Ressource- og risikoskemaet
Beskyttelses- og risikofaktorer

Vurderes forholdet at være til
stede i barnets/den unges liv?

Grøn = modvirker risiko

Kommentar

Gul = let forhøjet risiko
Orange = forhøjet risiko
Rød = stærkt forhøjet risiko
UDVIKLING OG ADFÆRD

Ja

Nej

Ved
ikke

Ikke relevant

Ja

Nej

Ved
ikke

Ikke relevant

Kan kontrollere egne impulser
Er fleksibel
Positiv selvopfattelse
Gode problemløsningsevner
Besidder gode verbale færdigheder
Opmærksomhed fra forældre i forhold til udvikling og
adfærd (fk = forældrekompetence)
Aggressiv
Lav grad af indlevelsesevne
Problemer med hyperaktivitet, koncentration eller opmærksomhed
Høj impulsivitet
Tidligere begået kriminalitet
FAMILIEFORHOLD
God relation/positivt forhold mellem forældre og barn
Positive rollemodeller i familien
Struktur og regler i hjemmet
At være den førstefødte
Lille familiestørrelse
Omsorg og støtte fra søskende eller bedsteforældre
Et hjem med stor fysisk plads
Mor har født det første barn som teenager
Manglende erhvervsuddannelse hos far
Manglende erhvervsuddannelse hos mor
Forældre med misbrug

Bemærkninger

Lejebolig
Udsat boligområde
Forældrenes relation til barnet er ringe
Forældre skilt
Forældre /stedforældre har udøvet eller været ofre for vold
Far straffet for kriminalitet
Arbejdsløse forældre
Anden baggrund end dansk
Konflikter forældrene imellem
Uhensigtsmæssig opdragelsesstil
Psykisk overgreb
Fysisk overgreb
Mor straffet for kriminalitet
SKOLEFORHOLD

Ja

Nej

Ved
ikke

Ikke relevant

Ja

Nej

Ved
ikke

Ikke relevant

Barnet/den unge er motiveret for at gå i skole
Gennemsnitlig intelligens eller derover
Støtte fra lærer
Arbejde der understøtter skolen
Opmærksomhed fra forældre i forhold til skole og læring (fk)
Tegn på manglende trivsel i skolen
Begrænset skolegang: Manglende skoletilbud eller stort
fravær
4 eller flere skoleskift

SUNDHEDSFORHOLD
Er fysisk aktiv
Opmærksomhed fra forældre i forhold til den unges
sundhed (fk)
Test påviser lav IQ
Misbrug

FRITIDSFORHOLD OG VENSKABER

Ja

Nej

Ved
ikke

Ikke relevant

Ja

Nej

Ved
ikke

Ikke relevant

Andre omsorgspersoner end moderen, fx venner og naboer
Er velfungerende i sociale sammenhænge
Positive rollemodeller
Nære, ikke-kriminelle venner
Opmærksomhed fra forældre i forhold til fritid og venskaber
(fk)
Anti-sociale venner
Manglende sociale relationer
ANDRE FORHOLD
Børnesag
Dreng

