandles som samarbejdspartnere.
Barnet/den unge og forældrenes perspektiver skal
respekteres, høres og inddrages i et samarbejde med
fagpersoner. Det fælles ansvar ligger i, at alle må
forventes at tage deres del af ansvaret for at optimere
trivsel og udvikling. Nogle kan løfte meget og andre
mindre, men alle kan løfte noget. Alle relevante perspektiver i sagen skal med for at skabe de bedste og
mest holdbare løsninger.
At der er tale om et fælles ansvar betyder, at en

Hvordan du inddrager andre faggrupper
Er du som pædagog eller lærer bekymret for et barn/
ung og/eller familie, og har du umiddelbart gjort hvad
du kunne i eget regi, i samarbejde med forældrene,
eller er du bare meget i tvivl om, hvad der vil være
det rigtige at gøre, kan du med fordel drøfte sagen
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med medarbejdere fra Familier og Sundhed. Dette vil
kunne ske igennem den stedlige leder på en koordineringskonference til en åben rådgivning. Her er mulighed
for at drøfte og vende ens bekymring med medarbejdere fra Familier og Sundhed. Se afsnit om koordineringskonferencer. Det er også altid muligt at kontakte
de relevante medarbejdere i Familier og Sundhed
direkte per telefon.

Hvem tovholder er, og hvad det vil sige
Som tidligere skrevet vægter vi i Hillerød Kommune
et tæt samarbejde imellem barnet/den unge, familien
og fagpersoner. I dette samarbejde er det nødvendigt
med en tovholder, som samler trådene og sikrer samarbejdet. Når der opstår en bekymring for et barn eller
en ung er det som hovedregel den stedlige leder i
daginstitutionen eller skolen, der er tovholder på sagen.
I praksis vil det ofte være sådan, at en kontaktperson
(kontaktpædagog eller klasselærer), der er tæt på og
i direkte kontakt med barnet/den unge, er den, der først
bliver bekymret, og som derfor tager det første initiativ til at handle (jf. senere afsnit om kontakpersonen).
Kontaktpersonen skal inddrage den stedlige leder, der
som tovholder får en helt central opgave i forhold til
at koordinere samarbejdet imellem familie, institution/
skole og evt. medarbejdere fra Familier og Sundhed.
Tovholderen har et utvetydigt ansvar for håndtering
af hele processen og indgår i et tæt og forpligtende
samarbejde med kontaktpersonen for håndteringen
af bekymringen og de processer, der iværksættes.
Tovholderen er ansvarlig for dokumentation af iværksatte initiativer, vurdering af effekten af disse og
opfølgning på samarbejdet med familien.

Tovholderens hovedansvar og opgaver
• At arbejde tæt sammen med kontaktpersonen
omkring bekymringssager
• At sikre et tidligt og tæt samarbejde med forældrene
• At sikre at bekymring og tiltag og tiltagenes
effekt dokumenteres
•At inddrage fagpersoner fra Familier og Sundhed
• At indkalde til møder og udsende dagsorden til
mødedeltagerne med angivelse af tid, sted, deltagere, indhold og tidsramme samt evt. rollefordeling og beskrivelse af mødeform
• At sikre at der tages referat
• At koordinere samarbejdet imellem kontaktperson, forældre, barn/ung og personale fra Familier og Sundhed

Hvem kontaktperson er, og hvad det
indebærer
Det er vigtigt, at kontaktpersonen fra starten, påtager
sig ansvaret for håndteringen af bekymringen og de processer, der iværksættes i samarbejde med tovholderen.
Kontaktpersonen er som hovedregel barnets/den
unges kontaktpædagog i daginstitutionen eller klasselæreren i skolen. Kontaktpersonen har et utvetydigt
ansvar for processen og samarbejdet med barnet/den
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unge og forældrene. Kontaktpersonen vil ofte være
den af de professionelle, som barnet/den unge og
forældrene kender bedst og er mest trygge ved. Kontaktpersonen er således en vigtig og central person
for dem i forhold til den nære og daglige kontakt.
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Kontaktpersonen har ansvar for at holde barn/ung og
forældre orienterede og sikre, at de er med i alle dele
af processen, og at de kan være trygge i samarbejdet
med evt. også andre og for dem mindre kendte processer og fagpersoner.

Kontaktpersonens hovedansvar
– og opgaver
• Ansvar for at samarbejdet med familien i daginstitution, skole, SFO eller klub fremmer den fortsatte fælles indsats for at støtte barnet/den unge.
• I samarbejde med tovholder sikre en skriftlig
dokumentation af indsatser og undersøgelser
med særlig fokus på barnets/den unges ressourcer, mestringsstrategier og pædagogiske behov.
Til dokumentation for bekymringer og indsatser kan
kontaktpersonen med fordel benytte sig af de udarbejdede skemaer til formålet, jf. senere afsnit om
samarbejdsskemaerne.

Flowet i arbejdet med børn/unge
eller familier, der vækker bekymring
Når man i Hillerød Kommune arbejder med børn,
unge eller familier, der vækker bekymring skal man
handle tidligt og relevant for at fremme trivsel og
udvikling. Man skal gøre tilstrækkeligt og mest muligt
i det vante og lokale miljø og i et tæt samarbejde
imellem familien og de nære voksne, som barnet/den
unge og familien kender fra hverdagen.
Løser dette ikke problemet, kan man inddrage andre
fagpersoner konsultativt, og der kan evt. på et senere
tidspunkt indstilles og oprettes en sag i Familier og
Sundhed.
Man skal arbejde med inklusionsfremmende indsatser, dvs. indsatser, der i videst muligt omfang bidrager til, at barnet/den unge kan forblive og komme i
bedre trivsel og udvikling i sin lokale daginstitution
eller distriktsskole.

Man kan endvidere arbejde med de voksne og gruppen, som barnet/den unge indgår i og via gruppeinterventioner og sparring til de voksne optimere gruppens funktion, hvilket nogle gange vil være en
hensigtsmæssig måde at hjælpe hele gruppen og det
enkelte barn/unge menneske ind i en bedre trivsel og
udvikling. Andre gange vil det være nødvendigt, at
lave en mere målrettet indsats i forhold til det enkelte
barn/unge menneske.
I det følgende beskrives dette flow i arbejdet. Der er
ikke tale om en opskrift, man skal følge nøje, men en
model, der kan virke som en rettesnor i arbejdet. Flowet
med forstærket og øget indsats ved stigende eller vedblivende bekymring kan inddeles i 3 trin.
I nedenstående model er flowet i arbejdet med børn/
unge/familier skitseret:
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1. Samarbejdstrin

Der samarbejdes lokalt i et udvidet samarbejde med forældrene omkring opmærksomheden/bekymringen
Tovholder (institutionsleder/skoleleder) og kontaktperson har ansvaret for håndteringen af bekymringen og
de processer der sættes i gang.
I fase 1 beskrives bekymringen, og der foregår en systematisk gennemgang af de oplysninger og den viden,
der er om barnet/den unge, herunder iagttagelser med henblik på konkretisering af bekymringen.
Der etableres samtaler med barnet/den unge og forældrene samt andre pædagoger og lærere for at afklare
årsagen til bekymringen, og om der er behov for yderligere handling.
Samarbejdet med forældrene intensiveres, og der iværksættes en fælles indsats, der understøtter barnets
positive udvikling, som dokumenteres i samarbejdsskema 1.
Der foregår en dokumentation over, hvilke initiativer der iværksættes, samtidig med at der foregår en
løbende vurdering af effekten og opfølgning på samarbejdet med forældrene
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2. Samarbejdstrin

Der samarbejdes i et udvidet samarbejde med konsultativ inddragelse af PPR, sagsbehandlere og sundhedsplejersker
I fase 2 udvides samarbejdet, og der er mulighed for inddragelse af eksempelvis PPR – psykologer, talehørelærer. Der er tale om et udvidet samarbejde med andre faggrupper. De konkrete problemer og indsatser
med barnet/den unge dokumenteres i samarbejdsskema 2.
Der kan indkaldes til netværksmøder med den enkelte daginstitution/Skole og medarbejdere fra PPR.
Vurderes det, at der skal mere til, udarbejdes der en skriftlig indstilling fra den enkelte daginstitution/skole.
Indstillingen udarbejdes af kontaktpersonen(lærer/pædagog) i samarbejde med forældre og den stedlige
leder der er tovholder på sagen
Man bevæger sig nu over i samarbejdstrin 3.

3. Samarbejdstrin

Der samarbejdes i et udvidet samarbejde med konsultativ inddragelse af PPR, sagsbehandlere og sundhedsplejersker
A: undersøgelse
PPV
§ 50
B: intervention, foranstaltning
Specialpædagogisk bistand
Alternativt dagtilbud
Alternativ skoleplacering
PPR ´s behandlingstilbud
Socialfaglig foranstaltning
Det er stadig den stedlige leder, der er tovholder på sagen i et tæt samarbejde med kontaktpersonen.
Der vil på dette trin oftest være talt om undersøgende, intervenerende eller foranstaltende fase. Undersøgelsen kan fx være en pæd.psyk. vurdering og/eller en § 50 undersøgelse, hvor problemet og udviklingsmuligheder beskrives, ressourcer dokumenteres, og der vurderes hvilke tiltag, der kan være behov for.
Der vil også være mulighed for at kunne videreindstille til andre undersøgende instanser som f.eks.
Børne – og ungdomspsykiatrisk center.

Netværksmøder mellem lokal daginstitution/skole og medarbejdere fra PPR
Tværsmøder imellem lokal daginstitution/skole og PPR, sagsbehandler og/eller sundhedsplejerske
Indstilling/ sagsoprettelse i Familie og Sundhedsundhedsplejerske
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Trin 1: Lokale indsatser

De indhentede informationer skal herefter analyseres
– der reflekteres over eventuelle sammenhænge - og
udfordringerne beskrives. Nogle gange kan en udfordring være samspillet mellem de professionelle aktører, men som regel er den største udfordring, at få
aktiveret det kæmpe positive potentiale der ligger i
det frivillige arbejde og inddragelse af de unge.
Arbejdsgruppen udarbejder på baggrund af dens analyse forslag til, hvordan der kan reageres. En endelig
plan godkendes af TPL.

På trin 1 skal den lokale indsats iværksættes, og samarbejdet imellem pædagogen/læreren og forældrene
udvides, udover det sædvanlige samarbejde imellem
hjem og institution eller skole. I samarbejdet besluttes
og iværksættes pædagogiske indsatser, som meget
ofte er det, der skal til for at problemerne løser sig, og
udvikling sikres. Via de lokale pædagogiske indsatser
kommer barnet/den unge til at trives og ”fastholdes”
derved i almenområdet i sin lokale institution eller skole.

Det er vigtigt, at Basen/SSP i hele processen fungerer som tværfaglig katalysator og kan være den ekstra ressource, der gør en plan mere realistisk. Samtidig har Basen en meget vigtig rolle i forholdet til de
frivillige – samt til de unge som i øvrigt ikke altid er
tilknyttet en skole eller klub i distriktsnetværket.

Nogle gange er det også nødvendigt at arbejde med
gruppen frem for kun med det enkelte barn/unge
menneske, og der iværksættes da en pædagogisk
indsats i forhold til hele børne- og ungegruppen.

Et eksempel på hvorledes vi arbejder
gruppe- og netværksorienteret

EKSEMPEL

Nedenstående figur illustrerer, hvorledes bevægelsen
går fra observation over refleksion til reaktion – og
hvorledes bevægelsen samtidig går fra det almene
(generelle) område (fx skoleområdet) til det særlige/
specifikke område (fagpersoner fra Familier og Sundhed) og tilbage igen. En sådan bevægelse indebærer
nødvendigvis et meget tæt samarbejde mellem såvel
linjeorganisation, TPL, TT – og ikke mindst de unge
og lokalområdets voksne frivillige, og er et eksempel
på nødvendigheden af tæt samspil mellem de forskellige fagligheder og områder – en konkretisering af det
fælles ansvar.

Hvis der i et distriktsnetværk opstår en situation,
hvor en gruppe eller grupper af unge viser tiltagende risikoadfærd, har TPL mulighed for at kontakte Basen/SSP for at indlede et samarbejde.
Ligeledes kan SSP ekstraordinært indkalde TPL.
Typisk vil der blive nedsat en arbejdsgruppe (der
refererer til TPL), hvis opgave det er at observere
- og dermed danne sig et billede af situationen. I
denne fase kan samspillet mellem de forskellige
operationelle aktører undersøges.

•

OBSERVER
Risikoadfærd

STRATEGISK

FBFA

REAGER

TAKTISK

TPL

Symptomer
OPERATIONELT

TT

GENERELT
OMRÅDE
SPECIFIKT
OMRÅDE

PROF.
UNGE

REFLEKTER

FRIVILLIGE

Hvad er
udfordringen?

Hvad er løsningen?
Hvem, hvad,hvor,
hvornår, hvordan,
hvorfor?
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Andre gange skal indsatsen rettes alene mod det enkelte
barn/unge menneske. Fokus for indsatsen beror i et sådant
tilfælde på en konkret vurdering i den konkrete sag. Der
arbejdes systematisk med det enkelte barn/den enkelte
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ung og arbejdet dokumenteres skriftligt, idet bekymringen, indsatserne og deres effekt dokumenteres i det, der
kaldes Samarbejdsskema 1 (bilag 1 samt Intra/afdelinger/
Børn, Skoler og Familier/FBFA/Bilag til håndbogen).

Eksempler på lokale indsatser i forhold
til det enkelte barn/en ung, der vækker
bekymring

SAMARBEJDSTRIN 1

•

Gennemgang af oplysninger samlet om barnet/den unge og familien.

•

Systematiske observationer for at konkretisere bekymringen.

•

 okuseret opmærksomhed på barnet og ekstra indsats med henblik på at hjælpe barnet til at lære
F
det, som er vanskeligt for ham/hende.

•

Opmærksomhed på hele gruppen og dens samspil og effekten af dette på barnet/den unge.

•

Arbejde med gruppen med henblik på at skabe et godt og udviklende fællesskab for alle børn og
unge i gruppen og dermed også for det barn/den unge, der har vakt bekymring.

•

 lle voksne omkring barnet er opmærksomme på at stimulere sprogudvikling, sociale kompetenA
cer, motorik mv.

•

Inddragelse af tosprogspædagog eller tosprogslærer.

•

3-årsvurdering til afdækning af bekymring for den sproglige udvikling.

•

 darbejdelse af TRAS (tidlig registrering af sprog) til afdækning af kommunikation og sociale kompeU
tencer.

•

Undersøgelse af hørelse, syn og andre fysiske forhold.

•

Barnet/den unge får evt. en plads nær læreren i klassen og ved siden af en elev, som han/hun
trives godt sammen med.

•

Inddragelse af AKT-lærer, læsevejleder, IT-vejleder mv. til observation og sparring med lærere omkring
bekymring og pædagogiske strategier, såvel barnet/den unge som for hele gruppen af børn/unge.

•

 ontaktpersonen har jævnlige samtaler med barnet/den unge omkring det der er svært, målsætK
ninger, indsatser og evalueringer.

•

Skolens testlærer undersøger elevens faglige standpunkt.

•

Skolen indstiller – med samtykke fra forældrene – til specialundervisning i enkeltfag.

•

Behandling af udfordringen i LP-gruppen (pædagogisk analyse- og handlemodel).
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•

 eltagelse i M-kurser (forløb hvor flere forældre og deres børn sammen deltager i målfokuseringsD
samtaler med henblik på at skabe mere hensigtsmæssig adfærd).

•

Inddragelse af skolevejleder, UU-vejleder.

•

Inddragelse af SSP-koordinatorer.

Trin 2: Konsultativ inddragelse
af Familier og Sundhed
Fortsætter bekymringen på trods af den lokale indsats, der har været iværksat, skal der inddrages andre
fagpersoner fra Familier og Sundhed, fx tale-hørelærer, psykolog, fysioterapeut, læse- og specialundervisningskonsulent, rådgiver eller sundhedsplejerske.
Der er således tale om et udvidet samarbejde med
andre fagpersoner. Samarbejdet med andre fagpersoner vil fortsat skulle ske i tæt samarbejde med
forældrene. Nu vil det altid være den stedlige leder,
der er tovholder på sagen, og som derfor skal handle.
Som regel vil øvrige fagpersoner fra Familier og Sundhed blive inddraget konsultativt omkring sagen. Det
vil sige, at der ikke umiddelbart oprettes en sag i Familier og Sundhed, men at man arbejder videre med
problemstillingen lokalt, samtidig med at fagpersoner
fra Familier og Sundhed stiller deres viden og metoder
til rådighed i det fortsatte lokale arbejde.
Nogle gange vil fagpersoner fra Familier og Sundhed
alene arbejde med pædagoger og lærere, og andre
gange vil man også arbejde med forældrene og evt.
også i mindre omfang med barnet/den unge. Tanken
er her, at man kan nå langt med at arbejde med de
voksne omkring barnet/ den unge via møder, sparring,
supervision, videnstilførsel og lokale pædagogiske
indsatser. Formålet med den tidlige og tværfaglige
indsats vil være inklusion og øget trivsel og udvikling
hos barnet/den unge og familien.
Nogle gange vil fagpersoner fra Familier og Sundhed
arbejde primært med fokus på gruppen af børn og unge
og de voksne omkring dem, og andre gange vil man
arbejde med primært fokus på det enkelte barn/unge
menneske. Ofte vil man arbejde med et dobbelt fokus
på såvel individet som gruppen, og hvilket fokus der lægges, vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sag.
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Når fagpersoner fra Familier og Sundhed arbejder konsultativt i sagen betyder det også, at de primært arbejder
indirekte med barnet/den unge, mens det er lærere og
pædagoger, der fortsat vil arbejde direkte med barnet/
den unge. Siden hen kan sagen evt. blive indstillet til
Familier og Sundhed, og da vil fagpersoner fra Familier
og Sundhed også arbejde direkte med barnet/den unge.
Omfanget af det konsultative arbejde omkring et barn
eller en ung fra Familier og Sundhed vil være forskelligt afhængigt af problemstillingen og af de lokale
muligheder og ressourcer. Som hovedregel kan man
sige, at en medarbejder kan deltage i 2–3 konsultationer omkring et barn eller en ung, og hvis dette ikke
er tilstrækkeligt, vil man foretage indstilling og sagsoprettelse i Familier og Sundhed.
Den konsultative inddragelse af fagpersoner fra Familier og Sundhed skal altid ske i et tæt samarbejde
med forældrene. Såfremt forældrene ikke selv skal
indgå i samarbejdet, skal kontaktpersonen eller tovholderen indhente forældrenes samtykke til, at fagpersoner fra Familier og Sundhed inddrages.
Ønsker forældrene ikke denne konsultative inddragelse, og finder lærere og/eller pædagoger dette nødvendigt på baggrund af bekymringen, kan man som
tidligere nævnt uden forældrenes tilladelse inddrage
konsultativ indsats alligevel, når blot sagen anonymiseres. I helt særlige situationer er der mulighed for
èt enkelt møde imellem fagpersoner fra dagtilbud,
skole og Familier og Sundhed, hvor der udveksles
fortrolige oplysninger på baggrund af Barnets Reform
(se senere afsnit vedr. lovgivning – SSD-samarbejdet).
Bekymringen, indsatserne og deres effekt dokumenteres fortsat i det der kaldes Samarbejdsskema 2
(bilag 2 samt Intra/afdelinger/Børn, Skoler og Familier/FBFA/Bilag til håndbogen).
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Eksempler på konsultative indsatser
fra Familier og Sundhed
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SAMARBEJDSTRIN 2

•

Konsultative netværksmøder, hvor man drøfter aktuel status, bekymring og ønsker for barnet,
aftaler indsatser og evaluerer effekten af disse.

•

Sparring i forhold til en gruppe af børn eller en skoleklasse, hvor der er problemer.

•

 parring hvor fagpersoner fra Familier og Sundhed taler med den stedlige leder om, hvordan han/
S
hun bedst kan støtte sit personale i arbejdet med barnet/den unge/gruppen/klassen.

•

 upervision til stedlig leder, lærere og/eller pædagoger med henblik på at finde frem til, hvordan
S
de bedst muligt kan forholde sig og agere i sagen.

•

 ediation, hvor personale fra Familier og Sundhed som neutral part medierer i sag imellem fx
M
forældre og lærere og/eller pædagoger, og hvor man finder fælles veje videre i samarbejdet.

•

Rådgivning og vejledning til forældre, lærere og pædagoger om, hvad viden og erfaring indenfor
den givne problemstilling peger på, at man skal gøre for at skabe bedst muligt udvikling og trivsel
hos barnet eller den unge.

•

Undervisning eller videnstilførsel til forældre, lærere eller pædagoger om, hvordan man bedst kan
bidrage til udvikling og trivsel hos barnet/den unge/gruppen/klassen.

•

Indsats i form af M-kurser og LP-vejledning.

•

Inddragelse af support fra specialskoler og dagbehandlings/familieskoler, hvor lærer i almenområdet kan modtage sparring og støtte i forhold til en given problematik fra lærer fra specialområdet.

•

Inddragelse af support-team fra PPR.

Fagpersoner fra Familier og Sundhed kan inddrages
enkeltvis eller flere faggrupper kan inddrages i et tæt
tværfagligt samarbejde, ligesom PPR´s support-team
kan inddrages. Support-teamet er et tværfagligt sammensat team, der arbejder på tværs af distrikter, og
som kan inddrages ad hoc, særligt i forhold til gruppeindsatser, men også i forbindelse med indsatser
med fokus på at sikre og optimere inklusion af børn
og unge, der ellers ville være i fare for eksklusion.

Trin 3: Indstilling og sagsoprettelse
i Familier og Sundhed
Fortsætter bekymringen og vurderes det, at der er
behov for mere målrettede og intensive indsatser for
at sikre trivsel og udvikling, vil der skulle udarbejdes
en indstilling og oprettes en sag i Familier og Sundhed.
En egentlig sagsoprettelse betyder, at der i Familier og

Sundhed kan arbejdes mere intensivt med den pågældende sag, og at der vil blive ført journal på sagen.
Ansvaret for sagen ligger imidlertid fortsat hos leder
af dagtilbud eller skole, men er nu udvidet og delt i
et samarbejde imellem pædagoger, lærere (kontaktperson), den stedlige leder (tovholder) og fagpersoner
fra Familier og Sundhed. Der er fortsat tale om fælles
børn og fælles ansvar. Det er kontaktpersonen og den
stedlige leder/tovholder, der via indstilling sikrer inddragelse af fagpersoner fra Familier og Sundhed.
Som regel vil forløbet være sådan, at fagpersoner fra
Familier og Sundhed allerede er inddraget konsultativt
i sagen, således at beslutningen om en indstilling
tages i et samarbejde med de relevante fagpersoner
fra Familier og Sundhed og lærere eller pædagoger
og forældrene og evt. barnet/den unge selv.
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Bekymring, indsatser og deres effekt dokumenteres
skriftligt i det, der kaldes Samarbejdsskema 2 og
Opfølgningsskemaer – (bilag 2 og 3 samt Intra/afdelinger/Børn, Skoler og Familier/FBFA/Bilag til håndbogen).
Indstillingsskema til PPR i Familier og Sundhed
Når der skal laves en indstilling til PPR i Familier og
Sundhed anvendes et indstillingsskema (se bilag 4/intra).
Til at beskrive og dokumentere bekymringer og de indsatser der allerede er foretaget kan man med fordel
medsende udfyldte samarbejdsskemaer og opfølgningsskemaer eller lave det direkte i indstillingsskemaet.

EKSEMPEL
Indsatser i Familier og Sundhed:
• Undersøgelse.
1. Pædagogisk-psykologisk-vurdering
2. Mere omfattende psykologiske undersøgelser
3. § 50 undersøgelse
• R
 ådgivning, vejledning, undervisning, træning,
supervision, sparring, korterevarende samtaleforløb og behandling.
• Indstilling til alternative dagtilbud og skoletilbud.

Beslutning om sagsoprettelse til Familier og Unge og
Sundhedsfremme og Trivsel foretages på et konsultativt møde jf. Samarbejdsskema 2 eller på et Tværsmøde, jf. nedenfor.
Sager i Familier og Sundhed
Når et barn eller ungt menneske indstilles til Familier
og Sundhed vil der være fokus på et tæt samarbejde
med barnet/den unge og familien. Men også i disse
tilfælde vil fagpersoner fra Familier og Sundhedk ofte
være opmærksomme på den gruppe af børn/unge
som barnet/den unge er en del af og på samspillet
med lærere og pædagoger og barnets/den unges kontekst. Det sker ud fra en erkendelse af, at de udfordringer som barnet/den unge kæmper med udspiller
sig i en kontekst, ligesom det ofte vil være her, at
noget skal ændres for at hjælpe barnet/den unge ind
i en bedre trivsel og udvikling.
Når der er oprettet en sag i Familier og Sundhed, vil
der som regel blive arbejdet dels med en grundigere
undersøgelse af problemstillingen, og dels vil der
ofte skulle interveneres i forhold til problemstillingen. Ofte vil både undersøgelse og intervention gå
hånd i hånd.
Fagpersoner i Familier og Sundhed stiller deres viden
og ekspertise til rådighed og arbejder systematisk
og metodisk med en løsning af problemerne. Man
arbejder ud fra værdien om mindst mulig indgreb og
mest mulig inklusion set i forhold til problemstillingen, ligesom arbejdet omkring en problemstilling
altid vil ske i tæt samarbejde med barnet/den unge
og familien og de voksne, der er tættest på barnet/
den unge.

• Indstilling til længerevarende behandling ved fx
Ungepsykologen, Undersøgelses- og behandlingspsykologen eller ved Familiehuset.
• Udarbejde socialfaglige foranstaltninger.
Man kan overordnet tale om en del A i arbejdet
som er undersøgelsesdelen, og en del B i arbejdet
som er interventions og/eller foranstaltningsdelen
• Del A: undersøgelse
• Del B: intervention og/eller foranstaltning

•

Undersøgelsen kan fx være en pædagogisk-psykologisk vurdering, en omfattende psykologisk undersøgelse og/eller en § 50 undersøgelse, hvor problemerne, ressourcerne, behovene, udviklingsmulighederne
og anbefalinger om indsatser, interventioner eller foranstaltninger beskrives. Der vil ligeledes kunne blive
tale om henvisning til andre undersøgende instanser
fx Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Børneklinikken, VISO (Servicestyrelsen), mfl.
I nogle tilfælde vil undersøgelsesdelen pege på, hvad
barnet/den unge, forældrene, lærere, pædagoger eller
andre lokale fagpersoner kan gøre mere af i det lokale
og nære miljø, barnet/den unge er en del af. Andre
gange vil der anbefales indsatser, interventioner og/
eller foranstaltninger fra Familier og Sundhed. Der
kan også være tilfælde, hvor undersøgelsesdelen er
meget kort, og man går næsten direkte til selve interventionen i form af fx et samtaleforløb med et barn,
en ung eller familie.
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Skal der peges på en socialfaglig foranstaltning, skal der
som hovedregel altid foretages en § 50 undersøgelse.

Om den pædagogisk-psykologiske
vurdering
En pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) udarbejdes
af en psykolog eller tale-hørelærer fra PPR i et tæt
samarbejde med barnet/den unge og/eller familien,
pædagoger og/eller lærere samt evt. andre relevante
fagpersoner. En PPV er en psykologs eller tale-hørelærers faglige vurderinger og anbefalinger i en konkret
sag. Der findes flere forskellige omfang af en PPV.
I nogle tilfælde vil en PPV være psykologens eller
tale-hørelærerens udtalelse omkring sine vurderinger
og anbefalinger ved fx et statusmøde eller en revisitation, hvor vurdering og anbefaling indskrives i et
referat af mødet. I mange tilfælde vil der imidlertid
være tale om en skriftlig PPV, enten som del af et
visitationsoplæg eller som en selvstændig rapport.
En PPV vil ofte laves på baggrund af:

•

En testning/observation af barnet/den unge

•

Samtaler med barnet/den unge

•

Dialoger med forældrene og/eller andet familiært
netværk

•

Dialoger med lærere og/eller pædagoger eller
andet relevant netværk

•

 bservationer foretaget af andre professionelle fx
O
lærere, pædagoger, AKT-lærer, flexpædagog,
læse – og specialundervisningskonsulent, fysioterapeut eller andre relevante fagpersoner

•

Eksisterende dokumentation i sagen og herunder
evt. tidligere undersøgelser eller udredninger

I nogle tilfælde vil der være brug for en noget mere
omfattende psykologisk undersøgelse, der kan foretages af kommunens undersøgelsespsykolog.
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LOVGIVNING
Børnefaglig undersøgelse – § 50
Børnefaglig undersøgelse, også kaldet § 50 undersøgelsen, skal udarbejdes, når det må antages, at
et barn eller en ung trænger til særlig støtte efter børnereglerne i Lov om social service.
Undersøgelsen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedens indehaver
og den unge der er fyldt 15 år, men der kræves ikke egentligt samtykke.
Undersøgelsen skal anlægge en helhedsbetragtning, og skal – medmindre det ikke er relevant fx på
grund af barnets alder – omfatte barnets eller den unges:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udvikling og adfærd
Familieforhold
Skoleforhold
Sundhedsforhold
Fritidsforhold og venskaber
Samt andre relevante forhold af betydning for barnet/den unge

Undersøgelsen skal inddrage den viden, som andre fagfolk har om barnets eller den unges og familiens forhold. Hvis det er nødvendigt, skal barnet/den unge undersøges af en læge eller en autoriseret psykolog.
Barnet/den unge skal inddrages i undersøgelsen ved en børnesamtale.
Undersøgelsen skal afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket og skal
resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger efter
Lov om social service.

Eksempler på interventioner og/eller
foranstaltninger fra Familier
og Sundhed

EKSEMPEL

EKSEMPEL

• T
 estning ved og vejledning af læse- og specialundervisningskonsulent

• K
 ortere- eller længerevarende samtaleforløb
ved Ungepsykologen

• Tale-høreundervisning

• B
 ehandlingsforløb ved kommunens Undersøgelses- og behandlingspsykolog

• Deltagelse i sproggruppe
• Udvidet familierådgivning
• Fysioterapeutisk undersøgelse og vejledning
• Flex-pædagogisk intervention
• Korterevarende psykologsamtaler

• P
 raktisk, pædagogisk eller anden støtte i
hjemmet
• D
 øgnophold for forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge

• Tildeling af specialpædagogisk bistand
• Aflastningsordning eller familiepleje
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EKSEMPEL
• Tildeling af kontaktperson
• Visitationer til lokale specialtilbud
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• B
 etaling af merudgifter – kompensation af tabt
arbejdsfortjeneste
• V
 isitation til specialgruppe i vuggestue og/eller
børnehave
• Visitation til specialklasse eller specialskole
• V
 isitation til dagbehandlingstilbud med
intern skole
• Visitation til døgnbehandling

•

Den skriftlige dokumentation er vigtig
Når man arbejder med børn/unge og familier, der er
i vanskeligheder, er det vigtigt og til dels lovmæssigt
bestemt, at bekymringer og indsatser dokumenteres
skriftligt. Dokumentation er en vigtig del i forhold til
at kvalificere og evaluere indsatsen for at vurdere
effekten. Det er derfor vigtigt, at det i alle faser af
arbejdet beskrives, hvad man ser og observerer, hvad
der iværksættes af handlinger, og hvilken effekt indsatsen har. I Hillerød kommune bestræber vi os på,
at skriftlige dokumenter afspejler vores systemisk/
narrative tilgang til forståelsen af børn, unge og familier i vanskeligheder. Dette betyder bl.a., at vi i vores
beskrivelser har for øje, at såvel udfordringer som ressourcer beskrives, og at disse beskrives i et relationelt
og kontekstuelt perspektiv, ligesom vi anvender et
inkluderende sprogbrug med blik for, at barn/ung/
familie er meget og andet end de problemer, de udfordres af, samt at udvikling og forandring er muligt.
Det er væsentligt som fagpersoner at være opmærksom på, hvad og hvordan man skriftliggør det, man
erfarer. Ud fra en narrativ forståelse, så er både mundtlige og skriftlige beskrivelser af stor betydning for de
mennesker, der beskrives. Man kan tale om, at de historier, der fortælles om os kan komme til at forme vores
handlemuligheder og vores muligheder for udvikling.
Det er således væsentligt, om man beskriver både
udfordringer/problemer, undtagelser og ressourcer, om

man beskriver udfordringer som noget iboende barnet/
den unge, eller om man beskriver udfordringer, som
noget barnet/den unge kæmper med, om man beskriver
udfordringer som statiske eller foranderlige, om man
beskriver problemer som altomsluttende, eller som
afgrænsede i tid og rum. Det er samtidig væsentligt,
om man alene beskriver problemerne, eller om man
også beskriver det, som man kunne ønske sig, at se
mere af hos barnet/den unge. På samme møde er det
vigtigt, at det fremgår, at ens beskrivelser er ens eget
faglige perspektiv på problemstillingen frem for ”universelle” sandheder. På den måde gives plads til, at andre
kunne have andre perspektiver på problemstillingen.
Pædagoger og lærere har længe arbejdet med elevplaner, udviklingsplaner og handleplaner for børn og
unge. I Hillerød Kommune har vi valgt at udvikle samarbejdsskemaer og opfølgningsskemaer som arbejdsredskaber til pædagoger og lærere, når et barn eller
en ung vækker bekymring.:
• Samarbejdsskema 1
•

Samarbejdsskema 2

•

Opfølgningsskema

Samarbejdsskema 1 er det første skema, der skal
udfyldes af lærere/pædagoger (kontaktpersoner) i
samarbejde med forældrene, når en bekymring opstår.
Her beskrives både bekymringen, målene, indsatsen
og effekten af denne samt aftale om opfølgning. Går
man herefter videre og arbejder med konsultativ inddragelse af fagpersoner fra Familier og Sundhed,
udfyldes Samarbejdsskema 2 af pædagog/lærer (kontaktpersoner) i samarbejde med forældrene. Herefter
vil der arbejdes med opfølgningsskemaer for det videre
arbejde med sagen. Alle disse skemaer er værktøjer
som dagtilbud, skole, SFO og klub kan anvende i deres
pædagogiske praksis (bilag samt Intra/afdelinger/Børn,
Skoler og Familier/FBFA/Bilag til håndbogen).
Referater
Ved de forskellige møder skal der skrives referater.
Det er ofte en fordel at skrive dem direkte ind i samarbejdsskemaerne eller opfølgningsskemaerne, eller
de kan skrives separat. Referater og samarbejdsskemaer er arbejdsredskaber, der skal ligge i institution/
skole. Hvis der laves en indstilling/sagsoprettelse i
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Familier og Sundhed, kan udfyldte samarbejdsskemaer med fordel sendes med til beskrivelse af, hvad
der allerede er gjort i sagen.

•

Konsultative møder

•

Koordineringskonferencer

Når der er oprettet en sag i Familier og Sundhed, kan
referater fra netværksmøder i daginstitution eller skole
sendes til Familier og Sundhed.

•

Åben konsultation

•

Netværksmøder

Når en sag indstilles til Familier og Sundhed, vil der
blive oprettet en sag, og alt væsentligt bliver skrevet
og journaliseret i sagen i Familier og Sundhed.

•

Tværsmøder

Professionelle møder
I arbejdet med børn/unge og familier, der vækker
bekymring, vil man afholde professionelle møder,
hvor bekymringerne drøftes, og hvor indsatser aftales
og evalueres. I Hillerød Kommune undervises man på
Hillerøduddannelsen i at afholde møder ud fra følgende mødemodel. Man vil således skulle holde
møder i forskelligt regi med indhold, der ofte vil være:

EKSEMPEL
1.	
Rammesætning for mødet og herunder
mødets formål.
2.	Beskrivelse af bekymringer og ønsker for barnet/den unge og familien samt evt. evaluering
af, hvordan det er gået, siden sidst man mødtes.
3.	Indkredsning af foci/ønsker for hvad der skal
arbejdes med og henimod.
4.	Erfaringer med og idéer til, hvad der kunne
bidrage til øget trivsel og udvikling.
5.	Fordeling af ansvaret for hvem, der i det videre
forløb skal gøre hvad og aftale om, hvordan og
hvornår man vil følge op, og om der evt. skal
inddrages andre fagpersoner i arbejdet.

•

Mødetyper
I Hillerød Kommune skelnes mellem 5 forskellige
typer af møder. Der er ikke tale om præcise afgrænsninger, men snarere overordnede mødeformer med
forskellige deltagelse og indhold.
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De forskellige mødeformer er beskrevet nedenfor
med praktiske eksempler.

Konsultative møder
Konsultative møder er en overordnet betegnelse for
flere forskellige slags møder. Fælles for disse møder
er, at det er møder, hvor den stedlige leder fra skole
eller daginstitution inviterer fagpersoner fra Familier
og Sundhed til møde på konsultativ basis. Dvs. at der
ikke er oprettet en sag i Familier og Sundhed, men at
man inviterer personale herfra til møde med henblik
på, at de kan bidrage med viden, erfaring, metoder
og ekspertise.
Mødedeltagere til konsultative møder kan være:
• Barnet/den unge
•

Forældrene

•

Lærere/pædagoger

•

Stedlig leder

•

Andre relevante lokale fagpersoner

•

Konsultativ inddragelse af fagpersoner fra Familier
og Sundhed

EKSEMPEL
Et eksempel på et konsultativt møde kunne være,
at skoleleder, klasselærer, forældre, talepædagog
og psykolog mødes omkring en elev, der nødigt
siger noget højt i timerne, og som taler meget
sagte. Ved det konsultative møde, får netværket
mulighed for at drøfte deres bekymringer i forhold
til barnet, deres ønsker for barnet og hvilke erfaringer de har hver især med, hvordan barnet bedst
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støttes i at tale tydeligere og i at sige noget i klassesammenhæng. Alle kan bidrage med deres erfaringer og der indgås aftaler om at støtte barnet og
hvem, der vil gøre hvad og hvornår man mødes
igen for at evaluere indsatsen.

•
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Koordineringskonferencer
På alle skoler og i nogle daginstitutioner afholdes koordineringskonferencer. På disse konferencer kan pædagoger/lærere og den stedlige leder, skolens specialundervisningskoordinator, AKT-lærer og fagpersoner fra
Familier og Sundhed deltage i en drøftelse af børn,
unge eller familier, der vækker bekymring. Fra Familier
og Sundhed vil følgende fagpersoner typisk deltage:
• Psykolog

ring, koordinering og status af allerede kendte og/eller
igangværende sager. Ofte vil en lærer, pædagog eller
en anden lokal fagperson, der kender barnet/den unge,
gruppen af børn/unge eller familien deltage ved drøftelsen. I andre tilfælde vil drøftelsen alene være imellem den stedlige leder og fagpersoner fra Familier og
Sundhed. Sidstnævnte vil fx kunne finde sted, når der
primært skal drøftes status, prioritering og koordinering
af allerede kendte sager.
Til koordineringskonferencer er det den stedlige leders
opgave:
• at indkalde
•

at lave dagsorden

•

at lede mødet
at sikre der skrives referat

•

Tale-hørelærer

•

•

Sundhedsplejerske

•

Rådgiver

På skolerne vil der mange steder holdes koordineringskonferencer hver 14. dag, mens der i nogle af
daginstitutionerne holdes faste koordineringskonferencer en gang om måneden eller hver 6. uge. Frekvensen af møder aftales imellem stedlig leder og
fagpersoner fra Familier og Sundhed.

Koordineringskonferencen er et møde, hvor de lokale
fagpersoner kan vende bekymringer og sager med
fagpersoner fra Familier og Sundhed. Sager og bekymringer kan her drøftes anonymt, eller sagen kan tages
op med samtykke fra forældrene med navns nævnelse. Der vil ofte være tale om nye bekymringer eller
opfølgning på bekymringer, og koordineringskonferencer kan derfor også betragtes som en slags sluse,
hvor man i fællesskab finder ud af, hvordan man kan
forstå en given bekymring.
Formålet med koordineringskonferencen er at få drøftet og koordineret det videre forløb i konkrete sager
med børn og familier i vanskeligheder. Hvad er allerede prøvet af? Skal andre faggrupper evt. inddrages?
Hvem gør hvad? Endvidere er det her, at stedlig leder
og fagpersoner fra Familier og Sundhed kan få et
fælles overblik over og en prioritering af, hvilke børn/
unge, der skal arbejdes videre med og i hvilken rækkefølge. Referat fra disse møder tages af tovholderen
og bevares i daginstitution/skole.
Koordineringskonferencer er både en sluse for drøftelse
af nye bekymringssager og en konference for priorite-

I nogle distrikter vil koordineringskonferencerne for
institutionerne være slået sammen, så flere institutioner holder mødet sammen med fagpersoner fra
Familier og Sundhed.

EKSEMPEL
Et eksempel på en koordineringskonferencedrøftelse kunne være, at en lærer har fået tilladelse fra forældrene til en pige i hendes 4.
klasse til at tage eleven op på koordineringskonference for at få vendt sine bekymringer med
andre fagpersoner. Bekymringen drejer sig om,
at eleven har oplevet at hendes farfar faldt om
hjemme i pigens hjem til en familiesammenkomst og døde. Nu virker pigen trist og isolerer
sig fra de øvrige kammerater. Læreren og forældrene er bekymrede for, hvad de skal gøre.
På koordineringskonferencen deltager bl.a. en
psykolog. Læreren får en drøftelse med psykologen om, hvad der kan ses som helt almindelige

Den røde tråd – sådan arbejder vi med barnet, den unge og familien

EKSEMPEL
reaktioner på voldsomme hændelser, hvad
læreren skal lægge mærke til, og hvordan det
kan give mening at tale med pigen om det som
er sket. Læreren føler sig lettet og mere sikker
på, hvordan hun kan støtte pigen. Det aftales,
at læreren kan komme igen, såfremt hun fortsat
er bekymret om en måneds tid, ligesom det
aftales, at læreren skal gå tilbage til forældrene
og fortælle, hvad der er blevet drøftet på koordineringskonferencen.

•

Det er ikke alle daginstitutioner, der holder koordineringskonferencer. Nogle steder vil den stedlige leder
blot kontakte personale fra Familier og Sundhed
direkte efter behov. Andre steder holder man ”Åben
konsultation”.

Åben konsultation
Åben konsultation er et møde som afholdes i daginstitutionen og med deltagelse typisk af distriktspsykologen (PPR) og evt. tale-hørelærer, som kommer
ud i institutionen til et møde med den stedlige leder
og evt. lokale pædagogiske personaler.
Der er tale om en sparring, hvor man kan drøfte bekymringer og tale om, hvad der evt. skal gøres. Tager en
stedlig leder eller pædagog et konkret barn op til drøftelse, kan dette gøres anonymt eller med forældrenes
samtykke med navns nævnelse. Når denne type møde
kaldes åben konsultation, er det fordi, at der er tale om
et møde, hvor psykolog og evt. tale-hørelærer stiller
sin viden og erfaring til rådighed for sparring om stort
som småt, der måtte bekymre personalet eller ledelsen
i daginstitutionen og herunder generelle temaer eller
konkrete børn, der vækker bekymring.

EKSEMPEL
Et eksempel på en åben konsultation kunne
være, at en pædagog med tilladelse fra forældrene ønsker at drøfte en bekymring omkring et
barn, der stammer. Pædagogen på stuen er i
tvivl om, hvordan hun bedst kan hjælpe barnet,
og hvad hun skal sige til de øvrige børn, når de
kommenterer det. Pædagogen er ligeledes i

EKSEMPEL
tvivl om, hvorvidt der evt. skal inddrages en talehørelærer. Til den åbne rådgivning får pædagogen mulighed for at fremlægge sin bekymring og
vende den med tale-hørelæreren, der kan fortælle hende om stammen, om hvordan pædagogen bedst kan støtte barnet og hvornår der evt.
vil skulle inddrages en tale-hørelærer.

•

Netværksmøder
Netværksmøder er møder imellem daginstitution,
skole, forældre, evt. barn/den unge og medarbejdere
fra PPR. Fagpersoner fra PPR kan være:
• Psykologer
•

Tale-hørelærere

•

Fysioterapeuter

•

Specialpædagoger

•

Læse- og specialundervisningskonsulent

Disse møder vil oftest holdes på skolen eller i daginstitutionen, og det vil ofte være den stedlige leder,
der indkalder, er mødeleder og sikrer, at der laves
referat. Referat vil oftest tages som et beslutningsreferat af daginstitution/skole, og vil med fordel
kunne indskrives i samarbejdsskemaerne eller på
opfølgningsskemaerne.
Fagpersoner fra Familier og Sundhed kan deltage konsultativt i disse møder og uden sagsoprettelse bidrage
med deres viden og erfaring. Hvis der er oprettet og
indstillet en sag i Familier og Sundhed, kan referat af
mødet sendes dertil og indgå som dokumentation.
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Et netværksmøde kan fx være når en skoleleder,
en klasselærer, forældre og en læse- og specialundervisningskonsulent mødes på baggrund af en
bekymring omkring en dreng i 3. klasse, der udfordres fagligt, og har det svært socialt med nogle af
drengene i klassen. Læreren oplever også, at drengen kan reagere voldsomt, når der stilles krav til
ham. Det er skolelederen, der leder netværksmødet. Han rammesætter, at det er vigtigt, at alle
kommer til orde, at der er fokus på situationen her
og nu og på fremadrettede ønsker og indsatser, og
at udfordringen er at finde løsninger i fællesskab.
Ved netværksmødet fremlægger deltagerne deres
bekymringer for drengen og deres ønsker for, hvordan han skal komme til at fungere bedre i klassen
såvel fagligt som socialt. Læreren og forældrene
kan fortælle, hvilke erfaringer de har med, hvad der
ser ud til at hjælpe drengen til at samarbejde i
læringssituationen, og hvilke erfaringer de har mht.,
hvornår han trives med drengene i klassen, og hvad
der kendetegner de situationer, hvor han fint imødekommer krav, der stilles til ham. Psykologen stiller nogle spørgsmål, der bidrager til refleksion over,
hvordan han bedst mødes i kravsituationer, og hvordan man kan arbejde med hele klassens sociale
trivsel. Læse- og specialundervisningskonsulenten
kommer med nogle erfaringer om, hvordan læreren
kan blive endnu skarpere på, hvori drengens faglige
udfordringer består, ligesom hun har nogle forslag
til, hvordan man specialpædagogisk kan hjælpe
drengen med de faglige udfordringer, han bokser
med. Det aftales, at forældre og lærere vil afprøve
nogle helt konkrete tiltag såvel på det faglige som
det sociale område, og at netværket vil mødes igen
om 6 uger for at evaluere indsatsen. Alle går fra
netværksmødet med en oplevelse af, at de fik talt
om, det der var svært, men samtidig også fik nogle
helt konkrete aftaler om det videre forløb.

•

Tværsmøder
Tværsmøder er en udvidelse af netværksmøder, hvor
rådgivere og/eller sundhedsplejersker også deltager.
Når de kaldes Tværsmøder skyldes det, at de går på
tværs af forskellige sektioner. Deltagerne er både fra
pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), fra Familier og Unge (familierådgiver og/eller ungerådgiver)

og/eller fra Sundhedsfremme og Trivsel (handikaprådgiver og/eller sundhedsplejerske). Deltagere ved
Tværsmøder vil kunne være:
• Barnet/den unge
•

Forældrene

•

Lærere

•

Pædagoger

•

Andre relevante lokale fagpersoner

•

Stedlig leder

•

Psykolog

•

Tale-hørelærer

•

Læse- og specialundervisningskonsulent

•

Specialpædagog

•

Fysioterapeut

•

Sundhedsplejerske

•

Familierådgiver

•

Ungerådgiver

•

Handikaprådgiver

•

Andre relevante eksterne faggrupper

På Tværsmøderne kan såvel PPR som rådgivere og/
eller sundhedsplejersker deltage konsultativt. Ofte vil
der inviteres til Tværsmøde, når det vurderes, at der
evt. skal knyttes en rådgiver til sagen som myndighedsperson.
Tværsmødet vil ofte være det første møde med rådgiver og dermed et forum for vurdering af, om en
rådgiver skal knyttes til sagen. Tværsmøderne vil blive
arrangeret i et samarbejde imellem den stedlige leder
og medarbejdere fra Familier og Sundheds tværfaglige
teams. Det er den stedlige leder, der inviterer til
mødet. Opgavefordeling, mødeledelse og referent må
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besluttes forud for mødet imellem de relevante parter.
I nogle situationer vil det være en fordel, at det er
rådgiver, der interviewer alle parter i sagen. På den
måde kan rådgiveren få en direkte kontakt med barnet/den unge og forældrene. Samtidig kan rådgiveren
få de nødvendige oplysninger, som der er brug for til
at vurdere, om der skal oprettes en sag. Når det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt med et Tværsmøde, og forældrene har givet samtykke hertil, så skal
den stedlige leder/tovholder kontakte det tværfaglige
team i Familier og Sundhed for at arrangere et Tværsmøde med inddragelse af relevante fagpersoner fra
Familier og Sundhed. Tovholderen fra det tværfaglige
team koordinerer og sikrer sig overblik over afholdelsen af Tværsmøder i distriktet.
I Hillerød Kommune er der udarbejdet en vejledning i,
hvordan et Tværsmøde kan afholdes, som en guide til
at sikre, at man kommer godt rundt omkring det
væsentlige på en god måde (bilag 5 samt Intra/afdelinger/Børn, Skoler og Familier/FBFA/Bilag til håndbogen).
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Et tværsmøde kan være, at skole, forældre, psykolog, familierådgiver og sundhedsplejerske
mødes om en bekymring for en pige i 7. klasse.
Bekymringen er, at pigen virker trist og indesluttet, at hun har en tendens til at overspise og blive
væk fra skolen. Forældrene ved ikke, hvad de skal
stille op og oplever, at deres ellers glade pige er
helt forandret i løbet af et par måneder.
Tværsmødet ledes af familierådgiveren. Alle ved
mødet har mulighed for at fortælle om deres
bekymringer og ønsker for pigen, og der bliver
drøftet erfaringer og overvejelser omkring det
videre forløb. Det bliver blandt andet besluttet,
hvordan lærere og forældre vil støtte pigen. Derudover bliver det aftalt, at der skal arbejdes med
hele klassens trivsel evt. med inddragelse af skolen AKT-lærer, da det kommer frem på mødet,
at der er flere elever i klassen, der ind imellem
kan virke lidt klemte, og at tonen i klassen kan
være lidt hård.
Endelig bliver det besluttet, at forældrene skal
mødes efterfølgende med familierådgiveren til
en snak om situationen i familien. Forældrene
skal også mødes med psykologen og sundheds-
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plejersken til en snak om kost, og om hvordan de
som forældre kan støtte op om deres datter og
hjælpe hende med den overspisning, som hun
kæmper med.
Alle går fra mødet med en fornemmelse af, at
man i fællesskab kan gøre noget for at hjælpe
pigen. Det aftales, at skolen indkalder til et opfølgende Tværsmøde.

•

Akutte sager
Ind imellem kan det være nødvendigt, at man arbejder hurtigt i sager, hvor der opstår en akut bekymring.
Det er svært præcist at definere, hvad akut vil sige,
men man kan som tommelfingerregel sige, at en sag
er akut, såfremt man vurderer, at det vil true barnets/
den unges og/eller familiens trivsel og udvikling, hvis
man ikke handler straks i sagen.
Der skal således være tale om en stor bekymring
og en forventning om, at det vil være uforholdsmæssigt tyngende for barnet/den unge eller familien, at der går tid. Det er ofte et ønske, at der
handles hurtigt, men det er nødvendigt at sagsgangene respekteres med mindre, der er meget vægtige
grunde herfor. Når en sag er akut, må man tage
direkte kontakt til relevante fagpersoner i Familier
og Sundhed og inddrage dem i arbejdet for efterfølgende - og så hurtigt som muligt – at sikre, at sagen
dokumenteres skriftligt. Samtidig skal der skrives en
formel skriftlig indstilling. Vurderer man, at den akutte
sag er af en sådan karakter, at der skal handles straks
fra Familier og Unge, skal man øjeblikkeligt udarbejde
en underretning dertil (se nedenfor samt desuden
Intra/afdelinger/Børn, Skoler og Familier/FBFA/Bilag
til håndbogen/pjece vedr. seksuelt misbrug).

Tavshedspligt, oplysnings- og underretningspligt samt SSD-samarbejdet (Skole,
sundhedsplejerske og dagtilbud)
Hvad enten du arbejder på en skole, institution eller
på Rådhuset, har du som udgangspunkt tavshedspligt
om personfølsomme oplysninger.
Du er ikke bundet af denne tavshedspligt, hvis du er
i en situation hvor du:
• har fået samtykke til at videregive oplysningerne
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•

har oplysningspligt

•

har pligt til at underrette de sociale myndigheder

•

videregiver oplysninger i SSD-regi

Reglerne om tavshedspligt er til for at beskytte borgerne mod krænkelser af deres privatliv. Tavshedspligten er et vigtigt aspekt i det tværfaglige samarbejde inden for kommunen.
Tavshedspligten skal dog altid vige for din underretningspligt, når du vurderer, at et barn eller en ung har
brug for særlig støtte. Tavshedspligten må aldrig forhindre eller udsætte, at et barn/en ung får den nødvendige hjælp.

Samtykke
Du må videregive oplysninger, hvis du har fået samtykke fra forældrene og det er relevant i forhold til det
arbejde, modtageren skal udføre.
Samtykket skal være oplyst, det vil sige, det skal være
konkret i forhold til hvilke oplysninger, der må videregives og til hvem. Et indhentet samtykke er gældende
i et år.
Sundhedspersonale – herunder psykologer og sundhedsplejerske – skal altid have samtykke til at videregive oplysninger (Sundhedslovens regler). Dette
gælder medmindre de har oplysnings- eller underretningspligt eller deltager i SSD-samarbejde.
Andre offentligt ansatte kan udveksle oplysninger,
hvis det er relevant for det arbejde, de udfører, og hvis
de tilhører samme myndighed.
Her er det vigtigt at vide, at skoler og SFO’er er en
selvstændig myndighed, hvorfor de skal have samtykke til at videregive oplysninger uden for egen myndighed (egen skole/SFO). Dette gælder, medmindre
de har oplysnings- eller underretningspligt eller deltager i SSD-samarbejde.
I Hillerød Kommune er det en vigtig værdi at samarbejde tæt med forældre vedrørende bekymringer i
forhold til deres børn. Det er derfor vigtigt, at alle – på
trods af ovenstående regler - beder om samtykke fra

forældrene, når der i det tværfaglige arbejde, er brug
for at videregive oplysninger til samarbejdspartnere.
Når forældre har givet samtykke kan oplysninger
udveksles både inden for samme myndighed og i
samarbejdet mellem to myndigheder. Fx mellem
skole og daginstitution eller mellem skole og administrationen i kommunen.
Hvis forældrene ikke vil give deres samtykke, kan du
udelukkende dele information inden for din egen myndighed, når det har en væsentlig relevans og betydning
for at de, der modtager oplysningerne, kan udføre
deres arbejde.
Hvis forældrene ikke har givet deres samtykke, skal
det vurderes, om der er grundlag for at lave en underretning til de sociale myndigheder – rådgiverne i Familier og Sundhed.

Oplysningspligt
Familie-, unge- og handicaprådgiverne i Familier og
Sundhed har særlige myndighedsbeføjelser til at indhente oplysninger fra andre.
Hvis rådgiverne indhenter oplysninger fra dig, er du
ikke bundet af tavshedspligten og kan videregive alle
de relevante oplysninger, du har.
Rådgiverne skal, når de indhenter oplysninger, fortælle hvilke oplysninger de har brug for, og hvad formålet er med at indhente dem.
En medarbejder må ikke skaffe sig oplysninger, der
ikke har betydning for udførelsen af den pågældendes
opgaver. Det betyder, at en medarbejder kun skal
have den viden om et barn eller en familie, der ud fra
en faglig vurdering er nødvendig for bedst muligt at
kunne hjælpe barnet i dagligdagen.
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LOVGIVNING
Lov om social service
Underretningspligt
§ 153 stk. 1 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen,
	hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et
barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, at et barn umiddelbart
efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

Den skærpede underretningspligt for offentligt
ansatte er fastsat i Lov om social service § 153 og er
lovgrundlaget for, at alle børn og unge kan få hjælp,
hvis de har behov for særlig støtte eller er udsat for
vold eller andre overgreb.

andre overgreb, skal der handles akut, så barnet/ den
unge ikke udsættes for yderligere overlast. I disse
meget alvorlige sager er det Familier og Sundhed, der
tager stilling til det videre forløb, samt information til
forældre og politianmeldelse.

Der er pligt til at underrette og pligten gælder for
enhver ansat, der får kendskab til eller har grund til at
antage, at et barn eller ung har behov for særlig støtte
eller er udsat for vold eller andre overgreb. Reglerne
om tavshedspligt tilsidesættes, når der er underretningspligt. Den - der får kendskabet til eller grund til
at antage, at et barn eller ung har behov for særlig
støtte eller er udsat for vold eller andre overgreb – har
forpligtigelsen til at underrette og kan ikke opfylde den
ved at give oplysningerne til nærmeste leder. Underretningen skal gives til de sociale myndigheder – i Hillerød Kommune rådgiverne i Familier og Sundhed.

I andre situationer hvor der er grund til at antage, at
et barn eller en ung har behov for særlig støtte, opnås
de bedste resultater ved at bruge de beskrevne samarbejdsformer med inddragelse af forældrene og
tværsmøde. Det er kun, hvis forældrene ikke vil give
samtykke til samarbejde, at reglerne om underretning anvendes.
Familier og Sundhed har pligt til at sende en bekræftelse på modtagelse af en underretning senest 6
hverdage efter modtagelsen.

I de meget alvorlige situationer, hvor der er grund til
at antage, et barn eller en ung er udsat for vold eller

Hvis du har sendt en underretning til Familier og
Sundhed, kan du få oplysninger om, hvorvidt din
underretning har givet anledning til undersøgelser
eller foranstaltninger.

LOVGIVNING
SSD Samarbejdet – lov om social service
Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde
§ 49 a stk. 1 Skole, skolefritidsordning, det kommunale sundhedsvæsen, dagtilbud, fritidshjem og
	myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle
oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge.

63

Den røde tråd – sådan arbejder vi med barnet, den unge og familien

LOVGIVNING
SSD Samarbejdet – lov om social service
Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde

64

	Stk. 2. Udveksling af oplysninger efter stk. 1 til brug for en eventuel sag, jf. kapitel 11 og 12, om
et konkret barn eller en ung kan ske én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der ske en
udveksling af oplysninger mellem de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, ved et
opfølgende møde.
	Stk. 3. Selvejende eller private institutioner eller friskoler, som løser opgaver for de myndigheder,
der er nævnt i stk. 1, kan indbyrdes og med de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1,
udveksle oplysninger i samme omfang som nævnt i stk. 1.
	Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der efter stk. 1-3 kan videregive oplysninger, er ikke
forpligtede hertil.

Den 1. januar 2011 blev der med ”Barnets reform”
indført endnu en mulighed for at udveksle oplysninger
i det tidlige eller forebyggende arbejdet, nemlig SSDsamarbejdet.
SSD-samarbejdet kan bruges, når en fagperson i sit
daglige arbejde bliver bekymret for et konkret barns
eller ungs trivsel, udvikling og sundhed og har behov
for at drøfte bekymringen med en eller flere relevante
fagpersoner for at afklare problemets omfang.
Forudsætningen for at bruge SSD-samarbejdet er:
• at det er nødvendigt for at afklare problemets
omfang.
•

at det handler om det tidlige og forebyggende
arbejde.

•

 t forældrene ikke ønsker at samarbejde om løsa
ningen af et barns problemer eller er problemfornægtende.

SSD-samarbejdet giver mulighed for at holde ét
møde og eventuelt et opfølgende møde.
Deltagere i mødet kan være fagpersoner, der arbejder
i skole, skolefritidsordning, det kommunale sundhedsvæsen, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, der
løser opgaver inden for området for udsatte børn og
unge. (Medarbejdere i Familier og Sundhed). Det er
kun de fagpersoner, som er nævnt, der kan deltage,
praktiserende læger, folk fra idrætsklubber m.v. kan
ikke deltage.

•

at der er tale om børn og unge, hvor der er bekymring for, at det konkrete barn eller ung kan være i
en udsat position fx i relation til omsorgssvigt,
skolefrafald eller kriminalitet.

Der kan i SSD-samarbejdet udveksles oplysninger
om konkrete børns og unges rent private forhold
(personlige og familiemæssige omstændigheder),
det vil sige, at reglerne om tavshedspligt kan tilsidesættes. Der er ikke pligt til at videregive oplysninger i SSD-samarbejde.

•

 t det ikke er muligt at få et samtykke fra foræla
dremyndighedens indehaver til at drøfte sagen
tværfagligt.

Formålet med et SSD-samarbejdsmøde er, at deltagerne tager stilling til problemets omfang og ud fra
denne vurderer, om problemet kan løses indenfor
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egne rammer, eller der skal skrives en underretning
til Familier og Sundhed.

hold til et konkret barn/ung og hvor det er nødvendigt
med en afklaring af hensyn til barnets/den unges tarv.

SSD-samarbejdet træder ikke i stedet for de samarbejdsformer, der er skabt i Hillerød Kommune eller
underretningspligten, men er et supplement, der kan
anvendes i de situationer, hvor det ikke er muligt at
komme videre i afklaringen af en problemstilling i for-

For yderligere information henvises til pjecen ”Dialog om tidlig indsats – udveksling af oplysninger
i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt” (2011), som kan findes på
www.servicestyrelsen.dk.

Hillerød Kommunes tilbudsvifte
og foranstaltningsprofil
Forebyggende arbejde
Det generelle og specifikt forebyggende arbejde i
distrikterne på børne-, unge- og familieområdet planlægges og udføres på initiativ af de tværfaglige
pædagogiske ledelsesteam i de enkelte distrikter.
Arbejdet foregår i et tæt samarbejde mellem de
decentrale ledere og relevante fag- og ressourcepersoner i distriktet. De forebyggende tiltag afvikles
endvidere efter aftale med den ansvarlige afdelingsleder/ sektionsleder og inden for de eksisterende budgetmæssige og personalemæssige muligheder. Alle
ledere og medarbejdere er forpligtede til at bidrage
til det forebyggende arbejde.

Konkret sagsbehandling
Den konkrete sagsbehandling i forbindelse med
etablering af specifikke foranstaltninger på det særlige børneområde varetages af fagpersonerne og de
tværfaglige teams i Familier og Sundhed. Når der
er behov for en foranstaltning, vil der altid blive foretaget en forudgående henvisning eller visitation
ifølge gældende lovgivning og de nærmere fastsatte
regler i afdelingerne/sektionerne. Oplæg til visitationsbeslutninger udarbejdes i samarbejde med dagtilbud og skoler og efter samråd med forældre og
barnet/den unge.
Den konkrete beslutning om en foranstaltning, både
på det sociale område og specialundervisningsområ-
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det, træffes typisk i Hillerød Kommunes visitationsudvalg, som således udøver myndighedsansvaret.

	børn og unge samt godkendelse af
plejefamilier og deres familier.

Hillerød Kommune har følgende tilbudsvifte
og lokale foranstaltninger til børn og unge med
særlige behov og deres familier. De forskellige
tilbud varetager i et vist omfang også forebyggende opgaver

•

Åmosen: lokalt døgntilbud til unge.

14 - 17 år.

•

Møllehuset: Bo-støttetilbud til unge.

16 - 20 år.

•

Specialgrupper til småbørn med handicap i Sct. Georgs Æske og Lønhuset.

0 - 6 år

•

Talepædagogisk team: sproggrupper
til småbørn og skolebørn.

fra 4 år.

•

 ysioterapeuter i PPR: fysioterapeuF
tisk bistand til småbørn og skolebørn.

0 - 18 år

•

Fysioterapeuter i Sundhedsfremme
og Trivsel: fysioterapeutisk bistand
til handicappede småbørn og skolebørn.

0 - 18 år

•

Specialpædagogisk team: specialpædagogisk bistand til småbørn og
skolebørn samt grupper.		

fra 2/3 år

•

Legeteket: rådgivning og udlån af
legetøj/ materialer til børn med særlige behov og deres forældre.

0 - ca. 10 år

•

Alle folkeskoler: specialundervisning.

6 - 15/16 år

•

Alle skoler: AKT (adfærd/kontakt/
trivsel)-undervisning.

6 - 15/16 år

•

3 folkeskoler: M-kurser, familieklasser på folkeskolerne.

6 - 15/16 år

SSP(skole-social-politi)-samarbejde
og konfliktmæglere.

6 - 15/16 år

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
		
• Ullerødskolen: dagbehandling og
familietræning.		

13 - 25 år

 undhedsplejen: forebyggende og
S
sundhedsfremmende rådgivning til
alle børn og unge og deres familier
samt gravide efter behov.

0 - 18 år

 PR: rådgivning og vejledning,
P
udredninger, samtaler til børn / unge
og forældre i vanskeligheder samt
konsultativ bistand, undervisning
m.v. til pædagoger, lærere.

0 - 18 år

Familiehuset: gravide og familier
med udsatte børn med behov for
samtaleforløb og foranstaltninger.

0 - 14 år

 amilier og Unge: rådgivning og forF
anstaltninger til børn, unge og familier med behov for særlig støtte.

0 - 18 år

Handicaprådgivningen: børn og
unge med handicap og deres familier med behov for rådgivning og
foranstaltninger.

0 - 18 år

Børnehuset Buen: interventionsforløb til familier og børn i trivselsvanskeligheder.

4 - 14 år

•

Kontaktpersongruppen: støtteopgaver til børn, unge og deres familier.

0 - 18 år

•

•

Ungerådgivningen: åben anonym rådgivning til børn og unge.

13 - 23 år

•

•

 ngepsykolog: samtaler til unge og
U
deres familier samt supervision af
fagpersoner.

14 - 18 år

•

Familieplejen: tilsyn med anbragte

0 - 18 år

•

•

•

•

•

•

•

 tore Dyrehave Skole: dagbehandS
ling og familieskole.

5 - 12 år

9 - 16 år
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•

 ornmarkskolen: KompetencecenK
ter: specialklasser for elever med
opmærksomheds- og/eller kontaktproblemer.
				
• Grønnevang Skole: Kompetencecenter: specialklasser for elever med
tale/læse/sprog/høre- eller generelle indlæringsvanskeligheder.

6 - 15/16 år

•

14 - 15/16 år

10. Klasseskolen: læseklasse.

6 - 15/16 år

6 - 15/16 år

•

Harløse Skole: elever med autismespektrumforstyrrelser.

•

Skolen Ved Skoven: elever med   6 - 15/16 år
svære generelle indlæringsvanskeligheder og multiple handicap.

Dertil kommer en række projekter på børn-, unge- og
familieområdet: fx mødelederprojektet for udsatte
familier, alkoholprojekt i spædbørnsfamilier, LP(Læringsmiljø og pædagogisk analyse)arbejdet på
skoleområdet mv.).
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Udover de forskellige mødeformer er der en vifte af
metoder til rådighed i Hillerød Kommune, når du skal
handle aktivt i arbejdet med Fælles børn - Fælles
ansvar. Metoder dækker i denne sammenhæng over
forskellige uddannelsestiltag såsom Hillerød uddannelsen, mødeformer og analyseredskaber, som bruges på tværs af institutioner, skoler og afdelinger.

Hillerøduddannelsen
I Hillerød Kommune prioriterer vi kompetenceudvikling højt for at sikre kvaliteten i det tværfaglige
arbejde omkring børn, unge og familier i vanskeligheder. Derfor udbydes bl.a. Hillerøduddannelsen, der er
et efteruddannelsesforløb over tre dage, for alle
lærere og pædagoger i Hillerød Kommune og for personale i Familier og Sundhed. Hillerøduddannelsen
bidrager til, at medarbejdere får en fælles referenceramme og fælles begreber for det tværfaglige
arbejde, ligesom uddannelsen bygger på visionerne
og værdierne beskrevet i Fælles Børn - Fælles Ansvar.
Hillerøduddannelsen er udviklet af og varetages af psykologer ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR) og følges af en tværfagligt sammensat følgegruppe med repræsentanter fra Dagtilbud Børn, Skoleafdelingen/SFO og Familier og Sundhed. Uddannelsen
består af teoretiske oplæg, refleksioner og samtaleøvelser, hvor kursusdeltagerne er aktivt deltagende. På
uddannelsen er der også mulighed for at udveksle erfaringer og videndele mellem forskellige faggrupper.
Uddannelsen bygger på en narrativ tilgang. Dette indebærer, at man arbejder ud fra en forståelse af, at mennesker er intentionelle aktører i eget liv, og at man med
fordel kan se mennesket som meget mere og andet
end det problem, som det kæmper med. En narrativ
tilgang bygger endvidere på en forståelse af, at der kan
eksistere mange ”historier” side om side om samme
problematik. Heri ligger en fordring om, at man samarbejder og inddrager mange perspektiver i arbejdet
med mennesker, problemer og mulige løsninger. Det
ses også som nyttigt, at man udover at søge årsager
og forklaringer på vanskeligheder og udfordringer, samtidig har fokus på ønsker og muligheder, når problemer
skal løses og udvikling og trivsel sikres.
På Hillerøduddannelsen arbejdes med narrative begreber som nysgerrighed, agenthed, eksternalisering og

identitetsdannelse ligesom uddannelsen afsluttes med
træning i en narrativt inspireret samarbejdsmodel, som
en fælles platform for det tværfaglige samarbejde i
Hillerød Kommune.

LP-modellen
LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. LPmodellen er et arbejdsredskab, der oprindeligt er udarbejdet i Norge. Modellen anvendes i både skoler og
daginstitutioner. LP-modellen er en analysemodel, der
er udviklet på baggrund af både teori og empirisk
forskning og den skal bidrage til en forståelse af de
forhold, der udløser, påvirker og opretholder adfærdsog læringsproblemer i skolen. LP-modellen giver ikke
konkrete redskaber til at takle de enkelte pædagogiske
udfordringer, men en øget forståelse for problemerne.
Med modellen kan der udvikles og gennemføres tiltag
og strategier, der kan bidrage til at reducere problemerne og øge trivsel og læring hos børn. LP-modellen
er derved et arbejdsredskab, som lærere og pædagoger kan gøre brug af, når børn har problemer, som skal
analyseres, identificeres og reduceres. Forskning viser,
at systematisk anvendelse af LP-modellen bidrager
til at forbedre læringsmiljøet og til at forbedre resultater af elevers læringsudbytte både socialt og fagligt.
LP-modellen er således et dokumenteret bud på skabelsen af en inkluderende skole. Implementeringen af
LP-modellen er landsdækkende.
I Hillerød Kommune har vi allerede indført LP-modellen på flere skoler, og modellen kan med fordel
anvendes bredt på både skole- som daginstitutionsområdet. Medarbejdere fra Familier og Sundhed
uddannes som LP-vejledere i Norge og fungerer som
vejledere for lærere og pædagoger, der skal uddannes
i analysemodellen via et E-learningprogram, og som
sparringspartnere for lærere og pædagoger i den konkrete anvendelse af LP-modellen.

M-kurser
M står for Mål og Marlbourough-metoden. I en række
andre kommuner kalder man et tilsvarende tilbud for
”familie-klasser”. M-kurser er et tilbud til børn i vanskeligheder i skole og fritidstilbud. Typisk er der tale
om børn, som udfordres af sociale og emotionelle
vanskeligheder, der står i vejen for, at de trives socialt
og får et relevant udbytte ud af undervisningen.
M-kurserne retter sig mod at støtte barnet i arbejdet
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med at overvinde sine vanskeligheder og fremme den
gode adfærd. De primære mål for M-kurser:
• At undgå eksklusion af børn, der er i vanskeligheder i klassen.
•

At give børnene større selvforståelse, selvtillid og
medansvar for egen udvikling.

•

At give forældrene til børn i vanskeligheder mulighed for større medleven og medansvar for børnenes udvikling og skabe netværk mellem forældre.

•

At udvide forældresamarbejdet mellem forældrene til barnet i vanskeligheder og klassens
øvrige forældre.

•

 t udnytte ressourcer i at inddrage børnene fra norA
malklassen i samarbejdet med børn i vanskeligheder.

M-kurserne er intensive kurser på skolen, en til to
dage om ugen i 6 – 8 uger med deltagelse af elever
i vanskeligheder, deres forældre og specialuddannede lærere og pædagoger superviseret af psykologer fra PPR. På kurserne arbejdes systematisk med
fastsættelse af mål, hvor børnene, deres forældre
og professionelle i fællesskab fastsætter 3-4 korte
og konkrete mål for barnet, som alle skal arbejde
hen imod.
Der arbejdes med et ugeskema til barnet og pointgivning i forhold til, hvordan det er gået med at nå de
opstillede mål. I Hillerød kommune er der indført
M-kurser på flere skoler og det er skolelederen, der
udvælger elever til M-kurser efter indstilling fra
lærerne og sagsførende PPR-psykolog og i samarbejde med forældrene.
Evalueringen af M-kurserne i Hillerød Kommune viser
bl.a. at elever, der deltager på M-kurserne ofte udvikler sig i en positiv retning under selve kurset, og børnene generelt er glade for at have gået på M-kurset.
Forældrene oplever at få nye handlemuligheder og
redskaber, og nogle får et nyt syn på opdragelse og
på deres barns vanskeligheder i skolen, ligesom de
oplever, at de får et bedre samarbejde med lærerne
og mere tillid til skolen. Forældrene oplever også, at
de bliver mere inddraget, og at de i højere grad kan
medvirke til deres børns udvikling i skolen. Alle oplever M-kurset som et godt tilbud.

Processuelle netværksmøder
Hillerød Kommune arbejder med processuelle netværksmøder som metode i forhold til de børn og unge
og deres familier, der har brug for en særligt koordineret indsats til at få hverdagen på ret køl.
De processuelle netværksmøder har til formål at
samle forældre og evt. barn/den unge og andre vigtige personer i familiens netværk med de forskellige
professionelle fagpersoner omkring familien. Netværket defineres i samarbejde mellem forælderen/
forældrene og mødelederen og gerne med forslag
fra henviseren. Mødernes formål er at forbedre indsatsen for barnet/familien gennem udvidet kendskab
til hinanden og derved opnå en endnu bedre koordinering af indsatsen. Nøglebegreberne er forældreinddragelse, videndeling og ansvarsdeling. Netværksmøderne handler ikke kun om at løse konkrete
problemer og koordinere tiltag og aftaler, men også
om at skabe fælles mål for indsatsen i samarbejde
med den enkelte familie. Hermed kan der skabes
bedre sammenhæng for alle parter, større flow i
sagen og en højnelse af kvaliteten i løsningerne. Der
vil som regel blive afholdt netværksmøder af tre
timers varighed hver 3. måned, så længe det skønnes nødvendigt.
Som medarbejder på børne- og ungeområdet i Hillerød kommune er du sandsynligvis i kontakt med
børn og unge, som er i målgruppen for processuelle
netværksmøder. Alle ansatte i Hillerød Kommune har
mulighed for at henvise en familie til en mødeleder.
Målgruppen er børn og unge op til 18 år og deres
forældre. Visitering til et netværksforløb sker ud fra
en helhedsvurdering af barnet/den unge og dennes
familiære forhold. Vurderingen bør så vidt muligt tage
udgangspunkt i nedenstående kriterier:
Barnet/den unge skal være karakteriseret ved mindst
ét af følgende karakteristika:
• Mistrivsel
•

Pjækkeri

•

Misbrug

•

Kriminalitet
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•

Selvskadende adfærd

•

Udadreagerende adfærd

Samtidig skal barnets/den unges familie være karakteriseret ved mindst ét af følgende karakteristika:
• Svage forudsætninger i forældrerollen
•

Kriminalitet

•

Misbrug

•

 vag eller manglende tilknytning til arbejdsmarS
kedet

•

Psykiske lidelser

•

Traumatisering

(Se mere på Intra/Sådan gør du/Processuelle netværksmøder)

Metodisk grundlag

73

74

Bilagsliste

INDHOLD Bilagsliste
Samtlige bilag findes desuden sammen med årets udviklingsmål på
Intra/afdelinger/Børn, Skoler og Familier/FBFA/Bilag til håndbogen.
Bilag 1: Samarbejdsskema I
Bilag 2: Samarbejdsskema II
Bilag 3: Opfølgningskema
Bilag 4: Indstillingsskema til PPR – skolebørn og småbørn
Bilag 5: Vejledning i Tværsmøde
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Bilag 1

Samarbejdsskema I

Jeg har fremlagt og drøftet min bekymring med forældre og evt. barn d.

76

Beskrivelse af bekymringen (iflg. personale, forældre og evt. barn):
Hvilke ressourcer ser forældre og personale hos
barnet, som kan betyde
en positiv forandring?
Hvilke ønsker om positive
forandringer har forældre,
barn og pædagogisk personale?
Udviklingsmæssige for- Udviklingsmæssige standpunkter og udfordringer (herunder faglige for skolebørn):
hold der indgår i vurderingen af bekymringen?
Forhold til venner, kammerater m.m.:
Forhold der vedrører personlige/følelsesmæssige reaktioner:
Forhold omkring sundhed og helbred:
Andre sociale forhold af betydning:
Evt. andre forhold:
Hvilke handlinger er der
(evt.) allerede foretaget if.
til bekymringen?
Hvilken effekt har de haft?
Fælles mål for indsatsen 1.
i den kommende periode: 2.
(Målene skal være kon- 3.
krete og beskrive det, som
ønskes opnået)
Hvad skal gøres anderle- Barnet:
des af:
Forældre:
Pædagogisk personale:
Aftaler om ny drøftelse:

Opfølgning sker den
På opfølgningsmødet skal der tages stilling til de mål
og forandringer, der har været arbejdet med.
Dette og øvrige opfølgningsmøder skrives i opfølgningsarkene.

Bilag 2

Samarbejdsskema II
– med inddragelse af ressourcepersoner
tilknyttet dagtilbuddet/skolen/SFO/klubben

Drøftelse med forældre og orientering om, at bekymringen vil blive drøftet med ledelse og med ressourcepersoner tilknyttet dagtilbuddet/skolen (AKT, socialpædagoger, SSP, PPR) er sket d.
Samtykke til udveksling af information foreligger d.
Beskrivelse af:
• Bekymring (iflg. personale, forældre og evt.
barn).
• De opstillede mål/forandringer, der er arbejdet med.
• De resultater, der er
nået.
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Beskrivelse af samarbejdet mellem det pædagogiske personale og familien:

Hvilke ressourcer/kompetencer er nødvendige for
at kunne imødegå barnets behov?
Drøftelser med ledelse og
ressourcepersoner
dato:
Konsultativ støtte
dato:
Fælles mål for indsatsen 1.
i den kommende periode: 2.
(Målene skal være kon- 3.
krete og beskrive det, som
ønskes opnået)
Beslutninger om den fortsatte indsats:

Aftaler om ny drøftelse:

Opfølgning sker den
På opfølgningsmødet skal der tages stilling til de mål og forandringer, der har
været arbejdet med.
Dette og øvrige opfølgningsmøder skrives i opfølgningsarkene.

Bilag 3

Opfølgningsskema
Nr:

Dato:

Hvordan er der arbejdet
med de fastsatte mål?
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Hvilke ændringer og resultater er der fremkommet?

Fælles mål for indsatsen 1.
i den kommende periode: 2.
(Målene skal være kon- 3.
krete og beskrive det, som
ønskes opnået)

Hvad skal gøres
anderledes af?

Barnet:
Forældre:
Pædagogisk personale:

Aftaler om ny drøftelse:

Opfølgning sker den
På opfølgningsmødet skal der tages stilling til de mål og forandringer, der har
været arbejdet med.
Dette og øvrige opfølgningsmøder skrives i opfølgningsarkene.

Bilag 4

Indstillingsskema
til PPR skolebørn
Hillerød Kommune

BASISOPLYSNINGER

Dato
Oprindeligt udfyldt:
Sidst revideret:

Institution/ skole:
Kontaktperson:
Tidligere institution/skole:

Årstal:

Barnets fulde navn:

Cpr. nr.:

Adresse:
Moders navn:

Cpr. nr.

Adresse:

Telefon dagtimer
Telefon hjemmet

Faders navn:

Cpr. nr.

Adresse:

Telefon dagtimer
Telefon hjemmet

Søskende Navn:

Fødselsdato:

Søskende Navn:

Fødselsdato:

Søskende Navn:

Fødselsdato:

Forældremyndigheds indehaver:

Mor:
Far:
Begge:

Hvilke sprog taler barnet:

Dansk:
Andre:

Behov for tolk?

Hvilket sprog taler forældrene:

Dansk:
Andre:

Behov for tolk?

79

Bilag 4

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Trollesmindeallé 27
3400 Hillerød
Indstillingsark for skolebørn
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Hvornår og af hvem blev der truffet beslutning om indstilling
til PPR?
Hvilken fagperson(er) fra PPR deltog i det konsultative forum,
hvor beslutningen blev truffet?
Tale- hørelærer, fysioterapeut, psykolog.
Hvilken faggruppe i PPR ønskes inddraget?

Hvilke mål og indsatser har institutionen/skolen samarbejdet
med forældre og barn om, iflg. samarbejdsprocedurerne i
”FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR”?
Beskriv effekten af disse indsatser.
Denne beskrivelse kan erstattes af vedlæggelsen af de
udfyldte samarbejdsskemaer.
Hvilke mål, som ikke kan opnås i de almenpædagogiske
rammer, ønskes opnået med indstillingen til PPR?
Beskriv det faglige niveau og arbejdsindsatsen i dansk:

Beskriv det faglige niveau og arbejdsindsatsen i matematik:

Beskriv det faglige niveau og arbejdsindsatsen i andre fag
– evt. særlige interesser/foretrukne fag:
Ved formodning om syns- eller hørenedsættelse ses eleven
af skolens sundhedsplejerske.
Dato for undersøgelsen:
Sundhedsplejerskens kommentarer:
Sundhedsplejerskens underskrift:
Hjemmets læge:

Bilag 4

Information om sundhedstilstand, udvikling og opvækst, som
af forældrene skønnes at have relevans for barnets trivsel:
•

Sundhedstilstand, fx særlige bemærkninger i forbindelse
med fødslen, alvorlig sygdom, medicinering, hospitalsindlæggelse el.lign.

•

Udvikling, fx særlige bemærkninger i forbindelse med
motoriske milepæle (kravle, sidde, gå m.m.), social adfærd,
sproglig udvikling o.lign.

•

Opvækst, fx skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien
o.lign.
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Hvad giver barnet/den unge udtryk for?
(Foreslås udfyldt sammen med klasselæreren eller anden
relevant lærer, evt. inspireret af ”Tillægget til indstillingsskema/barnets stemme”)
Forældrenes kommentarer og ønsker til indstillingen til PPR:

Dato:
Forældres underskrift:
Dato:
Kontaktpersons underskrift:

Dato:
Leders underskrift:

Bilag 4

Indstillingsskema
til PPR småbørn
Hillerød Kommune
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BASISOPLYSNINGER

Dato
Oprindeligt udfyldt:
Sidst revideret:

Institution/ skole:
Kontaktperson:
Tidligere institution/skole:

Årstal:

Barnets fulde navn:

Cpr. nr.:

Adresse:
Moders navn:

Cpr. nr.

Adresse:

Telefon dagtimer
Telefon hjemmet

Faders navn:

Cpr. nr.

Adresse:

Telefon dagtimer
Telefon hjemmet

Søskende Navn:

Fødselsdato:

Søskende Navn:

Fødselsdato:

Søskende Navn:

Fødselsdato:

Forældremyndigheds indehaver:

Mor:
Far:
Begge:

Hvilke sprog taler barnet:

Dansk:
Andre:

Behov for tolk?

Hvilket sprog taler forældrene:

Dansk:
Andre:

Behov for tolk?

Bilag 4

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Trollesmindeallé 27
3400 Hillerød
Indstillingsark for småbørn
Hvornår og af hvem blev der truffet beslutning om indstilling
til PPR?

Hvilke mål, som ikke kan opnås i de almen-pædagogiske
rammer, ønskes opnået med indstillingen til PPR?

Hvilken faggruppe i PPR ønskes inddraget?

Barnets hørelse bør være undersøgt af en ørelæge inden for
de sidste par måneder. Hvis der er bemærkninger, bedes en
udskrift af resultatet vedlagt.
Er der en mistanke om, at barnets syn er nedsat, og er barnet i så fald henvist til øjenlæge?

Information om sundhedstilstand, udvikling og opvækst, som
af forældrene skønnes at have relevans for barnets trivsel:
•

Sundhedstilstand, fx særlige bemærkninger i forbindelse
med fødslen, alvorlig sygdom, medicinering, hospitalsindlæggelse el.lign.

•

Udvikling, fx særlige bemærkninger i forbindelse med
motoriske milepæle (kravle, sidde, gå m.m.), social
adfærd, sproglig udvikling el.lign.

•

Opvækst, fx skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien
el.lign.
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Bilag 4

Forældrenes kommentarer og ønsker til indstillingen til PPR:
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Dato:
Forældres underskrift:
Dato:
Kontaktpersons underskrift:

Dato:
Leders underskrift:

Bilag 5

Vejledning i Tværsmødet
Forberedelse til Tværsmødet
•

 ato bestemmes ved at inst./skoleleder kontakter
D
tovholder fra TT

•

Mødet afholdes i institution/skole, hvor barnet går

•

Inst./skoleleder og TT vurderer relevante deltagere,
herunder barnet

•

Inst./skoleleder laver mødeindkaldelse til relevante
deltagere

•

T T vurderer hvem der fra TT er relevante deltagere

•

 e udfyldte samarbejdsskemaer fremsendes til
D
mødedeltagere af inst./skoleleder senest en uge
før mødet

•

Rollefordeling laves (interviewer, referent)

Afvikling af Tværsmøde

•

Opfat dig selv som den undrende detektiv og opdagelsesrejsende! Følgende spørgsmål skal ses som
inspiration til denne ”rejse” …

Orienterende spørgsmål (at undersøge og få viden):
• Hvem, hvad, hvor, hvor længe, hvordan, hvilke
situationer? Tag gerne udgangspunkt i samarbejdsskemaerne, når de professionelle interviewes.
•

 å i dybden med en enkelt episode – ofte giver det
G
gode ”billeder” på den unge/barnets vanskeligheder og ressourcer og deres relation til andre; voksne
og børn/unge.

•

Spørg evt. til undtagelser dvs. situationer, hvor
vanskeligheden mod forventning ikke viste sig.

Relationsspørgsmål (udforskning af sammenhænge i
relationerne omkring barnet + udfordring til at se barnet i et andet perspektiv)
• Hvad er problemet som du ser det?

Indledningsguide.
Inst./skoleleder byder velkommen + præsentationsrunde.
Interviewer præsenterer formålet med mødet:
• Udfolde historien om barnet og konteksten
•

Afklare hvad der er gjort indtil nu

•

Undersøge effekten. Hvad har virket – ikke virket?

•

Lave handleplan for, hvad der skal ske efter mødet

Interviewer præsenterer afviklingsformen:
• Informerer om interviewers rolle som procesansvarlig (sikrer at alle kommer til orde og mødet
gennemføres).
•

Informerer om referent, tavshedspligt, tidsramme,
talerækkefølge og mødeevaluering for de professionelle.

Interviewguide:
•

•

Hvordan tror du andre ser det?  

•

Hvornår er det anderledes for barnet/den unge?
Hvad sker der her? Hvad gør du?

Hypotetiske spørgsmål (at skabe alternative forståelser):
• Hvad tror du, der ville ske, hvis ...?
•

Hvis barnet/den unge skulle ønske sig 3 ting,
hvad ville det ønske sig?

•

Hvordan tror du barnet/den unge ville reagere,
hvis ...?

•

Hvad kunne det betyde for barnet/den unge
hvis ...?

•

Hvad er dit håb for barnet/den unge?

Afslutningsguide
Handleplan/aftaler
• Er der blandt mødedeltagerne vokset en ny forståelse eller mulighed frem?

God idé at interviewe en person ad gangen.
•

Hvem skal gå videre med hvad fremover?
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•

Hvem er koordinerende fagperson fra TT?

•

Hvornår skal man mødes igen og følge op på
sagen?

•

Hvordan skal det videre samarbejde forløbe?

Evalueringsguide
Mødet evalueres af de deltagende fagpersoner:
•

Det virkede godt, at ...

•

Hvordan mon det havde virket, hvis ...

Bilag 5
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Fælles Børn - Fælles Ansvar
Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Tlf 7232 0000
Fax 7232 3213
hillerod@hillerod.dk
www.hillerod.dk

