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Indledning
Håndbogen På tværs udkom første gang i december 2009, og er udarbejdet i samarbejde mellem Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen.
På Tværs er med denne 2016 udgave blevet opdateret, så den lægger sig tæt op ad Udviklingsstrategi for børn,
unge og familier. Udviklingsstrategiens målgruppe er alle børn og unge i Aalborg Kommune – herunder børn og
unge i almindelighed, børn og unge der viser begyndende tegn på mangelfuld trivsel, børn og unge med specifikke behov, børn og unge der er alvorligt truede og i åbenbar risiko for varig skade. Dertil kommer børn og unge
med handicaps.
Udviklingsstrategien har primært fokus på børn og unge med eller i risiko for at udvikle særlige behov.
De børn og unge vi har særligt fokus på i På tværs er denne målgruppe af børn og unge med eller i risiko for at
udvikle særlige behov. Der kan være tale om børn og ungen, hvis sociale mobilitet er udfordret. Deres familier
kan være kendetegnet ved lavt uddannelsesniveau, svag tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller kendetegnet
ved psykisk sygdom, misbrug og kriminalitet.
Et barn eller en ung kan være i en udsat position i perioder af barndommen, ligesom der kan være tale om forskellige grader af udsathed.
De beskrevne sociale forhold viser sig desværre også omkring barnet/den unge, hvor flere som voksne vil få
sammenlignelige livsvilkår, som deres familier. Disse børn og unge er udsatte qva deres livsbetingelser, og de
fortjener, at vi hjælper dem til en god fremtid; og vi professionelle er forpligtet hertil.
I udspillet De udsatte børn - Fremtiden er deres sætter KL også retning for denne gruppe af børn og unge.
Med På tværs vil vi understøtte en tidlig indsats og et tværfagligt samarbejde for denne målgruppe.
Det er nødvendigt med et fælles afsæt for de fagpersonerne, der arbejder inden for området.
Håndbogen er derfor målrettet alle fagpersoner, der arbejder på 0-18 års området i Aalborg Kommune.
Overordnede mål for På tværs
I håndbogen er der et skærpet fokus på indsatsen før, under og efter en underretning til Familiegruppen har
fundet sted. Derfor har den følgende tre overordnede mål:
1. At kvalificere den tidlige tværfaglige indsats, så alle udsatte børn og unge i højere grad kan rummes i almenområdet. Der skal sikres en helhedsorienteret indsats i forhold til barn/ung og familie, så underretninger på
sigt minimeres.
2. At kvalificere medarbejderne i almenområdet til i højere grad selv at kunne arbejde med udsatte børn og
unge. Dette med henblik på at forebygge og stoppe uhensigtsmæssigt udvikling og på
sigt minimere behov for underretninger.
3. At styrke det tværfaglige samarbejde, så indsatsen bliver så sammenhængende, koordineret og kvalificeret som muligt, efter at underretning
til Familiegruppen har fundet sted.
Læs mere om:
KL’s udspil
De udsatte børn
– fremtiden er deres.
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Børne- og Ungepolitik
Politikken danner en fælles platform og sætter retning for alle indsatser for børn og unge i Aalborg Kommune.
Politikken er værdibaseret og skal fungere som en paraply for forvaltningens øvrige politikker og strategier
målrettet børn og unge.
Værdierne er:
• Sociale fællesskaber rykker
I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge indgår i inkluderende sociale fællesskaber, hvor de oplever at være velkomne, betydningsfulde, værdsatte og forpligtede.
• Medansvar for eget liv
I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge bliver inddraget, motiveret og udvikler evnen til at tage
ansvar for eget liv.
• Verden venter
I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge udvikler sig til kompetente, robuste mennesker, der kan
indgå i demokratiet og være aktive medborgere.
• Familie og netværk skal på banen
I Aalborg Kommune vil vi have et godt samarbejde med forældre og netværk og at forældrenes og netværkets ressourcer værdsættes og inddrages.
• Ingen giver slip før en anden tager fat
I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge oplever tværfaglighed, sammenhæng og helhed i de
overgange der er i deres liv.
Børne- og Ungepolitikken skal ses i tæt sammenhæng med Udviklingsstrategi for børn, unge og familier.

Læs mere om:
Aalborg Kommunes
Børne- og Ungepolitik.
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Udviklingsstrategi for børn, unge og familier 0-18/23 år
Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune 0-18/23 år udgør et helt centralt element i at
sikre rette indsatser på tværs af Aalborg Kommune. Strategien er gældende for perioden 2016-2020.
Udviklingsstrategien udgør en overordnet ramme for arbejdet med alle børn, unge og familier, og den gør op
med en opdelt tænkning omkring det genelle (Småbørns- og Skoleområdet), det forebyggende (Sundhedspleje,
Tandpleje, Tværfaglige Teams, m.v.) og det foranstaltende område (f.eks. børn, unge og familier med behov for
foranstaltning efter Serviceloven).

Tæt på familien og netværket
Vi skal i endnu højere grad arbejde fleksibelt sammen og være tæt på familien og netværket. Ofte er det i dagtilbuddet, skolen, fritidstilbuddet eller i fritidsjobbet, at barnet/den unge oplever at være en del af et større
fællesskab, hvor man får kammerater, som man kan spejle sig positivt i, og hvor der er voksne, der er rollemodeller for den unge. Det er andre typer af relationer end de familiære, som også er med til at inkludere barnet/
den unge.
Med Udviklingsstrategien skal barnet/den unge understøttes i et stabilt dagtilbud og skoleforløb (helst i en almindelig folkeskole), deltage aktivt i det lokale foreningsliv og eventuelt få et fritidsjob i nærområdet.
For at Aalborg Kommune har succes med denne opgave, skal børnene, de unge og familierne opleve:
• At der opbygges og fastholdes støttende relationer mellem barnet/unge, familien og personer i familiens
omgangskreds.
• At børnene/de unge inkluderes i det omkringliggende samfund gennem skole og en aktiv fritid.
• At indsatsen er sammenhængende og passer til de behov, som det enkelte barn/ung og familie har.
• At der vil være en tættere kontakt og en øget dialog med deres (eventuelle) rådgiver.
Et væsentligt og afgørende element i dette er også, at alle der i arbejdet med børn, unge og familier fremadrettet skal arbejde ud fra tankegangen bag Indsatstrappen. Med indsatstrappen er forebyggelse og intervention
i eget miljø altid målet og indsatser over for børn og unge skal altid ske ud fra et forløbsperspektiv, som sikrer
gradvis nedtrapning af indsatsen.

Læs mere om:
Udviklingsstrategi for
børn, unge og familier
i Aalborg Kommune
0-18/23 år
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Indsatstrappen
Udviklingsstrategi for børn, unge og familier ønsker at gøre op med en opdelte tænkning, hvor de generelle, de
forebyggende og de foranstaltende indsatser betragtes som adskilte.
Disse indsatser skal fremadrettet mødes af et tæt samspil mellem de fagprofessionelle. Et centralt element er,
at de specialiserede indsatser skal nytænkes, og almenområdet skal i langt højere grad inddrages. Her kommer
Indsatstrappen i spil med et fokus på forebyggelse og handling i et tværprofessionelt samarbejde.
Tænkningen bag indsatstrappen er, at der skal vælges den rette indsats og det rette trin på det rigtige tidspunkt.
Videre er grundtanken, at der som udgangspunkt skal vælges den mindst indgribende indsats, når det er foreneligt med barnets behov.

Anbringelse i
institution
Anbringelse i
plejefamilie

Anbringelser
i slægt og
netværk
Hjemmebaserede
indsatser
- dagbehandling
- pædagogisk støtte

Forebyggelse

- råd og vejledning
- samtaler o.l.

Tidlige indsatser i almenområdet

- tilbud og indsatser som alle børn, unge og familier tilbydes
- tidlige og forebyggende indsatser før sag i familiegruppe

Hver gang der iværksættes en indsats over for et barn/ung, skal der samtidig laves en plan for nedtrapning af
indsatsen/trin ned ad trappen. Der skal helt fra en indsats begyndelse tænkes i, og lægges plan for, hvordan
barnet/den unge kan komme ned ad trappen. Brugen af indsatstrappen tager dermed altid udgangspunkt i det
konkrete barn/ung, hvor valget af rette trin på trappen/indsats vurderes ud fra en samlet faglig vurdering. Der
er således ikke noget på forhånd slavisk bestemt gennemløb af indsatstrappen; det hele vurderes på baggrund
af det enkelte barn/ung.
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En helhedsorienteret indsats
I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge oplever tværfaglighed, sammenhæng og helhed i de overgange der er i deres liv (Børne- og Ungepolitik, side 12-13).
Vi skal have fokus på et styrket tværprofessionelt samarbejde, hvor fokus er på effekt i indsatserne. Målet med
dette er, at børn/unge og deres familier skal opleve en helhedsorienteret og koordineret indsats, som har til sigte:
• At barnet, den unge og familien oplever en koordineret og sammenhængende indsats fra kommunens side.
• At de involverede professionelle har et skærpet tværfagligt samarbejde med det formål at etablere en koordineret og sammenhængende indsats i forhold til et barn/ung og familie.
Kvaliteten af den vejledning og støtte familien får, kan have afgørende betydning for, i hvilken grad barnet/den
unge og familien oplever, at der sker en positiv udvikling i deres tilværelse og trivsel.
Når det tværprofessionelle samarbejde fungerer godt, supplerer og understøtter forskellige fagligheder og
kompetencer hinanden. Herved kan nye forståelser og løsninger opstå.
Tværprofessionelt samarbejde er særligt relevant, hvor der er gensidig afhængighed mellem samarbejdsparternes opgaveløsning, en høj grad af uforudsigelighed, kompleksitet og eventuelt tidspres.
At arbejde tværprofessionelt kræver fleksibilitet og de involverede er afhængige af, at dele informationer og
kombinere kompetencerne fra hinandens områder. Det er ikke hensigten, at udviske de enkelte professioners
faglighed, men derimod handler det om at bringe deres forskellige kompetencer i spil med henblik på at nå det
fælles mål. For at tværprofessionelt samarbejde kan fungere, må eventuelle personlige ambitioner erstattes
med faglige ambitioner.
Vi skelner i den helhedsorienterede indsats mellem nedenstående to indsatser:
1. Tidlige indsatser
• Børn og unge i almindelighed
Barnet/den unge udvikler sig “almindeligt” socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt (med de udsving i trivslen, der naturligt følger med).
• Børn og unge, der viser begyndende tegn på mangelfuld trivsel
Barnet/den unge viser tegn på at være i vanskeligheder. Det kan f.eks. være bekymrende tristhed, sygdom
eller dødsfald i familien, skilsmisse og arbejdsløshed.
• Børn og unge med specifikke behov
Barnet/den unge har sociale, psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser/handicap, eller viser tydelige tegn på
at være i vanskeligheder. Der kan være psykiske eller adfærdsmæssige reaktioner. Der kan også være psykosomatiske reaktioner (fysiske reaktioner på psykiske problemer, f.eks. hovedpine, spiseforstyrrelser eller angst).
2. Specialiserede indsatser
• Børn og unge, der er alvorligt truede og med åbenbar risisko for varig skade
Børn/unge, der er udsat for langvarig, tung belastning og viser tydelige tegn på
at være i store vanskeligheder. De har svært ved at skabe relationer til andre
børn, unge og voksne. Der kan være (begyndende) misbrug og kriminalitet.
Der kan eventuelt ses en begyndende personlighedsmæssig fejludvikling
eller der kan være psykiske lidelser.
Læs mere om:
Aalborg Kommunes
Børne- og Ungepolitik
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Viden til anvendelse i praksis
Forudsætningen for at kunne hjælpe udsatte børn og unge er, at de voksne omkring dem opdager selv små signaler på, at de ikke trives og udvikler sig, som de skal.
Meget tyder på, at indsatsen på trods af tidlige signaler mange gange først starter, når problemerne har vokset
sig store. Med øget viden og et fælles begrebsapparat kan fagprofessionelle, som arbejder omkring barnet og
den unge, give dem en meget bedre chance for et godt liv.
I Aalborg Kommune er det således helt afgørende, at de fagprofessionelle har en fælles forståelse og viden om,
hvad der fremmer og hvad der hæmmer barnets/den unges udvikling, og hvad der kendetegner en udsat familie.
I det følgende afsnit præsenteres du kort for centrale begreber og viden til fælles forståelse i den helhedsorienterede indsats.

Fælles forståelse af grundlæggende begreber
Her følger begreber, som vi anvender tilbagevendende i vores indsatser og i vores samarbejde omkring de udsatte børn og unge. En præcisering af disse begreber har til formål at styrke vores fælles viden og skærpe et
fælles begrebsapparat.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer
Forståelsen af risiko- og beskyttelsesfaktorer spænder over både individuelle og kontekstuelle forhold, ligesom
faktorerne kan være både disponerende, udløsende, vedligeholdende og beskyttende (Socialstyrelsen).
Det er derfor vigtigt, at professionelle kan identificere både risikofyldte, som beskyttende faktorer og processer, når barnets situation skal analyseres.
Risiko-begrebet hænger tæt sammen med de belastninger, et barn/en ung eller hele familien er udsat for. Er
der tale om mange og store belastninger, er der dermed forbundet store og mange risici, som kan få afgørende
betydning for familien og barnets opvækst.

Individuelle risikofaktorer:
• Stress og misbrug i graviditeten
• For tidlig fødsel
• Manglende omsorg
• Helbredsproblemer, fysisk og psykisk
• Dårlig tilpasning i dagtilbud/skole
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Kontekstuelle risikofaktorer:
• Omsorgssvigt og overgreb
• Dårlige sociale opvækstvilkår
• Misbrug i familie og netværk
• Sygdom i familie og netværk
• Unge forældre
• Skilsmisse
• Traumatiserede forældre
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Når det handler om børn og unge, er de sociale belastninger oftest knyttet til forhold i hjemmet, mens det for
forældrenes vedkommende kan dreje sig om f.eks. arbejdsløshed, sygdom, misbrug og mangel på socialt netværk. Overordnet drejer det sig om belastninger i familien, som børnene på den ene eller anden måde påvirkes
af.
Begrebet om beskyttende faktorer (eller barnets modstandskraft) kan handle om forhold i barnet selv eller
i dets omgivelser. Medfødte potentialer og temperament, personlige og sociale kompetencer, har betydning
for barnet, ligesom forhold i dets omgivelser, der virker understøttende for barnets udvikling, trods kriser og
belastninger.

Individuelle beskyttende faktorer:
• Gode kognitive evner og
kommunikative færdigheder
• Afbalanceret temperament
• Selvtillid og positiv selvfølelse
• Empati og interesse for omgivelserne
• Positiv social orientering
• Resiliens

Kontekstuelle beskyttende faktorer:
• Positiv forældre-barn relation og tilknytning
• Omsorgsfuld og konsekvent opdragelse
• Positive relationer til søskende,
bedsteforældre, venner og lærere

Resiliens
Resiliens er et psykologisk begreb om en særlig modstandskraft. Med dette menes, at nogle børn og unge klarer
sig godt på trods af, at deres livsbetingelser udgør en risiko for, at de f.eks. udvikler psykiske skader og lidelser.
Begrebet anvendes især om de børn og unge, som vokser op med kontekstuelle risikofaktorer eller i risikomiljøer.
Resiliens udvikler sig i samspillet mellem barnets/den unges individuelle beskyttende faktorer og den kontekst,
som barnet vokser op i. En god ven eller en støttende voksen kan f.eks. afhjælpe belastende familieforhold.
Der kan ikke peges på entydige træk hos barnet/den unge. En udadvendt adfærd kan være en hjælp i nogle
tilfælde, mens indadvendthed i andre tilfælde kan forbygge, at barnet/den unge havner i kriminelle miljøer, hvor
pågående adfærd er fremherskende.

Læs mere om:
Risiko- og
beskyttelsesfaktorer på
Socialstyrelsens
hjemmeside.
Resiliens i Psyke & Logos
Resiliens af Dion Sommer
I Socialstyrelsens
Barnets velfærd i centrum
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Netværksinddragelse
Som et led i særlig støtte til børn og unge skal Kommunalbestyrelsen jf. Servicelovens § 47 overveje, hvordan
der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk. Kommunen er ikke forpligtiget til at benytte en
bestemt metode.
Det kræver et fælles ansvar at finde frem til den eller de løsninger, der er brug for i den pågældende familie.
I dialog skal der tales om, hvilke løsninger og aftaler, der kan støtte barnet/den unge og familien. Det aftales
hvem, der er ansvarlig for hvad.
Et netværk skabes således omkring barnet eller den unge, og vigtige personer i barnets eller den unges liv inddrages. Det kan være fagprofessionelle, familie, venner og naboer som eksempler.
De metoder, vi oftest anvender i Aalborg Kommune er:
Netværksmøder
Et netværksmøde er et møde, hvor barnet/den unge, familien samt det relevante professionelle og private netværk deltager. Netværksmødet styrker samarbejdet og skaber sammenhæng mellem barn, forældre, familie,
det private og det offentlige netværk.
Netværksmøder kan gennemføres i alle faser af en indsats. Et netværksmøde kan etableres af et dagtilbud, en
skole, en rådgiver og andre professionelle.
Netværksrådgivere
I Aalborg Kommune er der på myndighedsområdet ansat netværksrådgivere, der i forbindelse med myndighedsarbejdet primært har til opgave at sikre, at netværket bliver afdækket og inddraget.
• Myndighedsrådgiver og netværksrådgiver skal i samarbejde med familien afgøre, hvem der skal deltage
• Myndighedsrådgiver og netværksrådgiver skal definere formålet med mødet, og udarbejde dagsorden og     
referat
For at skabe struktur i tilgangen til netværksmøderne anvendes Signs of Safety (SOS) som metode.
Netværksmødets faser
Nedenstående faser anbefales til alle netværksmøder. På mødet skal der i fælleskab drøftes følgende:
1. Hvilke bekymringer der er i forhold til barnet/den unge og familien
• Derhjemme
• I dagtilbud/skole/fritid
2. Hvad der fungerer i forhold til barnet/den unge og familien
• Derhjemme
• I dagtilbud/skole/fritid

Læs mere om:
Systematisk inddragelse i
Servicelovens § 47
Sign af Safety i
håndbogens afsnit
Viden til anvendelse i praksis
På tværs
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3. Hvad der skal ske fremadrettet
• Derhjemme
• I dagtilbud/skole/fritid
Netværkskort
Netværkskort er en metode, der er enkel at gennemføre, og som på en overskuelig måde kan indkredse menneskers personlige, sociale verden. Netværkskort kan f.eks. tage udgangspunkt i barnet, og vil i givet fald afspejle
relationerne omkring barnet, som barnet selv oplever dem. Der kan også være tilfælde, hvor netværkskortet
tager udgangspunkt i forældrenes situation.

Tegn på udsathed
Når vi i praksis skal identificere de udsatte børn og unge, er der således en lang række forhold, som kan være
tegn på, at et barn/en ung er socialt udsat. Der findes ingen fælles, udtømmende definition på, hvad et socialt
udsat barn eller ung er.
Når vi skal identificere socialt udsatte børn/unge skal opmærksomheden i første omgang rettes mod de tegn,
som barnet/den unge udviser. Først derefter kan det afklares, hvilke eventuelle risikofaktorer barnet/den unge
påvirkes af.
Undersøgelser fra SFI og Socialstyrelsen har vist, at det afgørende for fagpersoners identifikation af et barn/en
ung som socialt udsat er:
• Tegnets hyppighed
Det vil sige, hvor ofte tegnet viser sig
• Tegnets samspil med andre tegn
Det er mere bekymrende, hvis barnet udviser flere tegn på social udsathed
• Varigheden af tegnet
Det vil sige, hvis barnet udviser tegnet over en længere periode. Dette er med til at bestemme, om tegnet er
bekymrende
De tegn, som fagpersoner identificerer ved forældrene, tillægges stor betydning og kan være ligeså bekymrende som de tegn, barnet/den unge selv udviser. Igen er der tale om, at tegnenes hyppighed, samspil med andre
tegn og varighed er afgørende for fagpersonens vurdering.
I selve identifikationsprocessen tages der således højde for både barnets/den unges tegn og forældrebaggrund,
og det er hermed barnets/den unges samlede situation, der er afgørende for vurderingen af, hvor alvorlig barnets/den unges udsathed er.
Nedenstående er tegn på udsathed, men listen er ikke udtømmende.

Læs mere om:
Viden om børn og unge i
risiko på Socialstyrelsens
hjemmside.
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Individuelle tegn på udsathed:
Småbørn
• Spiseproblemer
• Søvnproblemer,
trivselsproblemer
• Barnet er passivt eller sløvt
og har manglende vitalitet
• Manglende tilknytning til
omsorgspersonen
• Barnet er uroligt, omkringfarende og hyperaktivt
• Forsømthed (hygiejne,
pålædning, kost)

Større børn
• Tristhed, forskræmt,
isoleret
• Påvirkelig
• Søvnproblemer
• Forsømthed (hygiejne,
påklædning, kost)
• Dårlig tandhygiejne
• Grænsesøgende
• Overdrevet tilpasset
• Koncentrationsproblemer
• Adfærdsændringer

Unge
• Spiseforstyrrelser
• Klager over mavepine og
hovedpine
• Tristhed, isoleret, angst
• Lavt selvværd/selvtillid
• Stærk facade
• Koncentrations problemer
• Selvskadende
• Aggressiv
• Misbrug
• Kriminalitet

Kontekstuelle tegn på udsathed:
•
•
•
•
•
•
•
•

Misbrug i familie og netværk
Ekstrem selvoptagethed – fokus på sig selv frem for på barnet/den unge
Psykisk sygdom – vær opmærksom på indlæggelse i familie og netværk
Depression og angsttilstande
Vold
Manglende forældreevne
Uforudsigelighed
Isolation – barnet/den unge holdes hjemme

Tegn på overgreb af børn og unge
Hvilke reaktioner barnet har , og hvor voldsomme de er, hænger (som forskningen har vist os) sammen med,
hvor omfattende og hvor langvarige belastningerne har været, samt hvilke beskyttende faktorer, der har været
til stede i barnets liv.
Men det er vigtigt, at du er i stand til at se barnets signaler, og at se dem i sammenhæng med barnets ændrede adfærd, samt hvad barnet fortæller dig og dit kendskab til familien i øvrigt. Dette er forudsætningen for,
at du kan reagere og skabe en ændring i barnets situation.

På tværs
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Spæd- og småbørn 0-6 år
Fysiske tegn:
• Vækstkurve unormal
• Unaturlig rødmen omkring mundvige/ skedeåbning/ endetarm samt blødning herfra
• Flænger og rifter ved mundvige/ skedeåbning og endetarm
• Opsvulmethed /udflåd/kønssygdomme
• Forskellige somatiske lidelser, hovedpine, mavesmerter, underlivssmerter/smerter ved afføring
Psykiske tegn:
• Depression
• Apati
• Reagerer ikke på opfordring til kontakt
• Reagerer med angst og voldsomme skrigeture

Skolebørn og unge (6-18 år)
Social adfærd hos skolebørn og unge:
• Unormale reaktioner i socialt samvær
• For alderen uventede seksuelle ytringer og handlinger
• Angst for berøring, øjenkontakt
• Flirt i omgangen med voksne
• Mange forsømmelser fra skole eller institution
• Indlæringsproblemer
• Koncentrationsproblemer
• Tavshed og overdreven træthed
• Udadrettet, destruktiv og/eller seksualiserende adfærd
• Vil ikke bade sammen med andre
• Spiseproblemer
• Udfordrende tøjstil, seksualiserende

Det er desuden vigtigt at huske, at nogle børn har så megen modstandsdygtighed, at de ’overlever’,
så her kan det være svært at få øje på, at der er noget galt. Andre børn sender tydelige
signaler om, at noget er galt, så det er nemt for enhver at se, at barnet ikke trives.
Nogle gange fortæller barnet selv om dets problemer, andre gange bruger
barnet mange kræfter på at skjule, at noget er galt.
Læs mere om:
’Mistanke om seksuelle
overgreb’ eller ‘vold mod børn
og unge’ på Socialstyrelsens
hjemmeside SISO.
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Udredningsmetoden ICS
Myndighedsrådgiverne i Familiegrupperne og Specialgruppen anvender den socialfaglige sagsbehandlings- og
udredningsmetode ICS (Integrated Children’s System).
Formålet med ICS er at understøtte myndighedsrådgiverne, så de kommer rundt om de faktorer, der påvirker/
har betydning for et barn eller en ungs situation. På denne måde arbejdes der helhedsorienteret og systematisk
med udsatte børn og unge i sagsbehandlingen, og dette understøtter bl.a. også:
• Inddragelse af både det enkelte barn/den unge, samt forældrene i sagsbehandlingen
• Tværfagligt samarbejde mellem fagpersoner i daginstitutioner, skoler m.m. og myndighedsrådgiver
ICS fokuserer på, at forståelsen af barnets/den unges udvikling og trivsel skal ske med blik for interaktion og
samspil med det omgivende samfund. Fokus er derfor altid på det enkelte barn/den unge og på forældrenes
kompetencer til at imødekomme deres barns behov og sikre dets udvikling.
ICS peger derved på dimensioner i samspillet mellem familie og omgivelser, som er centrale for barnets/den
unges velfærd, samt for forældrenes muligheder for at varetage forældrerollen.
ICS er dermed et godt redskab til at:
• Sætte barnets behov i centrum
• Inddrage børn og forældre
• Indtænke både ressourcer og problemer
• Gøre afdækningen af barnets situation helhedsorienteret
• Understøtte systematik i sagsbehandlingen

ICS i samarbejdet mellem myndighedsrådgiver og øvrige samarbejdspartnere
En af grundstenene i ICS er det tværfaglige samarbejde mellem myndighedsrådgiver og skole, daginstitutionen,
DUS eller sundhedsplejen. ICS-trekantendanner udgangspunkt for udviklingen af en fælles faglig forståelse mellem kommunens myndighedsrådgivere og de fagpersoner, der til daglig arbejder med børn og unge.
Som et led i den fællesfaglige forståelse, og med afsæt i ICS-systematikken, er der udviklet statusudtalelser for
bl.a. skole, DUS og daginstitution. Statusudtalelser skal bruges, når man som samarbejdspartnere bidrager med
viden om et barns situation.
Eksempelvis understøttes den enkelte skolelærer i, systematisk og detaljeret at kunne beskrive barnets eller
den unges præstation og indlæring, samt barnets/den unges relation til kammerater og lærere. Herudover kan
læreren beskrive de eventuelle initiativer, som skolen har taget for at støtte barnet eller den unge, og som er
relevante for vurderingen af behovet for støtte.
Find vejledninger og statusudtalelser på Aalborg Kommunes hjemmeside.

På tværs
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ICS-trekanten
ICS er formet som en trekant og bygger på
forståelsen af, at børn og unges velfærd formes i
samspillet mellem tre hovedområder:
1. Barnets udviklingsmæssige behov
2. Forældrekompetencer
3. Familieforhold – familie og omgivelser
Hvordan virker ICS-trekanten?
Systematikken i ICS-trekanten er, at hver side af trekanten refereres til som trekantens
domæner. Det enkelte domæne kan så besidde dimensioner, der relaterer sig til et andet domæne.
Herved ses barnets/den unges udvikling og trivsel, forældrenes kompetencer og netværk som et samlet hele,
hvilket gør, at udfordringer og løsninger anskues ud fra flere perspektiver.
Trekantens tre domæner:
1. Barnets udviklingsmæssige behov
Dette domæne omhandler undersøgelsen af det individuelle barns udviklingsmæssige behov. Det vil sige, at
domænet skal give et samlet billede af barnets velfærd og muligheder for udvikling. Fokus her er barnets
fortælling om sig selv samt andres fortællinger og oplysninger om barnet.
2. Forældrekompetencer
Domænet omhandler undersøgelsen af forældrekompetencer. Dette omfatter bl.a. hvilke ressourcer forældrene har, samt hvilke mulige barrierer der eventuelt kunne være i vejen for, at forældrene kan tilgodese barnets udviklingsmæssige behov. Fokus er som nævnt i det tidligere afsnit Udredningsmetoden ICS altid på det
enkelte barn, men denne side af ICS-trekanten bidrager til at kortlægge forældrenes (omsorgspersonernes)
kompetencer til at imødekomme barnets behov og sikre dets udvikling. Alle dimensionerne i dette domæne
relaterer sig derfor til venstre domænes dimensioner Barnets udviklingsmæssige behov.
3. Familieforhold – familie og omgivelser
Undersøgelsen af dette domæne omfatter de faktorer i barnets familie, øvrige familie, omgivelser og netværk, som indvirker på barnets trivsel og har betydning for barnets velfærd. Der er tale om både faktorer, der
kan tilgodese eller vanskeliggøre, at barnets behov dækkes – og derfor kan faktorerne udgøre såvel barrierer
som ressourcer for forældrenes mulighed for at varetage forældrerollen. Dimensionerne i dette domæne
relaterer sig både til venstre og højre domænes dimensioner.

Læs mere om:
ICS ved Socialstyrelsen
Barnets velfærd i centrum
– ICS håndbog

20

på tværs

Læs mere om:
Signs of Safety

Signs of Safety
Signs of Safety (SOS) er en løsnings- og ressourcefokuseret tilgang til
kortlægning af såvel graden af bekymringer som ressourcer i familien.
Formålet med SOS er:
• At konkretisere de bekymringer, der er for barnet.
• At kortlægge ressourcer og styrker i familien, som skaber tryghed omkring barnet – hvad fungerer?
• At konkretisere de forandringer, der skal til for at bekymringer for barnet bliver mindre i tæt samarbejde med
barnet/den unge og familien.
• At skabe åbenhed og synlighed omkring forvaltningens bekymringer og krav, samt invitere barnet/den unge,
familien og øvrige relevante aktører til et samarbejde om løsninger.
Hvordan virker SOS?
Arbejdet med SOS er en proces, hvis sigte er at igangsætte de nødvendige forandringer i familien med henblik
på enten at afslutte sagen eller tilvejebringe et tilstrækkeligt belyst grundlag forud for en foranstaltning.
Denne proces involverer konstant og nøgtern evaluering af forholdet mellem belastningsfaktorer og ressourcer
i hjemmet. Den har endvidere et løbende fokus på udvikling i retning af de opstillede mål for barnets/den unges
trivsel. SOS kan gennemføres både internt i det faglige fora eller sammen med barnet/den unge, familien og
netværket.
Man kan som nævnt i afsnittet om Netværksmetoder anvende SOS i alle faser af sagsbehandlingen. I råd- og
vejledning som et led i den børnefaglige undersøgelse eller senere i forløbet.

Børnelinealen
Børnelinealen har i flere år været brugt som et systematisk arbejdsredskab i det tværfaglige samarbejde og som
et led i de tidlige og de specialiserede indsatser i Aalborg Kommune. Børnelinealen kan identificere de fagpersoner, der kan yde indsats i det tidlige og i det specialiserede samarbejde.
Formålet med Børnelinealen er:
• At kategorisere og klarlægge behov hos børn/unge og familie for dermed at tydeliggøre og iværksætte indsatsen.
• At fremme synliggørelse og erkendelse af såvel risikofaktorer som beskyttende faktorer hos barn og familie.
• At give mulighed for, at forskellige fagpersoner kan afgive kvalificerede skøn, som bygger på en fælles forståelse af børns og familiers behov.
• At skabe klarhed over, hvilke kriterier forskellige faggrupper lægger vægt på i vurderingen af børn og familier.
• At skabe klarhed over kriterier for, hvornår myndighedsudøvelse i Servicelovens forstand bringes på tale.
I samarbejde med Lis Hillgaard er Børnelinealen tilpasset Håndbogens forståelse således, at den kan bruges som
et arbejdsredskab, der tager afsæt i risikofaktorerne og de beskyttende faktorer i barnets og dens unges liv.
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Bar

Risikofaktorer
i barnet, familien,
netværket/nærmiljøet

- med dets individuelle sårbar

Egen in
dagtilbu

Børn i almindelighed

Børn med specifikke behov
1) Børn, hvor fokus skifter fra midlertidige til
langvarige/kroniske problemer
2) Børn født med fysisk eller psykisk
handicap (eller erhvervet handicap)
3) Børn, der udviser signaler i form af
psykiske reaktioner/adfærdsreaktioner

Forældrene søger selv eller på
opfordring råd og vejledning
fra lærer, pædagog, sundhedsplejerske, psykolog m.fl.

Forældrenes omsorg er god
(fx i relation til handicappede børn)
eller
forældrenes omsorg er konstant eller
midlertidigt reduceret.

Forældrene kan søge hjælp og rådgivning i de perioder, hvor barnet ikke
trives.
Problemerne klares i ens eget private
netværk og i det offentlige netværk.
Tidsperspektiv – kort.

Forældrene kan søge hjælp og rådgivning i de perioder, hvor barnet ikke
trives.
Problemerne klares i ens eget private
netværk og i det offentlige netværk.
Tidsperspektiv – kort.

Der er som udgangspunkt brug for en
fælles indsats på tværs af forvaltninger
med det formål at afhjælpe situationen,
understøtte barnet og imødegå yderligere
problemudvikling.

Ansatte på 0-6 års området, ansatte
satte på skoler, DUS og fritidscenterområderne og ansatte på sundhedsområdet og deres samarbejdspartnere jf. håndbogens afsnit ’Tidlig
indsats – hvordan? ’

Ansatte på 0-6 års området, ansatte på
skoler, DUS og fritidscenterområderne
og ansatte på sundhedsområdet og
deres samarbejdspartnere jf. håndbogens afsnit ’Tidlig indsats – hvordan?’

Ansatte på 0-6 års området, ansatte satte
på skoler, DUS og fritidscenterområderne
og ansatte på sundhedsområdet og deres
samarbejdspartnere jf. håndbogens afsnit
’Tidlig indsats – hvordan?’

Forældre

Forældreomsorgen er god.
Forældrene søger rådgivning, hvis
barnet i en periode ikke trives.
Forældrene søger måske bistand hos
læge, sundhedsplejerske, i dagtilbud,
skolen mv.

Indsatsen

Børn, der er udsat for lettere og
forbigående belastninger
eller
børn, der er udsat for en større
belastning og viser tegn på, at noget
er galt. Barnet kan f.eks. være påvirket
psykisk og socialt af en bestemt
hændelse.

Aktører

Børn

Barnet udvikler sig ’almindeligt’ både
socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt med de almindelige udsving
i trivslen, der naturligt følger med.
Almene udviklings- og trivselsproblemer.

Børn med begyndende tegn på
mangelfuld trivsel
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86

rnet

Beskyttende faktorer i
barnet, familien,
netværket/nærmiljøet

rhed, robusthed og livsvilkår

ndsats i
ud/skole

Børn med væsentlige behov for særlig støtte

Børn med åbenbar risiko for at lide varig skade

Barnet er udsat for langvarig tung belastning og viser meget tydelige
tegn på, at noget er galt. Barnet fungerer meget dårligt og udvikler sig
permanent i en dårlig retning.
Barnet har vanskeligt ved at knytte sig til eller skabe relationer til andre
børn eller voksne.
Personlighedsmæssigt er der tegn på begyndende fejludvikling.
Barnets tegn på, at noget er galt, tager derfor til i styrke og omfang.

Barnet sender dagligt signaler om forsinket udvikling
som følge af omsorgssvigt. Barnet mistrives alvorligt
• har psykiske lidelser
• har kontaktsvaghed
• har evt. et misbrug og/eller
• laver kriminalitet

Forældre vil og kan samarbejde. Forældreomsorgen er reduceret, fordi
de er psykisk syge, misbrugere, udviklingshæmmede, eller fordi de er
udsat for aktuelle kriser som fx sygdom, dødsfald eller arbejdsløshed.

Forældreomsorgen mangler helt. Forældrene er stærkt
belastede i form af personlige, psykiske, sociale,
økonomiske
og/eller netværksmæssige faktorer.

Barnet har varige skader i personligheden.

Iværksatte foranstaltninger er uden effekt.

Der er underretningspligt til Familiegruppen - jf. håndbogens afsnit om
Der
“Specialiseret
er underretningspligt
indsat - hvordan?”
til Familiegruppen

Der vil som regel være brug for intensive og langvarige foranstaltninger fra
Familiegruppen for at supplere forældreomsorgen og bremse fejludviklingen. Der vil være tale om en helhedsorienteret indsats på tværs
af forvaltninger og faggrupper.
Der vil fortrinsvis være tale om indsatser, der kan forhindre en anbringelse
uden for hjemmet.

Hos denne gruppe af børn vil foranstaltningen overvejende være en anbringelse uden for hjemmet i en
langvarig periode.

Særligt Familiegrupperne, Udviklingsafsnit for Børn og Unge, fritidscentre,
Familiecentret, Ungdomscentret, Specialcentret og PPR.
Men også samarbejdspartnere jf. håndbogens afsnit ’Tidlig indsats – hvordan?’

Særligt Familiegrupperne, Udviklingsafsnit for Børn og
Unge, fritidscentre, Familiecentret, Ungdomscentret,
Specialcentret og PPR.
Men også samarbejdspartnere jf. håndbogens afsnit
’Tidlig indsats – hvordan?’
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Tidlig indsats - hvordan?
Det nationale forskningscenter for velfærd SFI konkluderer, at daginstitutionen har en gavnlig effekt på børns
udvikling og trivsel, og at tidlig start i dagpasning kan påvirke barnet i positiv retning både sprogligt, kognitivt,
adfærdsmæssigt og følelsesmæssigt.
Det er i det daglige samarbejde og i kontakten med barn og familie, vi får mulighed for at opfange nogle af de
signaler, som børnene/de unge og forældrene udsender som tegn på begyndende vanskeligheder eller mistrivsel.
Vi vil her gennemgå de muligheder, en fagperson har for at handle, samt hvordan denne kan søge hjælp, hvis der
er brug for dette for at kunne vurdere, hvordan du skal reagere og gribe forebyggende ind.
Ofte opstår spørgsmålet: Er det nu, vi skal dele vores bekymring med forældrene?
Er det nu, vi skal handle og lave en underretning til Familiegruppen? Og hvordan er det lige, vi gør det?
Når der er bekymring for et barn/en ung, så husk:
• At barnet/den unge skal være i fokus.
• At forældrene skal inddrages fra starten i respekt for, at barn og forældre hører sammen; uanset vilkårene,
så er familien det vigtigste holdepunkt.
• Den unge skal inddrages i egen sag.
• At udveksle åben og ærlig information. Forældrene til barnet udgør et uundværligt led og skal inddrages i det
samarbejde, der skal foregå, når en vanskelig situation skal løses.
• At håndtere fortrolige oplysninger korrekt.

Vær opmærksom på, at ved akutte underretninger skal Familiegruppen kontaktes, før forældrene
inddrages. Familiegruppen afgør hvordan forældrene inddrages i sagen.
Nedenstående model ikke skal anvendes, når der er tale om vold og seksuelle overgreb.
Læs mere om akutte underretninger i håndbogens afsnit om:
Samarbejdspartnere i den specialiserede indsats – hvordan?

Læs mere om:
Daginstitutionens betydning
for børns udvikling
– en SFI rapport.
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Fra bekymring til handling
I dette afsnit beskrives den konkrete handlevejledning til forskellige faggrupper på 0-18 års området i forhold til,
hvordan der skal handles i det daglige, når der opstår en bekymring for et barn eller en ung.
1. Tal med nærmeste leder om en bekymring
Første skridt er, at dele en bekymring med kollegaer og leder internt på arbejdsstedet, når der opstår opmærksom på, at et barn eller en ung muligvis ikke trives eller ikke udvikler sig hensigtsmæssigt. Det er vigtigt på et
tidligt tidspunkt at informere nærmeste leder om bekymring og iagttagelser.
Når du har fortalt om problemets karakter, er det lederens ansvar i samarbejde med fagpersonen at lægge en
plan for det videre forløb. I skal finde ud af, hvordan I vil handle ud fra de oplysninger og iagttagelser, I har gjort,
og hvordan forældrene skal informeres og inddrages.
Særligt for dagplejen:
Hvis der opstår en bekymring for et barn i dagplejen, skal dagplejeren altid rette henvendelse til dagplejepædagogen, som sammen med sin kollega/leder vil vurdere, hvad der yderligere skal foretages.
2. Inddrag forældrene
Næste skridt er, at forældrene inddrages i processen. Måske har forældrene også gjort sig nogle tanker og
bekymringer om deres barns trivsel og udvikling, som I kan dele med hinanden. Selvom forældrene ikke altid
oplever problemerne på samme måde som fagpersonerne, kan åbenheden bruges som et ærligt udtryk for bekymring på barnets vegne.
Bekymringen deles med forældrene ud fra et ønske om at indgå i en dialog med forældrene med henblik på sammen at finde løsninger på barnets vanskeligheder. Det er at vise forældrene respekt, at vi inddrager dem tidligt
og kalder tingene ved deres rette navn.
Samtalerne med forældrene er derfor vigtige. De har forældremyndigheden og har ikke kun ret til at træffe afgørelse om barnets forhold, men også pligt til at drage omsorg for barnet.
Hav opmærksomhed på, at barnet er part i sin egen sag og skal inddrages, når barnet er fyldt 15 år.

Forældre, der tidligere har haft samtaler med fagpersoner om alvorlige problemer med deres børn, giver følgende gode råd vedrørende den samtale, de kunne have ønske sig om deres barns vanskeligheder:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tal ikke ned til os, men respekter os, som vi er
Brug jeres faglighed
Vær åbne, direkte og imødekommende
Skab tryghed, og lyt til os
Respekter vores følelser; vær rummelig
Lad os undersøge, hvad der kan gøres i fællesskab
Hjælp os med at finde ud af, hvad vi selv kan gøre, og som vi magter
Læg vægt på det, vi er gode til; undersøg ressourcerne

på tværs

I dialog med forældrene konkretiseres bekymringen og der følges op med mere systematiske observationer
af barnets/den unges udvikling og trivsel, ligesom der indsamles oplysninger fra kollegaer, som kender barnet.
I denne fase SKAL overvejes:
• Om bekymringen viser sig at være ubegrundet, og at der derfor ikke er baggrund for at foretage videre.
• Om I selv kan klare problemerne i samarbejde med forældrene uden inddragelse af andre.
• Om der er brug for, at I samarbejder med andre professionelle.
• Om der skal ske en henvisning af forældrene til Familiegruppen.
• Om situationen er så alvorlig, at I skal skrive en underretning til Familiegruppen og orientere forældrene
herom.
3. Aftal den videre handling
Tredje skridt er, at der indgås en aftale med forældrene om: hvad der skal sættes i værk, hvordan forældrene
kan støtte barnet/den unge i forløbet, samt hvornår der skal følges op på indsatsen. Der iværksættes herefter
en særlig pædagogisk indsats i dagtilbud eller skole med udgangspunkt i barnets/den unges behov og den fastlagte plan.
Der følges op på den aftalte indsats og det vurderes sammen med forældrene, om indsatsen har haft den ønskede effekt på barnets trivsel og udvikling, eller om der er behov for yderligere tiltag:
• Om den særlige pædagogiske indsats skal fortsætte (i tilfælde heraf sættes der nye mål og aftales ny opfølgning).
• Om andre samarbejdspartnere skal inddrages i forhold til råd og vejledning til forældrene og dagtilbud/skole
(f.eks. sundhedsplejerske, Det Tværfaglige Team, Familiegruppen, talepædagog, Trivselsforum, PPR, m.fl.).
Hvis indsatsen ikke har den ønskede effekt, eller hvis det vurderes at barnet/den unge ikke kan vente på, at vi
kan se en effekt af indsatsen, så skal fagpersonerne sammen med forældrene vurdere, om der er brug for en
mere omfattende indsats, end den der kan ydes af dagtilbuddet/skolen alene:
• Om der skal udarbejdes en ansøgning til Visitationen i Udviklingsafsnit for Børn og Unge om støtte i dagtilbud.
• Om der skal udarbejdes en indstilling til PPR.
• Om barnets situation giver anledning til, at der skal laves en underretning til Famiiegruppen.
Forældrene inddrages i overvejelserne, og der samarbejdes med forældrene og de andre samarbejdspartnere
om den særlige støtte eller anden bistand, som barnet/den unge kan tilbydes i dagtilbuddet og/eller skolen.
Det aftales, hvordan og hvor tit der skal ske opfølgning på den særlige indsats, således at der fortsat sikres fokus
på barnets trivsel og udvikling.
Hvis forældrene ikke vurderer samme behov, eller hvis de ikke er i stand til eller ikke ønsker at samarbejde, skal der ske vurdering af, om der skal underrettes til Familiegruppen.

På tværs
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Samarbejdspartnere i den tidlige indsats på 0-6 års området
Når situationen er bekymrende og stiller dig i et dilemma/giver usikkerhed, eller du har behov for et godt råd,
skal du tale med din nærmeste leder. I har herefter mulighed for at søge rådgivning hos jeres relevante samarbejdspartnere.
På alle tidspunkter i forløbet kan de tværfaglige samarbejdspartnere kontaktes for råd og vejledning. Kan du
ikke få forældrenes samtykke til en sådan drøftelse, kan sagen drøftes anonymt; det vil sige, at du ikke må nævne
barnets/den unges eller forældrenes navne, når du drøfter sagen.
Barnets Reform/Servicelovens § 49a giver dog, uden indhentning af samtykke, mulighed for en tværfaglig drøftelse af rent private forhold, hvis udvekslingen af disse oplysninger er nødvendige, som et led i det tidlige eller
forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Formålet er at understøtte og kvalificere myndighedernes
fælles faglige afklaring af problemstillingerne. Herunder om der er behov for en forebyggende indsats i det generelle tilbud, og/eller om der er behov for en egentlig underretning til Familiegruppen.
Før denne mulighed for udveksling af oplysninger tages i anvendelse, skal det overvejes, om behovet for afklaring og faglig drøftelse med en samarbejdspartner, kan løses ved en anonym drøftelse eller (som det absolut
optimale) at drøfte problemstillingen med forældrenes inddragelse eller samtykke.
Hvis du er usikker på, om situationen for barnet er så alvorlig, at der skal overvejes en underretning til Familiegruppen, kan du tage kontakt til Familiegruppen for at få deres vurdering af sagen.
Er der brug for en bredere faglig drøftelse og vurdering, kan du kontakte Det Tværfaglige Team og anmode om
en tværfaglig drøftelse. Herudover er der mulighed for en drøftelse i et tværgående møde med deltagelse af Det
Tværfaglige Team og en repræsentant (Myndighedsperson) fra Familiegruppen. Her kan alle forhold inddrages
og vurderes i forhold til, om Familiegruppen eventuelt skal inddrages gennem et samarbejde eller en underretning.
I mødet vil du få mulighed for at fremlægge dit dilemma, din usikkerhed eller din bekymring for barnet/den
unge. Du kan gennem denne tværfaglige drøftelse få hjælp til en afklaring af, hvad der videre skal ske, hvilke
handlemuligheder I fortsat har i eget regi og hvem der eventuelt skal inddrages. Du kan samtidig få råd om
samarbejdet med forældrene, om henvisninger, om rådgivningstilbud til familien, om underretninger og om pædagogiske handlemuligheder. Det kan du både gøre, hvis du har en aftale med forældrene, eller hvis du drøfter
sagen anonymt. Drøftes sagen efter aftale med forældrene, er der mulighed for at invitere forældrene med til
mødet.

Læs mere om:
Læs mere i håndbogens
afsnit om:
Viden til anvendelse i praksis.
SSD-samarbejdet.
Hvad siger loven?
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Det Tværfaglige Team
Aalborg Kommune har fire Tværfaglige Teams, som hver består af en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en
pædagog og en psykolog. De Tværfaglige Teams tilbyder familier med børn i alderen 0-6 år en tværfaglig rådgivning og vejledning i forbindelse med barnets opvækst og udvikling.
Forældre kan selv henvende sig til Det Tværfaglige Team. Hvis forældrene ønsker det, kan rådgivningen foregå
anonymt. Rådgivningen kan foregå både i barnets hjem, i barnets dagpleje eller i daginstitutionen.
Der arbejdes tværfagligt og koordineret i et tæt samarbejde med familien. Barn og familie kan evt. henvises til
relevante fagpersoner til undersøgelse og behandling. De Tværfaglige Teams er ansvarlige for den nødvendige
koordination med samarbejdspartnere.
Sundhedsplejerskerne i de Tværfaglige Teams yder derudover generel vejledning om børns sundhed og trivsel
til daginstitutioner og den kommunale dagpleje.
Desuden tilbyder de Tværfaglige Teams råd og vejledning til dagpleje, daginstitutioner og områdets sundhedsplejersker om børn med særlige behov samt undersøgelse og afklaring af behov for særlig indsats. Dette gælder
også i forhold til private dagpasningstilbud, hvor forældrene har givet samtykke.
Gennem en tværfaglig drøftelse, kan medarbejderne få hjælp til en afklaring af handlemuligheder i eget regi og
hvilke samarbejdspartnere eller netværk, der fx kan inddrages.
Familien skal så vidt muligt inddrages i den tværfaglige drøftelse. Du kan læse mere om reglerne for tværfaglige
drøftelser i håndbogens afsnit ’Hvad siger loven?’
Der kan endvidere anmodes om en drøftelse på et tværgående møde med myndighed. Her deltager en Myndighedsrådgiver fra familiegruppen samt Tværfagligt Team. Her drøftes og vurderes, hvorvidt Familiegruppen skal
inddrages fx gennem et samarbejde eller en underretning.
Kontaktoplysninger finder du her.

Læs mere om:
Tværfagligt Team
Søg på ’Råd og vejledning
for familier med småbørn’
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Indsatsteam
Indsatsteamets funktion er, at yde støtte til det 0-6 årige barn eller til en gruppe børn i dagtilbuddet så barnets/gruppens trivsel og udvikling kan sikres, jf. Dagtilbudsloven § 4, stk. 2.
Denne støttetildeling har inklusion som formål og skal medvirke til, at det enkelte barn kan forblive i det almene
dagtilbud.
Støtteindsatsen gives efter konkret faglig vurdering af det enkelte barns eller en gruppe børns behov for støtte.
Støtteindsatsen skal til enhver tid være med til at sikre inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer, der modvirker eksklusion og marginalisering af børn i dagtilbud.
Støtteindsatsen bevilges dagtilbuddet og ydes, så den er til gavn for såvel det enkelte barn som for den samlede
gruppe af børn.
Find ansøgningsprocedure på KLIK:
Ansøgningsprocedure
Kontaktoplysninger finder du her.

Sprog & Integration
Sprog & Integration arbejder jf. Dagtilbudslovens § 11 og 12 med sprogvurdering og sprogstimulering af et- og
tosprogede førskolebørn i og uden for dagtilbud.
Indsatsen til tosprogede børn fra 0-6 år varetages af et særligt team af medarbejdere, der støtter tosprogede
børn på deres modersmål.
Dagtilbud og Dagpleje kan herudover benytte Sprog & Integration til råd og vejledning, samt til udredning af
tosprogede børn og børn med integrationsmæssige behov.
Sprog & Integration varetager endvidere god modtagelse af flygtningefamilier i kommunens dagtilbud i tæt
samarbejde med Flygtningeteamet.
Find ansøgningsprocedure på KLIK:
Ansøgningsprocedure
Kontaktoplysninger finder du her.
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Flygtningeindsats
Flygtningeteam
Flygtningeteamet er et Tværfagligt Team, som er sammensat af repræsentanter fra Børne- og Familieafdelingen, Socialafdelingen og Skoleforvaltningen.
I Aalborg Kommune er der udarbejdet en fælles strategi for modtagelse af flygtninge. Strategien danner rammen for flygtningeteamets samarbejde og opgaveløsning.
Flygtningeteamets formål er at sikre en helhedsorienteret koordinering samt en tværfaglig vurdering af den
enkelte families behov for forebyggende indsats ved ankomsten til Aalborg kommune. Flygtningeteamet koordinerer f.eks. opstart i dagtilbud og skole, sundhedstilbud, fritidstilbud og øvrig indsats samt arrangerer fælles
uddannelse af medarbejdere.
Flygtningeteamet kan hjælpe dig med råd og vejledning omkring modtagelse af flygtninge eller kan henvise dig
til relevante samarbejdspartnere på flygtningeområdet.
Familiekonsulent i flygtningefamilier
Der kan tilknyttes familiekonsulent til en flygtningefamilie i integrationsperioden hvis der, ud fra en konkret vurdering, er behov for særlig støtte og vejledning. Formålet er at give familierne en god start i deres nye hverdag.
Familiekonsulenten yder en forebyggende indsats, som er hjælp til selvhjælp med henblik på at støtte forældrene i at mestre dagligdagen samt i at tage ansvar for eget og barnets/børnenes liv. Familiekonsulentens indsats
sker efter SEL § 11 stk. 3
Familiekonsulentens opgaver i en familie er fx:
• At fungere som brobygger mellem familien og ’systemet’.
• At støtte ift. opstart i dagtilbud og skole mv.
• At støtte forældresamarbejdet ift. dagtilbud og skole.
• At yde vejledning i familieliv og forældreroller.
• At yde vejledning om hygiejne, kost, beklædning mv.
• At støtte til deltagelse i lokalsamfundet samt forenings- og fritidsliv.
• At fungere som kontakt ved evt. akut behov ifm. sygdom.
Familiekonsulenterne er organiseret i Socialcenter Integration og samarbejder med relevante samarbejdspartnere omkring familien. Familiekonsulenterne vurderer sammen med rådgiver fra Socialcenter Integration, om
der er behov for tilknytning af familiekonsulent i forbindelse med modtagelse af familien, og i så fald hvilken
støtte og vejledning familien har behov for.
Kontaktoplysninger finder du her

Læs mere om:
Kommunens
flygtningeindsats i
Strategi for
modtagelse af flygtninge
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Konsulentteam
Konsulenterne tilbyder råd og vejledning til fagpersoner, der arbejder med børn og unge i kommunens støtteog specialgrupper på 0-6 års området samt i fritidscentrenes specialgrupper.
Råd og vejledning skal tage udgangspunkt i en generel problemstilling i børne- og ungegruppen eller i hos et
konkret barn/ung, hvor problemstillingen udelukkende eller overvejende forekommer i tilknytning til barnets/
den unges trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet. Der kan anmodes om konsulentbistand ved direkte henvendelse til teamet.
Kontaktoplysninger finder du her.

Visitationen
Visitationen modtager og behandler ansøgninger om støtte i dagtilbud til 0-6 årige børn med fysisk, psykisk
og/eller social funktionsnedsættelse samt til unge i fritidscentrenes specialgrupper.
Der bevilges indsats til børn og unge efter ansøgning på følgende områder:
• Henvisning til Træningscenter for Børn og Unge
• Opprioritering til dagpleje, vuggestue og børnehave
• Bevilling af dobbeltplads i dagplejen - basispladser
• Bevilling af støtteindsatser
• Bevilling af støtte- eller specialgruppetilbud
• Handicaptillæg
Herudover henvises til:
• Specialpædagogisk bistand (tale- og hørepædagogisk bistand hos PPR)
• Udredning ved PPR i forbindelse med skolestart og der sker anbefaling/henvisning til kontakt og udredningsforløb i De Tværfaglige Teams
Find ansøgningsprocedure på KLIK:
Ansøgningsprocedure
Kontaktoplysninger finder du her.
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Rusmiddelproblematik
I de situationer hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller ung mistrives eller er omsorgssvigtet på
grund af forældrenes rusmiddels problemer kan du kontakte Børne – unge og familiebehandler teamet i Misbrugsafsnittets. Her kan du få faglig sparring og konsulentbistand samt oplæg i forhold til rusmiddelsproblematikker.
Børne- unge og familiebehandler teamet har følgende tilbud til familier med rusmiddelsproblematik:
• Familiesamtaler.
• Børne- unge grupper i alderen fra 6 - 35 år.
• Søskende samtaler.
• Parsamtaler.
• Børne- unge samtaler.
• Pårørende gruppe.
• Forældregruppe.
• Råd og vejlednings samtaler.
• Forældresamtaler.

På tværs
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Samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde
på Skole-, DUS- og Fritidsområdet
Den enkelte skole har en række handlemuligheder inden for skolens egne rammer i form af allerede eksisterende fora, forskellige vejledere og trivselspersonen, hvis en elevs adfærd eller andet omkring eleven giver anledning til bekymring. Disse handlemuligheder beskrives i dette afsnit.

Trivselsperson
Alle skoler har en trivselsperson. Trivselspersonen varetager i samarbejde med skolens øvrige medarbejdere og
vejledere en tidlig social indsats. Trivselspersonen har mange forskellige opgaver i forhold til at sikre elevernes
gode trivsel, eksempelvis i form af elevsamtaler, kontakt til forældre og forebyggende klassearbejde. På størstedelen af skolerne er der sammenfald mellem skolens trivselsperson og SSP-medarbejderen.

Trivselsforum
Alle skoler har et Trivselsforum. Formålet med Trivselsforum er at optimere og koordinere indsatsen for elevernes trivsel.
Trivselsforum skal dels yde en generel indsats over for børn og forældre i forhold til f.eks. sundhedsfremme,
alkohol og misbrug, og dels spore tegn på mistrivsel, så der kan iværksættes en tidlig og koordineret indsats i
samarbejde med eleven og elevens forældre.
Trivselsforum skal også samarbejde om en særlig indsats over for børn og unge, der er alvorligt truede på grund
af stort fravær, misbrug, begyndende kriminalitet m.v.
Trivselsforum har følgende faste repræsentanter:
• En skoleledelsesrepræsentant
• Skolens trivselsperson
• Den faste PPR-medarbejder
• Skolesundhedsplejersken
• Den faste rådgiver fra Familiegruppen
• SSP-læreren (medmindre der er sammenfald mellem SSP og trivselsperson)
• Fritidscentrene
Derudover kan der altid indkaldes ad-hoc repræsentanter. Forældre og elever inddrages/indkaldes, hvis eleven
drøftes i Trivselsforum.
Trivselsforum kan således drøfte børn med konkrete psykiske og sociale vanskeligheder. Drøftelserne kan omfatte gensidig rådgivning, forslag til undersøgelser i forhold til barn/familie, opgave- og ansvarsfordeling, samt
aftale om tilbagemelding til forældrene om de førte drøftelser i det omfang, hvor forældrene ikke har deltaget i
disse. Drøftelserne munder ud i en konkret plan for ansvarsfordeling og handling, og det aftales, hvordan forældrene skal inddrages i det videre forløb.
Der indhentes altid samtykke fra forældrene til drøftelse af barnet, hvis de ikke deltager på Trivselsforummødet.
Kan der ikke opnås samtykke, kan barnet drøftes anonymt.
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Læs mere i håndbogens
afsnit om:
Netværksmøder
Viden til anvendelse i praksis
SSD-samarbejdet
Hvad siger loven?

Barnets Reform/Servicelovens § 49a giver dog, uden indhentning af
samtykke, mulighed for en tværfaglig drøftelse af rent private forhold,
hvis udvekslingen af disse oplysninger er nødvendig. Dette er som et led i
det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge.
Formålet er at understøtte og kvalificere myndighedernes fælles faglige
afklaring af problemstillingerne. Herunder om der er behov for en forebyggende
indsats i det nuværende undervisningstilbud, eller om der er behov for en egentlig
underretning til Familiegruppen.

Hvis et barn eller en ung har en aktiv sag i Familiegruppen, er udgangspunktet at den drøftes med pågældende
rådgiver. Hvis der ønskes drøftelse i Trivselsforum, forudsætter det, at dagsordenen er meldt ud til trivselsforumsdeltagere i god tid, således at Familiegruppen kan forberede, hvem der skal deltage på trivselsforum. Deltager kan være enten den faste kontaktperson eller den rådgiver, der har den konkrete sag.
Vedr. de aktive sager i Familiegruppen, kan skolen/DUS ligeledes anmode
Familiegruppen om et netværksmøde.
Underretning til Familiegruppen: Familiegruppen.

SSP-samarbejde
I tilknytning til trivselsforum eksisterer der på alle skoler ligeledes et SSP-samarbejde. SSP står for samarbejde
mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi. SSP-samarbejdet skal igangsætte handlinger (eksempelvis tage
på besøg i hjemmet, hvis en elev er indblandet i kriminalitet eller i risiko for at blive det). SSP har et godt lokalkendskab og følger med i, hvordan kriminaliteten, anvendelse af rusmidler/alkohol og børn og unges generelle
levevilkår udvikler sig, så der efter behov kan sættes hurtigt ind med en forebyggende indsats.
I SSP-samarbejdet medvirker, ud over deltagerne i trivselsforum, skolens SSP-medarbejder, politiet, repræsentanter fra fritidscentre og eventuelt andre.
Kontaktoplysninger finder du her

Skolens kompetencecenter/Pædagogisk læringscenter
Alle skoler har et kompetencecenter/læringscenter. Der er her tale om skolens videnscenter for inklusion og
specialpædagogik. Centret har en personalegruppe med særlige social- og specialpædagogiske kompetencer.
Centret er endvidere det forum, hvor den enkelte lærer, pædagog eller det enkelte team kan få faglig sparring
vedrørende børn eller grupper af børn, både i forhold til læring og i forhold til trivsel.
Kompetencecentret/læringscentret er det overordnede omdrejningspunkt for skolens samlede indsats overfor
udsatte børn og unge. Indsatsen foregår i et tæt samarbejde med PPR.
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Kompetencecentret/læringscentret varetager en række funktioner, bl.a.:
• Uformel rådgivning og vejledning til lærere og pædagoger i den almindelige undervisning og pædagogiske
indsats over for børn med særlige behov
• Råd og vejledning til undervisningsdifferentiering
• Råd og vejledning til holddeling
• Observationer, test og undersøgelser, der kan danne grundlag for supplerende undervisning eller en specialpædagogisk bistand
• Vejledning omkring andetsprogsundervisning, herunder f.eks. sproganalyser og det tokulturelle barns forudsætninger/udfordringer
• Hjælp til udarbejdelse af elevplaner og specialpædagogiske elevplaner
• Skolens samlede forum for det løbende samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, bl.a. gennem
deltagelse i ABC-møder
• Udvikling af undervisningen i dansk som andetsprog

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR
PPR Aalborg er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen, der yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med inklusion og specialpædagogiske indsatser. PPR’s indsats har
altid et pædagogisk sigte og tager derfor afsæt i en pædagogisk kontekst i dagtilbud og skole, hvor målet er
at fremme børns læring og trivsel. Vejledningen foregår primært gennem konsultative forløb med daginstitutioner, skoler, forældre og børn og gennem udarbejdelse af pædagogisk psykologiske undersøgelser, når det
vurderes som kvalificerende for den pædagogiske indsats.
Til at varetage denne opgave er der ved PPR ansat psykologer, konsulenter, socialrådgivere, talepædagoger,
fysio- og ergoterapeuter.
Efter indstilling fra skoleleder kan PPR desuden udarbejde pædagogiske psykologiske vurderinger af et skolebarns behov for specialpædagogisk bistand. Forældre har mulighed for i samråd med skolelederen at drøfte muligheden for om deres barn indstilles til en pædagogisk psykologisk vurdering, hvis de ønsker deres barns behov
for specialpædagogisk bistand vurderet. PPR’s vurdering danner fagligt grundlag for afgørelse om visitation til
specialpædagogisk bistand på egen skole, i en specialklasse eller på en specialskole.
Det er ikke muligt for instanser uden for skolen at rekvirere en pædagogisk psykologisk undersøgelse eller vurdering hos PPR.
Forældre har i Åben rådgivning mulighed for at kontakte PPR for generel anonym rådgivning og vejledning.
PPR foretager ingen registrering af henvendelsen.
Kontaktoplysninger finder du her.
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Overlevering af oplysninger om børn med særlige behov
Hvert år foretager PPR en pædagogisk-psykologisk vurdering af ca. 200 børnehavebørn i forbindelse med skolestart.
Det er vigtigt, at de oplysninger om børn med særlige behov, som er kendt af PPR, overleveres til skolen, så denne har mulighed for at bygge videre på børnehavens erfaringer med f.eks. pædagogiske tiltag. Overleveringen
bør ske til skoleledelse, børnehaveklasseteamet, samt repræsentanter fra DUS.
Dette sikres ved:
• At PPR rekvirerer klasselister fra skolerne over de elever, der starter på skolen
• At PPR undersøger, om barnet har en aktiv sag ved PPR
• At PPR indhenter samtykke fra forældrene med henblik på at overlevere PPR’s oplysninger til skolen
• At PPR deltager i overleveringsmøde med skolen i samarbejde med forældrene
• At PPR gennemfører overleveringsmøde med skolen
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Flygtningeindsats
Flygtningeteam
Flygtningeteamet er et Tværfagligt Team, som er sammensat af repræsentanter fra Børne- og Familieafdelingen, Socialafdelingen og Skoleforvaltningen.
I Aalborg Kommune er der udarbejdet en fælles strategi for modtagelse af flygtninge. Strategien danner rammen for flygtningeteamets samarbejde og opgaveløsning.
Flygtningeteamets formål er at sikre en helhedsorienteret koordinering samt en tværfaglig vurdering af den
enkelte families behov for forebyggende indsats ved ankomsten til Aalborg kommune. Flygtningeteamet koordinerer f.eks. opstart i dagtilbud og skole, sundhedstilbud, fritidstilbud og øvrig indsats samt arrangerer fælles
uddannelse af medarbejdere.
Flygtningeteamet kan hjælpe dig med råd og vejledning omkring modtagelse af flygtninge eller kan henvise dig
til relevante samarbejdspartnere på flygtningeområdet.
Familiekonsulent i flygtningefamilier
Der kan tilknyttes familiekonsulent til en flygtningefamilie i integrationsperioden hvis der, ud fra en konkret vurdering, er behov for særlig støtte og vejledning. Formålet er at give familierne en god start i deres nye hverdag.
Familiekonsulenten yder en forebyggende indsats, som er hjælp til selvhjælp med henblik på at støtte forældrene i at mestre dagligdagen samt i at tage ansvar for eget og barnets/børnenes liv. Familiekonsulentens indsats
sker efter SEL § 11 stk. 3
Familiekonsulentens opgaver i en familie er fx:
• At fungere som brobygger mellem familien og ’systemet’.
• At støtte ift. opstart i dagtilbud og skole mv.
• At støtte forældresamarbejdet ift. dagtilbud og skole.
• At yde vejledning i familieliv og forældreroller.
• At yde vejledning om hygiejne, kost, beklædning mv.
• At støtte til deltagelse i lokalsamfundet samt forenings- og fritidsliv.
• At fungere som kontakt ved evt. akut behov ifm. sygdom.
Familiekonsulenterne er organiseret i Socialcenter Integration og samarbejder med relevante samarbejdspartnere omkring familien. Familiekonsulenterne vurderer sammen med rådgiver fra Socialcenter Integration, om
der er behov for tilknytning af familiekonsulent i forbindelse med modtagelse af familien, og i så fald hvilken
støtte og vejledning familien har behov for.
Kontaktoplysninger finder du her

Læs mere om:
Kommunens flygtninge
indsats i
Strategi for modtagelse af
flygtninge
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Rusmiddelproblematik
I de situationer hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller ung mistrives eller er omsorgssvigtet på
grund af forældrenes rusmiddels problemer kan du kontakte Børne – unge og familiebehandler teamet i Misbrugsafsnittets. Her kan du få faglig sparring og konsulentbistand samt oplæg i forhold til rusmiddelsproblematikker.
Børne- unge og familiebehandler teamet har følgende tilbud til familier med rusmiddelsproblematik.
Tilbud:
• Familiesamtaler
• Børne- unge grupper i alderen fra 6 – 35 år.
• Søskende samtaler
• Parsamtaler
• Børne- unge samtaler
• Pårørende gruppe
• Forældregruppe
• Råd og vejlednings samtaler
• Forældresamtaler
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Samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde
på sundhedsområdet
Sundhedsområdet står til rådighed i det forebyggende arbejde med udsatte børn og unge på såvel 0-6 års-området som på skoleområdet.

Børn- og Ungelægen
Lægerne kan rådgive lærere, rådgivere, trivselspersoner, Tværfagligt Team, dagtilbudspersonalet og/eller andre
fagpersoner omkring lægefaglige spørgsmål og behandlingstilbud i forhold til de udsatte børn.
Kontaktoplysninger finder du her.

Graviditetsbesøg
Efter henvisning fra jordemoder, rådgiver, familien eller andre, tilbydes graviditetsbesøg til gravide med særlige
behov. Henvisningen sker direkte til områdets teamleder eller centrale leder/konsulent. Henvisningsårsag kan
være tidligere tegn på fødselsdepression, unge og enlige forældre med skrøbeligt netværk, usikre gravide, problemer med forældreskab og/eller kraftig overvægt.
Hvis der er tale om psykisk syge forældre eller forældre med misbrugsproblematikker vil det altid være
relevant at tilbyde et graviditetsbesøg.

Sundhedskonsulent
Sundhedskonsulenten kan kontaktes for rådgivning vedrørende særlige sundhedsmæssige forhold, f.eks. vedrørende for tidligt fødte børn, børn med infektioner og tegn på forsømthed inden for hygiejne og kost.
Kontaktoplysninger finder du her.

Sundhedsplejen
Sundhedsplejen er et tilbud om sundhedsfremme og forebyggende indsats til alle forældre med nyfødte og børn
op til 1 år, og i skolen til børn og unge på bestemte alderstrin op til 9. klasse.
En særlig indsats til børn, unge og familier med særlige sundhedsmæssige og
sociale behov tilbydes samt et forebyggende og tværfagligt tilbud til alle
førstegangs forældre.
Kontaktoplysninger finder du her.
Læs mere om:
Hånd om barnet
– et kursus til
førstegangsfødende
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Skolesundhedsplejen
Skolesundhedsplejen følger den enkelte elev fra 0.-9. klasse.
Skolesundhedsplejen er endvidere fast medlem af Trivselsforum på skolen og tilbyder åben konsultation til
elever.
Kontaktoplysninger finder du her.

Tandplejen
Tandlæger og tandplejere i Børne- og ungdomstandplejen er i den særlige situation, at de ser alle børn og unge
med regelmæssige mellemrum.
Tandplejens personale har en unik adgang til nærkontakt med alle børn og unge, og har mulighed for at få et
godt overblik over tilfælde med: dårlig mundhygiejne, behandlingskrævende sygdomme i tænderne, skader i
mund-, ansigts- og halsregionen, m.m., samtidig med, at de ser barnets adfærd og registrerer udeblivelse fra
tandplejeaftaler.
Kontaktoplysninger finder du her.
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Træningscentret for børn og unge
Træningscentret for børn og unge er et tilbud om specialiseret børneergo- og fysioterapeutisk udredning, træning, råd og vejledning.
Tilbuddet gives til 0-18 årige børn, der har vanskeligheder med at udføre eller deltage i dagligdagens aktiviteter
på en tilfredsstillende måde og/eller har vanskeligheder med at indgå i leg med de andre børn. Der skal være begrundet formodning om, at vanskelighederne kan skyldes forsinkelser eller forstyrrelser i den sansemotoriske
udvikling jf. Servicelovens § 11, stk. 4.
Der tages udgangspunkt i de aktivitetsproblematikker, som barnet har i hverdagen og der tilbydes en undersøgelse, der kan omfatte, hvordan barnet bevæger sig (motorik), registrerer sanseindtryk fra kroppen og fra
omgivelserne, samt barnets evne til at lege og lære af sine erfaringer (perception og kognition).
I samarbejde med forældre og andre, der er tæt på barnet, udarbejdes en handleplan, og der tilbydes egnede
aktiviteter og lege til barnets hverdag. Ved behov kan der tilbydes behandling/træning til barnet i en periode.
For børn i alderen 0 – 3,11 år kan der sendes en ansøgning til Visitationen i Udviklingsafsnit for Børn og Unge.
For børn og unge i alderen 3,11 – 18 år kan der søges om fysio- og ergoterapi hos Specialcentret for børn og
unge. Sagsbehandler vurderer ansøgningen og sender en bevilling til Træningscentret jf. Servicelovens § 44.
Træningscentret for børn og unge har desuden opgave at stå for den almene genoptræning, når børn og unge
bliver udskrevet fra sygehuse.
Der samarbejdes herom med andre børnefysio- og ergoterapeuter i kommunen jf. Sundhedslovens § 140.
Find ansøgningsprocedure på KLIK:
Ansøgningsskema til tilbud om børnefysio- og ergoterapeutisk bistand.
Kontaktoplysninger til Træningscentret finder du her.
Kontaktoplysninger til Specialgruppen finder du her.

Sund Ung teamet
Sund Ung teamet er en del af Aalborg sundhedscenter i sundheds- og kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.
Teamet består af tre sundhedsplejersker og en børn og unge-læge. Sund Ung tilbyder sundhedssamtaler til de
unge på ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune. Hver skole har en fagperson fra Sund Ung tilknyttet på
faste ugedage. De unge kontakter selv Sund Ung for samtaler og kan også henvises via studievejledere, lærere,
coaches, skolens psykolog og forældre m.v.
Sund Ung varetager ligeledes de lovpligtige udskolingsundersøgelser for elever i 9. klasse samt for elever på
tilsvarende årgang i specialklasser og på specialskoler.
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Specialiseret indsats - hvordan?
Barnet/den unge skal altid være i centrum. Oplever man et barn eller en ung, som har en adfærd, der giver
anledning til bekymring, er det vigtigt at tale med barnet eller den unge om det, og uden at italesætte årsagen.
Hvis barnet eller den unge selv italesætter årsagen som overgreb, skal dette tages alvorligt, og der skal handles
straks.

Beredskabsplan for børn og unge, der har været udsat for overgreb
Hvis der er mistanke om, at et barn udsættes for enten seksuelt eller voldeligt overgreb, skal du straks informere din nærmeste leder og underrette til Familiegruppen. En mundtlig underretning til Familiegruppen skal
hurtigst muligt følges op af en skriftlig underretning.
Såfremt overgrebet foregår i hjemmet, er det op til Familiegruppen at afgøre, hvornår forældrene skal underrettes. Det er Familiegruppen, der orienterer forældrene og ikke dagtilbuddet/skolen. Familiegruppen har pligt
til at vurdere på underretningen inden for 24 timer efter modtagelsen. Efterfølgende har Familiegruppen pligt
til at give underretter en tilbagemelding på underretningen.
Når et barn fortæller om overgreb, er det vigtigt, at barnet føler sig trygt og hørt. Det er derfor vigtigt, at man er
lydhør, giver sig god tid og at man tager imod informationen uden at lægge barnet ordene i munden. Dette kan
man f.eks. gøre ved at stille åbne hv-spørgsmål.
Familiegruppens Myndighedsrådgivere er trænede i at holde børnesamtaler, og de følger som udgangspunkt
op med en børnesamtale så hurtigt som muligt efter modtagelsen af underretningen. Der kan være omstændigheder der gør, at man afventer børnesamtalen i nogle dage (f.eks. skoleferie), men dette skal altid være med
udgangspunkt i, hvad der vurderes bedst for barnet.
Når der er underrettet til Familiegruppen, er sagen som udgangspunkt ude af dagtilbuddets/skolens ”hænder”.
Det er nu Familiegruppen, der har ansvaret og planlægningen for det videre forløb i sagsbehandlingen.
For mere viden om handleplan ved overgreb på børn og unge, henvises der til Aalborg Kommunes lovpligtige
beredskabsplan.
Det er vigtigt, at medarbejderne fortsat har fokus på barnet, og at relevante medarbejdere orienteres om, hvordan de forholder sig til forældrene. Det kan være svært at gå med skjult viden over for forældrene. Til gengæld
er dette nødvendigt af hensyn til barnet og Familiegruppens indsats.
Kontaktoplysninger til Familiegruppen finder du her

Ved underretning inden for normal åbningstid kontaktes Familiegruppen i dit område.
Ved underretning uden for normal åbningstid skal Den Sociale Døgnvagt kontaktes.
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Hvis mistanken er rettet mod personale
Hvis der er mistanke om, at en kollega begår overgreb mod et barn, skal daglig leder straks kontaktes. Hvis det
til gengæld er den pågældende leder, som mistanken er rettet imod, er det lederen over denne, som skal kontaktes. Det samme gør sig gældende, hvis det er en forælder, der henvender sig med mistanken. Handleforpligtelsen følger også her beredskabsplanen.
For at forebygge seksuelle overgreb i dagtilbud og skole, indhentes altid børne-/straffeattester ved ansættelse
af personale. Da børne-/straffeattesten ikke er en garanti mod overgreb, indhentes der samtidig også altid referencer med ansøgers samtykke.
Samtidig arbejdes der efter en gennemsigtig pædagogisk praksis mellem kollegerne. Med dette menes, at der
er en naturlig accept af, at man gerne må blande sig i hinandens arbejde.
Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb, skal dog ikke afholde personalet fra at have en sund og naturlig nærhed med børnene.
Der kan være mange årsager til, at børn og unge mistrives. Det kan skyldes alt fra sociale problemer i familien
til vold og overgreb på barnet/den unge. Hvis der er mistanke om overgreb i form af vold og seksuelle overgreb,
skal der handles efter beredskabsplanen
OBS! Den skærpede underretningspligt tilsidesætter tavshedspligten. Dette gælder både i forhold til lederen
og den ansatte.

Omskæring af børn og unge
Omskæring af drenge er ikke forbudt.
Hvis der er tvivl og hvis barnet klager over smerter, kontaktes Familiegruppen.
Det er strafbart at omskære piger. Hvis der er mistanke om, at en pige er blevet omskåret, kontaktes Familiegruppen.
Kontaktoplysninger til Familiegruppen finder du her

Læs mere om:
Beredskabsplan for børn og unge,
der har været udsat for overgreb
Viden til anvendelse i praksis
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Læs mere om:
Beredskabsplanen

Børn, der overskrider andre børns
grænser seksuelt

Tavshedspligt

Børn og unge har forskellige grænser for deres seksualitet, og nogle er mere
udforskende end andre. Man skal dog være opmærksom på, om det er nysgerrighed og
gensidighed eller om det er tegn på brug af magtdemonstration, som driver barnet i adfærdssituationen. Dette kan f.eks. være i form af trusler eller brug af redskaber. Hvis disse skærpende omstændigheder er til stede, skal der også her handles efter beredskabsplanen. Dette gælder uanset i hvilken situation,
mistanken opstår.
Det er ikke strafbart for en ung under 15 år at krænke andre børn. Men såfremt der er tale om grove overgreb,
skal Beredskabsplanen følges, og der skal underrettes til Familiegruppen. Familiegruppen inddrager herefter
Juridisk Kontor for nærmere drøftelse og eventuel registrering af sagen hos politiet.
OBS! Vær opmærksom på, at information til andre forældre er undergivet reglerne om tavshedspligt

Handleplan ved seksuelt overskredne grænser i dagtilbud:
• Egen leder kontaktes, hvis et barn overskrider et andet barns grænser seksuelt. Der udarbejdes
et notat herom til både dagtilbudsleder, områdeleder, Børn- og ungechef og til Familiegruppen.
• Forældrene til de berørte børn kontaktes, og samtale med primærpædagog og pædagogisk leder iværksættes. Forældrene skal tilbydes hjælp fra Tværfagligt Team. Personalet kan tilbydes
hjælp fra konsulenter i Udviklingsafsnit for Børn og Unge.
• Dagtilbudsleder og pædagogisk leder beslutter i fællesskab, om sagen har en sådan karakter,
at det er nødvendigt at kontakte den øvrige forældregruppe i institutionen. Konsulentteamet
kan inddrages i det omfang, der er behov herfor. Ved skærpende omstændigheder inddrages
Familiegruppen og Juridisk Kontor.

Handleplan ved seksuelt overskredne grænser i skolen:
• Nærmeste leder kontaktes, hvis et barn/en ung overskrider en andens grænser seksuelt. Der
udarbejdes et notat herom til skoleleder/skolechef. Der underrettes til Familiegruppen, hvis der
er skærpende omstændigheder eller hvis der er bekymring for børnene.
• Forældrene til de berørte børn kontaktes, og der iværksættes samtale med leder og klasselærer/kontaktpædagog. Personale og forældre kan om nødvendigt tilbydes hjælp fra PPR.
• Skoleleder og eventuelt skolechefen beslutter, om sagen har en sådan karakter, at det er nødvendigt at informere den øvrige forældregruppe.

Kontaktoplysninger til Familiegruppen finder du her.
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Spontane uroligheder med unge
Som medarbejder i Aalborg Kommune er det vigtigt at vide, hvordan spontane uroligheder vedrørende unge
skal håndteres, såvel inden for kommunens åbningstider som udenfor.
Det er vigtigt, at medarbejdere i Aalborg Kommune har fokus på hurtigst muligt at få koblet relevant ledelse og
styring på en henvendelse omhandlende uroligheder vedrørende unge således, at der skabes overblik og handles konkret i forhold hertil.
Uroligheder kan både omhandle en enkelt ung eller en større gruppe unge i et givent område, der er en del af et
pludseligt opstået opgør, eller som er på vej ind i et opgør. Henvendelserne kan både dreje sig om unge under
18 samt unge over 18 år.
Formålet med indsatsen er, at unge ikke involveres i eskalerende uroligheder, eller at de hjælpes væk fra disse.
Beredskabet, der iværksættes inden for kommunens åbningstider, er tilsvarende beredskabet uden for åbningstiden. Inden for kommunens åbningstid er det SSP sekretariatet, der igangsætter og kontakter relevante personer. Uden for kommunens åbningstid er det Den Sociale Døgnvagt.
Kontaktoplysninger til SSP sekretariatet finder du her
Kontaktoplysninger til Den sociale døgnvagt finder du her.

Forebyggende beredskab mod radikalisering og ekstremisme
Den forebyggende indsats mod radikalisering og ekstremisme bliver understøttet af det generelle SSP samarbejde i Aalborg, der bl.a. består af:
• SSP/Trivselsforum.
• SSP+ (unge over 18 år).
• Udvidet SSP (fokus på de mest kriminelle unge).
• RUG (rådet for uheldige grupperinger).
Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har et særligt beredskab til forebyggelse af radikalisering blandt unge.
Det forebyggende beredskab består af tre projekter:
1. Dialogambassadørkorpset
Dialogambassadørkorpset omfatter unge erfarne oplægsholdere, der tager ud på skoler, i klubber m.m. Disse
oplægsholdere er særligt uddannede til at skabe dialog med unge om forskellige emner som fællesskab, frustrationer, identitet, diskrimination, religion, marginalisering og kultur.
2. Forældrekorpset
Forældrekorpset er et frivilligt tilbud om forældrecoaching til forældre til unge, som
er på vej ind i f.eks. kriminalitet eller uheldige grupperinger. Korpset består af
erfarne kommunale og socialfaglige medarbejdere. De er specielt uddannet
til at støtte og vejlede forældrene om, hvordan de får en konstruktiv dialog
med den unge.

Læs mere om:

Handleplan/actioncard ved
spontane uroligheder med
utilpassede unge
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3. Mentorkorpset
Mentorkorpset er et individorienteret, frivilligt tilbud om en mentor til den unge, der udviser ændret adfærd og
sympati for ekstremistiske synspunkter. Mentorkorpset består af erfarne kommunale og socialfaglige medarbejdere, der er uddannet i coaching og mentorstøtte til unge.
Der er udarbejdet et Hjælperedskab i arbejdet med ekstremisme og radikalisering.
Professionelle opfordres til at orientere sig i, hvilke bekymringstegn der kræver opmærksomhed i forhold til
radikalisering og ekstremisme.
Redskabet kan hjælpe medarbejdere til at forstå radikalisering og ekstremisme og få en indsigt i hvilke bekymringstegn og udfordringer, der kan være forbundet med radikalisering og ekstremisme.
INFO-huset – rådgivning til medarbejdere
INFO-huset består af en regional netværksgruppe af SSP kontakt- og ressourcepersoner med særlig viden om
ekstremisme og radikalisering.
INFO-huset er et virtuelt hus, som skal tilbyde rådgivning til medarbejdere i kommunerne og hos politiet, som
er bekymrede for personer, der udviser tegn på radikalisering eller ekstremisme. INFO-huset skal sikre, at medarbejdere i kommune og politi er informeret omkring radikalisering og ekstremisme. INFO-huset har ligeledes
kontakt til og er sparringspartner for politikredsens øvrige kommuner og lokalstationernes kontaktpersoner,
som indgår i et såkaldt Radikaliseringsnetværk.
Actionscards
Vi har en særlig procedure for, hvordan vi skal handle ved en bekymring om radikalisering. Proceduren består
af 4 actioncards som har til formål at sikre en hurtig og målrettet indsats over for den enkelte unge, hvis der er
en konkret bekymring. Professionelle anbefales derfor at orientere sig disse actioncards og derved skabe sig
et overblik over den handleplan, som skal anvendes, såfremt der er behov for det. Disse beskriver en præcis
ansvarsfordeling mellem de kommunale aktører og nævner ligeledes, hvem der er tovholder på handlingsdelen.
Kontaktoplysninger finder du her.

Læs mere om:
Ungeindsatser i
Aalborg Kommune.
Hjælperedskab i arbejdet med
ekstremisme og radikalisering.
SSP og Trivsel.
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Situationen er akut
Ved akutte underretninger i sager om vold, seksuelle overgreb og groft omsorgssvigt skal du handle samme dag.
Ved akutte underretninger skal du kontakte Familiegruppen, før du inddrager forældrene. Familiegruppen afgør,
hvordan forældrene skal inddrages i sagen.
Som myndighedsudøver afgør Familiegruppen, om barnet skal undersøges af en læge, også selvom forældrene
ikke mener, det er nødvendigt.

Handleprocedure ved akutte sager
Akutte sager kræver øjeblikkelig handling og kontakt til rette myndighed.

I åbningstiden
• Kontakter omgående Familiegruppen i dit område
• Ved akutte underretninger er det Familiegruppens Myndighedsrådgiver, som tilrettelægger
forløbet i hver enkelt sag.
Uden for åbningstiden
• Kontakter omgående Den Sociale Døgnvagt
• Den Sociale Døgnvagt kan vejlede dig og finde en midlertidig løsning på situationen, indtil
kommunen åbner igen.

Beredskab ved konkret bekymring om radikalisering
Vi har en særlig procedure for, hvordan vi skal handle ved en bekymring om radikalisering. Proceduren består
af 4 actioncards, der har til formål at sikre en hurtig og målrettet indsats over for den enkelte unge, hvis der
er en konkret bekymring. Professionelle anbefales derfor, at orientere sig disse actioncards og derved skabe
sig et overblik over den handleplan, som skal anvendes, såfremt der er behov for det. Disse beskriver en præcis
ansvarsfordeling mellem de kommunale aktører og nævner ligeledes, hvem der er tovholder på handlingsdelen.
Der er udarbejdet et Hjælperedskab i arbejdet med ekstremisme og radikalisering.
Professionelle opfordres til at orientere sig i, hvilke bekymringstegn der kræver opmærksomhed i forhold til
radikalisering og ekstremisme i Hjælperedskabet.
Redskabet kan hjælpe medarbejdere til at forstå radikalisering og ekstremisme og få en indsigt i hvilke bekymringstegn og udfordringer, der kan være forbundet med radikalisering og ekstremisme.
Kontaktoplysninger finder du her.
Læs mere om:
De 4 actioncards
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Samarbejdspartnere i den specialiserede indsats - hvordan?
Hovedformålet for Familiegruppernes arbejde er at yde støtte til de børn og unge, som har behov for en særlig
indsats og til deres familier.
I Familiegrupperne er der følgende muligheder:
• Råd og vejledning
• Støtteforanstaltninger i henhold til Serviceloven

Henvisning til Rådgivning i Familiegruppen
En familie kan altid henvises til at opsøge råd og vejledning i Familiegruppen.
Familien kan selv kontakte Familiegruppen og bede om tid til en samtale med henblik på at få råd og vejledning.
Du kan også tilbyde familien, at I sammen kan kontakte Familiegruppen og få en tid til en samtale.
Der er mulighed for åben og anonym rådgivning til:
• Center for Børn, Unge og Familier
• Ungerådgivningen
Kontaktoplysninger til Center for børn, unge og familier finder du her
Kontaktoplysninger til Ungerådgivningen finder du her
Kontaktoplysninger til Familiegruppen i dit område finder du her.

Underretningspligt efter Serviceloven
I henhold til Servicelovens § 154 har følgende personer pligt til at underrette kommunen:
• Enhver, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller lever under forhold, som er til fare for dets udvikling og sundhed, herunder vold, mishandling, seksuelle overgreb, omskæring m.v. Dette gælder alle borgere, herunder offentligt ansatte.
I henhold til Servicelovens § 153 SKAL følgende personer underrette kommunen:
• Offentligt ansatte og andre personer, der gennem deres arbejde får kendskab til eller formodning om, at et
barn eller en ung under 18 år har brug for særlig støtte.
Dette gælder også i forhold til:
• En gravid kvinde med alvorlige misbrugsproblemer eller andre forhold, der giver formodning om, at der er
behov for støtte på grund af sundhedsrisiko for det kommende barn
• Et barn eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten
Læs mere i håndbogens afsnit om:
Hvad siger loven?
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Underretning til Familiegruppen
Underretningspligten indtræder, når du som fagperson ikke længere har mulighed for at hjælpe barnet i tide
gennem dialog med forældrene og barnet eller den unge.
Inden en underretning har I måske:
• Prøvet at yde rådgivning og vejledning til forældrene
• Prøvet at iværksætte særlige pædagogiske og/eller undervisningsmæssige indsatser
• Forsøgt at henvise til Familiegruppen
Den forebyggende indsats har ikke haft en ønsket effekt, og I har set det nødvendigt at lave en underretning.
Underretninger skal som udgangspunkt foregå skriftligt og hurtigst muligt.
Lederen skal være medunderskriver, men den enkelte medarbejder har en skærpet underretningspligt, og hvis
lederen ikke vil være medunderskriver på underretningen, fratager dette således ikke medarbejderen for pligten til at underrette.
Ovennævnte underretningsprocedure er ikke gældende i de situationer, hvor der er tale om, at barnet viser
tegn på at være udsat for vold eller seksuelle overgreb. Her skal der handles akut ved henvendelse til Familiegruppen, dvs. samme dag.
Læs mere i håndbogens afsnit om:
Situationen er akut.

Ved underretning inden for normal åbningstid kontaktes Familiegruppen i dit område.
Ved underretning uden for normal åbningstid skal Den Sociale Døgnvagt kontaktes.

Underretningens forløb
I dette afsnit beskrives underretningens forløb. Der er flere forhold, som der skal tages højde for, når en underretning skal udarbejdes.
1. Underretningsmetode
Når du skal lave en underretning opfordres du til at bruge underretningsskemaet. Brug af underretningsskemaet
sikrer relevante og vigtige oplysninger i underretningen.
Underretningen indeholder en række punkter om de iagttagelser, du har gjort. De er nødvendige for Familiegruppens behandling af underretningen.
I underretningen er det vigtigt:
• At du kan skelne mellem hvad du ved, og hvad du formoder (det, du ved, er det, du har iagttaget). Du skal
derfor konkret og detaljeret fortælle om dine iagttagelser og bekymringer for barnet.
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Læs mere om:
Politik for
It-brugeradfærd
• At du ikke begynder at fortolke, hvad adfærden er udtryk for.
Underretningen må ikke indeholde dine egne vurderinger eller forslag
til handlig.
OBS!
Hvis underretningen sendes elektronisk, skal det foregå via en administrativ computer.
Inden for Aalborg Kommune kan du sende personlige eller private oplysninger elektronisk uden risiko.
Skal du sende oplysninger uden for Aalborg Kommunes netværk til e-mail-adresser, der slutter med andet end
@aalborg.dk, må du kun sende til modtagere, der kan modtage sikker post.
Find underretningsskemaet her.

2. Gennemgang af underretningen med forældrene
Når det er besluttet at lave en underretning, anbefales det, at underretter sammen med nærmeste leder holder
et møde med forældrene.
Mødet indledes med en orientering om mødets formål. Forældrene orienteres derefter om den bekymring, der
ligger til baggrund for underretningen. Bekymringen uddybes med beskrivelser og iagttagelser, og forældrene
gives mulighed for at blive hørt i deres synspunkter.
Derudover er det vigtigt:
• At underretningen altid udleveres til forældrene.
Forældrenes eventuelle bemærkninger og kommentarer bør skrives ned. De kan vedlægges underretningen
til Familiegruppen.
• At forældrene orienteres om, at de får mulighed for at kommentere underretningen, når de indkaldes til
møde med Familiegruppen.
• At underretningen sendes til Familiegruppen efter mødet med familien.
I de situationer, hvor Familiegruppen anmoder om en statusudtalelse enten som opfølgning på, at Familiegruppen har modtaget en underretning eller i forbindelse med opfølgning på en foranstaltning, gennemgåes udtalelsen med forældrene, og der udleveres altid kopi af udtalelsen til forældrene.
OBS!
Vær opmærksom på, om der er behov for tolkebistand i dialogen med forældrene.
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3. Familiegruppens håndtering af en underretning
Selvom du har sendt en henvendelse til Udviklingsafsnittet for børn og unge, PPR eller andre myndigheder om
særlig støtte til et barn eller en ung, har du stadig pligt til at underrette Familiegruppen, hvis en underretning er
påkrævet.
En underretning til Familiegruppen følger som udgangspunkt følgende trin:
• Familiegruppen modtager en underretning og fremsender en kvitteringsskrivelse.
Familiegruppen fremsender en kvitteringsskrivelse til underretter senest 6 hverdage efter modtagelsen.
Familiegruppen sender kun kvitteringsskrivelsen til den person, som har sendt underretningen.
• Underretter modtager Familiegruppens kvitteringsskrivelse.
Personen som har modtaget Familiegruppens kvitteringsskrivelse, har nu ansvaret for at give oplysningerne
videre til både skolen og DUS’en.
• Myndighedsrådgiveren fra Familiegruppen inddrages som myndighedsudøver.
Efter underretningen er modtaget, bliver Familiegruppens Myndighedsrådgiver inddraget som myndighedsudøver. Det betyder, at Myndighedsrådgiveren nu har ansvaret for, hvad der skal ske.
Rådgiveren koordinerer det videre samarbejde omkring barnet og skal fra starten medtænke de samarbejdspartnere, der i det daglige har kontakt med barnet.
• Myndighedsrådgiveren foretager en socialfaglig vurdering, der munder ud i en af følgende handlinger:
- At sagen afsluttes
- Iværksættelse af et rådgivnings og/eller vejledningsforløb,
se håndbogens afsnit om Forebyggelse – hvordan?
- En børnefaglig undersøgelse
- Om der sideløbende med undersøgelsen skal iværksættes foreløbig eller akut støtte
Den børnefaglige undersøgelse er den mest indgribende af ovenstående. Undersøgelsen er en forudsætning
for, at Familiegruppen i det videre forløb kan iværksætte en foranstaltning efter Servicelovens § 52.
• Myndighedsrådgiver tilbagemelder til underretter.
Myndighedrådgiver tilbagemelder til undreretter, hvorvidt underretningen har givet anledning til iværksættelse af undersøgelser eller foranstaltninger jf. Servicelovens § 155 b, stk. 2.
Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende i henhold til Familiegruppens vurdering.
Særligt for Skole og DUS
Skole og DUS betragtes i denne sammenhæng under ét. Underretninger skal derfor koordineres mellem de to
parter.
Den person, som sender underretningen, skal sikre, at der indgår iagttagelser og oplysninger fra både skole og
DUS.
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Den Sociale døgnvagt
Uden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens normale åbningstid indgår Den Sociale Døgnvagt i uopsættelige opgaver.
Tvivl om udlevering fra Dagplejen, Dagtilbud/Fritidscenter og Skole/DUS:
Når et barn afhentes, er Dagtilbuddet/Skolen/DUS’en ansvarlig for udleveringen. Hvis den, der henter barnet,
møder i en tilstand, hvor det kan være vanskeligt at vurdere, om pågældende er i stand til at tage forsvarligt vare
på barnet, skal du som ansat vurdere, hvad der skal foretages i den aktuelle situation.
Er der tvivl, om det er forsvarligt for barnet, kan den afleverende medarbejder eventuelt følge med til hjemmet
og derefter ringe til Familiegruppen inden for normal åbningstid eller til Den Sociale Døgn vagt uden for åbningstiden.
Vurderes det som uforsvarligt at udlevere barnet, skal der ringes til Den Sociale Døgnvagt, da Dagplejen, Dagtilbud/Fritidscenter og Skole/DUS ikke har myndighed til at nægte udlevering ved at tilbageholde et barn uden
forældrenes tilladelse.

Kontakt til Den Sociale Døgnvagt på tlf. 96 30 14 48
• Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Kl. 15.00 til den følgende dag kl. 8.00.
• Torsdag kl. 17.00 til fredag kl. 8.00.
• Lørdag, søndag samt helligdage vil vagten være etableret hele døgnet.

Et uafhentet barn i Dagplejen, Dagtilbud/Fritidscenter og Skole/DUS:
• Ring til hjemmet, arbejdspladsen eller eventuelt pårørende.
• Hvis ingen træffes, skal der ringes til Den Sociale Døgnvagt og aftales nærmere med vagtmedarbejderen.
• Den Sociale Døgnvagt foretager ikke sagsbehandling, men sørger for barnets sikkerhed på den mest skånsomme måde.
• Den Sociale Døgnvagt lægger besked hos forældrene om, at der er sørget for barnet, og at vagt-medarbejderen kan kontaktes via Politiet. Politiet orienteres ligeledes om, at der er taget vare på barnet, såfremt
forældrene skulle ringe dertil.
Hvis der opstår en særlig situation, kan der ringes til den Vagthavende på Politigården på tlf. 96 30 14 48,
som kan formidle kontakt til Den Sociale Døgnvagt

På tværs

53

Underretning til Ankestyrelsen
Hvis du har foretaget en underretning til Familiegruppen, men ikke mener, at Familiegruppen gør nok, har du
mulighed for at underrette Ankestyrelsen.
Ankestyrelsen skal sikre barnets retssikkerhed og undersøge, om kommunens indsats er tilstrækkelig.

Kontakt til Ankestyrelsen på tlf. 33 41 12 00
• Alle hverdage fra kl. 9.00- 15.00
• Ved meget akutte underretninger, som ikke kan vente til normal åbningstid, kan du rette henvendelse til Ankestyrelsens på tlf. 61 89 73 79

Kontaktoplysninger finder du her.

Læs mere i:
Tag signalerne alvorligt
54

på tværs

Hvad siger loven?
Tavshedspligt
Når et barn eller en ung ikke trives, er det vigtigt, at der etableres et samarbejde mellem dig som fagperson,
forældre og barn eller den unge, samt andre relevante fagpersoner.
For at et sådant samarbejde kan fungere optimalt, er det vigtigt, at reglerne i den relevante lovgivning kendes
og overholdes. I den forbindelse er der ofte usikkerhed om, hvad man må sige og til hvem. Derfor gennemgås
reglerne om tavshedspligt og udveksling af oplysninger.
Lovgivning balancerer mellem tavshedspligten, hvor fortrolige oplysninger skal forblive fortrolige og andre hensyn, hvor blandt andet sagsbehandling af hensyn til børn gør det nødvendigt at udveksle oplysninger. Derfor vil
det ofte være et konkret skøn i situationen, hvordan der afvejes mellem disse to hensyn.

Hvorfor regler om tavshedspligt?
Formålet med reglerne om tavshedspligt er at sikre, at personlige fortrolige oplysninger om personer ikke videregives uberettiget.
Tavshedspligten skal sikre privatlivets fred for de familier, som du som fagperson kommer i berøring med, f.eks.
ved at børn, unge og deres forældre trygt kan tale med dig uden at være nervøse for, at oplysninger om dem
videregives til uvedkommende eller til personer/myndigheder, som ikke har noget sagligt behov for oplysningerne.
Tavshedspligten har afgørende betydning for tilliden mellem borgere og offentlige myndigheder.
Du, som fagperson, må kun videregive personlige fortrolige oplysninger om børn og unge og deres familier, når
der foreligger samtykke eller det er tilladt ifølge relevant lovgivning.

Din tavshedspligt
Alle offentligt ansatte har tavshedspligt jf. Forvaltningslovens § 27.
Studerende, praktikanter, eksterne konsulenter, bestyrelsesmedlemmer mv. der arbejder, udfører opgaver eller
har andre funktioner, hvorved fortrolige personlige oplysninger kommer til deres kendskab, har også tavshedspligt.
Fagpersoner der arbejder med børn og unge er underlagt forvaltningslovens almindelige regler om tavshedspligt, og har således tavshedspligt i forhold til de fortrolige oplysninger, man kommer i besiddelse af gennem
arbejdet.
Det er dog ikke i strid med tavshedspligten at indhente rådgivning og sparring fra eksempelvis en kollega på din
arbejdsplads i snæver forstand, f.eks. på dit kontor eller den enkelte skole/daginstitution, når blot drøftelserne
er relevante og har saglig karakter.
Brud på tavshedspligten betragtes som meget alvorligt, hvorfor dette således er sanktioneret jf. Straffelovens
§ 152.
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Ikke-tavshedsbelagte oplysninger
Ikke-fortrolige personlige oplysninger kan videregives til anden myndighed, hvis det har saglig relevans for sagen.
Det kan f.eks. være helt generelle oplysninger om, hvor mange børn der går i en klasse, hvilke pædagogiske principper der bruges i en børnehave, hvilke elever der danner grupper med hvem, eller at et barn går til gymnastik osv.

Tavshedspligt i forhold til oplysninger til private
Udgangspunktet er, at det er forbudt at oplyse/videregive oplysninger til private om personlige forhold, som du
har fået kendskab til i kraft af dit arbejde.
Hvis en offentlig myndighed ansætter en privat aktør til at udføre et arbejde for den offentlige myndighed, f.eks.
en privatpraktiserende psykolog, bør den private aktør aktivt pålægges tavshedspligt jf. Forvaltningslovens §
27. I visse situationer er en privat aktør dog automatisk omfattet af tavshedspligten jf. Forvaltningslovens §
27 allerede som følge af, at den pågældende udfører opgaven for en offentlig myndighed inden for bestemte
lovområder.
Når en privat aktør, der udfører arbejde for det offentlige, omfattes af tavshedspligten, kan den pågældende
få de oplysninger, der er nødvendige for at varetage arbejdet. Det gælder fx en psykolog, der skal undersøge
et barn for familiegruppen eller en plejefamilie, der skal have et barn i døgnpleje. Man skal altid overveje, hvor
mange oplysninger, det er nødvendigt at give videre, så det er en balance mellem ”for lidt og for meget”.

Persondatalovens § 8
Tavshedspligten hænger nøje sammen med reglerne om videregivelse af oplysninger jf. Persondatalovens §§
5-8, særligt § 8.
Reglerne om videregivelse af oplysninger beskriver, hvornår du som fagperson kan udveksle fortrolige personlige oplysninger med andre fagpersoner/offentlige myndigheder, på trods af tavshedspligten. Det betyder, at
der kan foreligge situationer, hvor tavshedspligten ”overrules” således, at der lovligt kan ske videregivelse af
fortrolige personlige oplysninger.
I det følgende gennemgås Persondatalovens § 8, som blandt andet omhandler væsentlige sociale problemer og
derfor ofte vil være relevant i arbejdet med familier.
Udgangspunktet i bestemmelsen er, at der skal foreligge samtykke til at udveksle oplysninger. Se mere om
samtykket nedenfor. Hvis der er givet samtykke må de oplysninger, som er specifikt omfattet af det afgivne
samtykke videregives til andre.
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Hvis der ikke er afgivet samtykke, giver § 8 mulighed for i nogle specifikke situationer alligevel at videregive
oplysninger:
• Videregivelsen af oplysningen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart vægtes højere end hemmeligholdelsen.
• Hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller nødvendig for, at der kan gennemføres
tilsyns- eller kontrolopgaver.
Men husk, at pkt. 1 og 2 er undtagelser til hovedreglen om, at der skal være afgivet samtykke til at videregive
fortrolige oplysninger.

Videregivelse af fortrolige oplysninger - med samtykke
Som nævnt er der mulighed for at videregive oplysninger, hvis en part i en sag - i en børnesag vil det typisk være
forældremyndighedsindehaveren - giver udtrykkeligt samtykke til, at der kan ske udveksling af oplysningerne.
I praksis kan samtykke til videregivelse indhentes i langt de fleste situationer. Personen vil som oftest have en
interessere i, at oplysningerne bliver videregivet til anden relevant myndighed i sagsbehandlingsprocessen.
Den omhandlede person eller forældremyndighedsindehaveren (hvis der er tale om et barn), giver med sit samtykke tilladelse til, at oplysninger vedrørende barnet drøftes og/eller udleveres.
Hvis det er aktuelt, at du - i forbindelse med dit arbejde- skal videregive fortrolige personlige oplysninger til anden offentlig myndighed, er det vigtigt, at du er bevidst om “det forberedende arbejde”.
Når der afholdes tværfaglige møder (eventuelt mellem myndigheder) skal forældrene/eventuelt barnets accept
til drøftelse af deres personlige forhold altid forsøges indhentet på forhånd.
Unge, som har opnået en vis modenhed, skal også have mulighed for selv at give samtykke.
Uanset at der foreligger et samtykke til videregivelse af personoplysninger, så eksisterer kravet om saglighed
altid. Det betyder, at der kun må videregives og drøftes sagligt relevante oplysninger i relation til den konkrete
sag.

Krav til samtykke
Der er fastsat en række krav til samtykket:
• Samtykket skal være frivilligt.
• Samtykket skal være specifikt – altså have en tilstrækkelig grad af præcision af hvilke oplysninger, der videregives til, at personen kan overskue rækkevidden af samtykket: Hvilken type oplysninger? Hvem der kan
videregive oplysningerne og med hvilket formål.
• Samtykket skal være informeret – det betyder, at personen skal være klar over, hvad der gives samtykke til.
Som hovedregel bør samtykke indhentes skriftligt – dette er med til at sikre dokumentation for samtykket. Et
samtykke kan altid tilbagekaldes af den person der har afgivet det.
Ønsker du at videregive en oplysning, som ikke er fortrolig, kan du gøre det uden samtykke, såfremt det har en
saglig relevans for sagen og den/de personer, du videregiver oplysningen til.
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Hvem skal afgive samtykke?
I forbindelse med indhentning af samtykke er det vigtigt at være opmærksom på, hvem der er berettiget til at
afgive et samtykke i en konkret sag, som omhandler mindreårige børn.

Vedrørende børn
Hvem skal afgive samtykke - ved fælles forældremyndighed og samliv?
Har forældrene fælles forældremyndighed og samliv, er det kun nødvendigt med samtykke fra den ene
forælder til, at barnets forhold drøftes eller videregives.
Hvem skal samtykke - ved fælles forældremyndighed uden samliv?
Det er kun et krav med et samtykke fra den forælder, hvor barnet har bopæl.
Hvem skal samtykke – ved ikke fælles forældremyndighed?
Kun den forælder, der har forældremyndigheden, skal samtykke.

Vedrørende unge
Unge over 15 år kan selv – dvs. uden forældremyndighedsindehaverens accept
– give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger fra sundhedspersoner,
der har haft den unge i behandling.
Der bør forsøges eller overvejes at indhente samtykke fra en ung over
15 år før der udveksles oplysninger om den unges forhold jf.
Servicelovens § 49a, som beskrives nærmere nedenfor.
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Schultz
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Videregivelse af oplysninger i det tværfaglige samarbejde
Uden samtykke
Som nævnt er udgangspunktet, at du har tavshedspligt med hensyn til alle de fortrolige oplysninger om børn,
unge og deres familier, som du kommer i besiddelse af via dit arbejde. Af hensyn til barnets/den unges tarv og
myndighedernes mulighed for at varetage barnets/den unges interesser findes der dog en række undtagelser,
hvor tavshedspligten (kan) fraviges, således at der kan udveksles oplysninger om barnet/de unge og familien,
selvom det ikke har været muligt at opnå samtykke hertil.
Videregivelse af oplysninger, inden for det sociale område, til andre offentlige myndigheder reguleres i Persondatalovens § 8, stk. 3.
Hvis du som fagperson vurderer, at væsentlige grunde taler for, at fortrolige oplysninger bør videregives til eksempelvis et tværfagligt forum uden samtykke fra forældre/den unge, skal du forinden vurdere, hvorvidt der er
juridisk grundlag for en videregivelse uden samtykke. Det er væsentligt at overveje, hvorfor det er nødvendigt
at udveksle oplysninger uden samtykke, og om det kan være muligt at få samtykke.
Der skal foretages flere afvejninger i forbindelse med vurdering af hjemmel til videregivelse uden samtykke.
Herunder skal du også overveje muligheden for at anvende Servicelovens § 49a om dialog i SSD samarbejdet i
de situationer, hvor det er relevant.
Du skal som fagperson overveje:
• Hvilke oplysninger du vil give videre?
• Hvor er du ansat og hvem vil du give oplysninger til og hvorfor?
• Overstiger hensynet til barnet eller den unge klart hensynet til hemmeligholdelsen?
• Er videregivelsen et nødvendigt led i sagens behandling?

Samtykke i forbindelse med ansøgninger
Hvis forældre/den unge har indsendt en ansøgning, f.eks. om en ydelse, må oplysninger kun videregives, hvis der
er givet samtykke til det jf. Forvaltningslovens § 29.
Dette ud fra en filosofi om, at såfremt personen ikke vil give samtykke til videregivelse af oplysninger der er
relevante for behandlingen af ansøgningen om en ydelse, så må afgørelsen om den ansøgte ydelse træffes på
det foreliggende grundlag.

Inden for egen myndighed eller til anden myndighed
Som det fremgår ovenfor er det hovedsagelig reglerne i Persondataloven, der sætter rammerne for videregivelse af oplysninger. Persondataloven taler ikke om en organisation. Derfor gælder reglerne også internt i en
organisation fx mellem Familiegruppen og Jobcentret. Omvendt må man gerne drøfte konkrete sager med sine
kolleger med samme arbejdsopgaver. Balancen består i, at man skal have oplysninger, som er nødvendige for at
kunne udføre sit daglige arbejde, men hvis man har brug for oplysninger fra andre steder – også i samme forvaltning – skal der være samtykke eller hjemmel til det.
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Læs mere om:

Persondataloven udtrykker det på den måde, at hvis du indsamler data om
en familie til et formål, må oplysningerne ikke uden samtykke eller hjemmel
bruges til et andet formål.

Persondatalog og
samtykke i
Schultz

Der er altså ikke fri adgang til at udveksle oplysninger, blot fordi man er i samme forvaltning.
Det betyder, at ovennævnte overvejelser og vurderinger skal foretages, hver gang man ønsker, at indhente eller
videregive fortrolige oplysninger i en sag.

Servicelovens § 49a
Servicelovens § 49a, SSD-samarbejde omfatter: Skole, skolefritidsordning, det kommunale sundhedsvæsen,
dagtilbud, fritidshjem samt myndigheder der løser opgaver inden for området med udsatte børn og unge.
Servicelovens § 49a giver mulighed for, at der uden samtykke, kan afvikles en tværfaglig drøftelse af rent private
forhold (fx helbredsmæssige eller sociale forhold). Det kan være i tilfælde, hvor du som fagperson i dit daglige
arbejde med et barn eller en ung bliver bekymret for den pågældendes trivsel, udvikling eller sundhed, og at du i
den sammenhæng har behov for at drøfte din bekymring med en eller flere fagpersoner for nærmere at afklare
problemets omfang.
Formålet med § 49a er at understøtte og kvalificere myndighedernes fælles faglige afklaring af problemerne,
herunder om det berørte barn eller den unge kan have behov for en forebyggende indsats i det generelle tilbud,
eller om der er behov for en egentlig underretning efter Servicelovens § 153. Heri ligger, at der med ordningen
ikke kan skabes adgang til, at de involverede myndigheder frit kan videregive enhver oplysning om et konkret
barn eller unges forhold.
Det er et krav, at udvekslingen af oplysningen er nødvendig, som led i det tidlige eller forebyggende arbejde
med udsatte børn og unge. Med ordet nødvendig fastslås, at der skal være tale om børn eller unge, hvis trivsel,
sundhed og udvikling, giver anledning til bekymring, og at du som fagperson skal vurdere, at der kan være behov
for en tidlig forebyggende og helhedsorienteret indsats for det enkelte barn eller den unge.
Bestemmelsen begrænser ikke den enkelte myndigheds adgang til på ethvert tidspunkt at iværksætte hjælpeforanstaltninger efter anden lovgivning og herefter benytte sig af adgangen til at iværksætte særlige sociale
eller sundhedsmæssige støtteforanstaltninger mv. uden for regi af det tværfaglige samarbejde. Bestemmelsen
begrænser heller ikke underretningspligten efter § 153.
Før du anvender muligheden for at udveksle oplysninger om et konkret barn, med hjemmel i Servicelovens §
49a, skal du altid forsøge eller overveje muligheden for at indhente samtykke fra forældremyndigheden og den
unge, der er fyldt 15 år.
Drøftelsen kan kun foregå én gang, i særlige tilfælde en ekstra gang som opfølgning. Opfølgning kan undtagelsesvist komme på tale, hvis der er behov for yderligere oplysninger for at kunne afdække problemet, eller hvis
der er behov for at inddrage yderligere fagpersoner, eller man af tidsmæssige årsager ikke får afsluttet drøftelsen. Hvis der senere opstår en ny problemstilling kan der udveksles oplysninger på ny op til 2 gange.
Forældrene/myndighedsindehaver skal som udgangspunkt efterfølgende orienteres om drøftelsen og inddrages i eventuelt samarbejde.
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Læs mere om:

Det bemærkes, at man som myndighed eller institution ikke er forpligtet til
at deltage i drøftelsen efter Servicelovens § 49a. Man kan således afvise at
udveksle oplysninger i den forbindelse.

Lovgivning, regler
og procedurer i
Schultz

Endelig bemærkes, at § 49a møder bør anvendes frem for anonyme drøftelser.
I lokalområder, institutioner og skoler kan det være vanskeligt at sikre anonymiteten, især
når der er tale om familier som allerede er kendt af fagpersonerne. Anonyme drøftelser kan derfor antage karakter af § 49a møder, uden at det er forsøgt at indhente forældresamtykke eller stillet krav om, at udvekslingen
af oplysninger skal være nødvendig som led i den tidlige indsats. Hertil kommer, at der ved anonyme møder er
fare for, at barnets udfordringer ikke belyses på et tilstrækkeligt grundlag, fordi der skal tages hensyn til anonymiteten.

Servicelovens § 153 – oplysninger til den fagperson, der har underrettet
I Aalborg Kommune sendes underretninger til familiegrupperne.
Når Familiegruppen modtager en underretning efter reglen i Servicelovens § 153 om den skærpede underretningspligt, er der kommet regler i serviceloven, som giver Familiegruppen pligt til at give tilbagemelding til
underretteren i et vist omfang. Reglerne findes i Servicelovens § 155b og beskrives i det følgende.
Familiegruppen skal senest efter 6 hverdage bekræfte at have modtaget underretningen.
Forvaltningen skal, på eget initiativ, orientere underetter om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltning. Det gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. særlige hensyn
til det pågældende barn eller den unge jf. Servicelovens § 155b, stk. 2.
Forvaltningen kan vælge at orientere underretteren om, hvilke type foranstaltning, der er iværksat samt om den
planlagte varighed heraf, hvis oplysningen herom vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som underretteren kan yde barnet eller den unge. Det gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. særlige
hensyn til det pågældende barn eller den unge og familien, som vil betyde at udvekslingen af oplysningerne ikke
vil kunne fremme indsatsen jf. Serviceloven § 155b, stk. 3.
Videregivelse af oplysninger eller Servicelovens § 155b, stk. 3 angår et snævert afgrænset område, nemlig kun
hvilken type foranstaltning der er iværksat og varigheden. Det er således ikke hjemmel i bestemmelsen til at
videregive oplysninger om det egentlige indhold af den iværksatte indsats samt barnets eller den unges øvrige
forhold eksempelvis i forbindelse med et efterfølgende tværfagligt samarbejde. Videregivelse af oplysninger
herom vil således forudsætte hjemmel i Persondatalovens §§ 5-8, og vil dermed typisk forudsætte samtykke fra
forældremyndighedsindehaverne og den unge over 15 år, når der er tale om videregivelse af private oplysninger
til en anden myndighed.
Det skal understreges, at det alene er den fagperson, der har underrettet, som kan få en tilbagemelding på,
om der er igangsat en undersøgelse eller foranstaltning. Underretter er omfattet af de almindelige tavshedspligtsregler i forhold til videregivelse af oplysninger om, hvorvidt der er igangsat en undersøgelse eller foranstaltning.
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Retssikkerhedslovens § 11c
Socialforvaltninger (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune) har en særlig mulighed for i
særlige sagstyper at kræve oplysninger udleveret fra andre myndigheder og private. Denne mulighed har familiegrupperne blandt andet i børnesager, fx i forbindelse med en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens
§ 50.
Hjemmel hertil findes i Retssikkerhedslovens § 11c. Anvendelsen af Retssikkerhedslovens § 11c forudsætter at
der forgæves er forsøgt at indhente samtykke.

Videregivelse af fortrolige oplysninger til instanser
udenfor kommunalt regi
I situationer hvor Retten eller Statsforvaltningen anmoder en offentlig myndighed (fx en skole eller institution)
om udtalelse i forbindelse med en sag vedrørende forældremyndighed eller samvær med barnet, skal en sådan
udtalelse gives. Hvis en sådan saglig udtalelse indeholder fortrolige oplysninger, må det betragtes som hjemlet,
idet hensynet til videregivelse overstiger hemmeligholdelsen, men Statsforvaltningen og retten vil typisk have
indhentet samtykke og skrive det i anmodningen. I sådanne situationer er det vigtigt, at skolens/institutionens
udtalelser holder sig til de faktuelle oplysninger og ikke bevæger sig ud på de subjektive meningstilkendegivelser i forhold til forældrene.
Forvaltningen, skoler og institutioner giver ikke udtalelser til parterne selv eller deres advokater. Vi kan vejlede
om, at muligheden for at afgive udtalelse til Statsforvaltningen eller retten efter deres specifikke anmodning.
Hvis forældre har en partsrepræsentant, f.eks. en advokat, kan forældrene anmode om, at private oplysninger
(aktindsigt) sendes til partsrepræsentanten. Dette betragtes som et samtykke til videregivelse af eventuelle
fortrolige oplysninger til partsrepræsentanten.

Aktindsigt
Parter har ret til aktindsigt i deres egen sag efter Forvaltningslovens regler. Borgere/forældre kan give samtykke til, at en anden/repræsentant får samme ret til aktindsigt.
Dokumenter, oplysninger mv. kan kun undtages fra aktindsigten, såfremt der findes hjemmel hertil i Forvaltningsloven.
Der er stramme frister for behandling af anmodninger om aktindsigt. Den normale frist er 7 arbejdsdage.
De fleste sager/afgørelser i forbindelse med børn og deres trivsel kan påklages til Ankestyrelsen (herunder også
afslag på aktindsigt). Klageadgangen skal oplyses til borgeren/forældrene i forbindelse med et eventuelt afslag.
I situationer hvor aktindsigt bliver begæret af en tredjemand uden samtykke, er der ikke tale om partsrettigheder, hvorfor reglerne i Offentlighedsloven skal anvendes. Et eksempel kan være en journalist, der søger om
aktindsigt i en personsag.
Der kan som altovervejende udgangspunkt ikke gives aktindsigt i personsager uden samtykke.
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Den praktiske del af videregivelse af oplysninger
Inden for Aalborg Kommune kan alle medarbejdere, der er oprettet som bruger på det interne netværk sende
personlige eller private oplysninger elektronisk uden risiko. Skal sådanne oplysninger sendes uden for Aalborg
Kommunes netværk (til e-mail-adresser, der slutter med andet end ”@aalborg.dk”, må man kun sende til modtagere, der kan modtage ”sikker post” eller til en eventuel e-Boks).
Vær opmærksom på, at underretning til Familiegruppen således også kan
sendes via kommunens netværk.
Læs mere om:
For skolernes vedkommende skal elektroniske underretninger sendes
via en administrativ computer.

Lovgivning og aktindsigt i
Schultz
Aalborg Kommunes
Politik for
It-brugeradfærd
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Forældreansvarsloven
Fælles forældremyndighed
De bærende hensyn bag Forældreansvarsloven er, at barnet har ret til begge sine forældre. Barnets perspektiv
skal belyses i hver enkelt sag om forældremyndighed, samvær eller barnets bopæl. Når forældrene har fælles
forældremyndighed, betyder det, at det er forældrenes fælles ansvar at samarbejde om barnet. De skal således
være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Det er f.eks. beslutninger om skolevalg, skolefritidsordning, flytning til udlandet (men ikke flytning indenlands), navnevalg, religiøst tilhørsforhold og risikobetonede fritidsaktiviteter (f.eks. dykning, boksning, motorsport, bjergbestigning eller lignende).
Den forælder, som barnet bor hos (bopælsforælderen), kan træffe beslutninger om overordnede forhold vedrørende barnets liv. Disse beslutninger behøver forældrene ikke at være enige om. Det er f.eks. beslutninger
om, hvor i landet barnet skal bo, beslutninger vedrørende barnets dagtilbud og spørgsmål om barnets daglige
velbefindende, f.eks. om barnet skal gå til skolepsykolog.
Beslutter bopælsforælderen sig for at flytte til et andet sted i Danmark sammen med barnet, skal den anden
forælder dog orienteres om flytningen, senest 6 uger før flytningen skal ske.
I forbindelse med dagligdagsbeslutninger vedrørende barnet, kan den forælder, barnet opholder sig hos på det
tidspunkt (opholdsforælderen), træffe sådanne beslutninger. Disse beslutninger behøver forældrene altså ikke
at være enige om. Det kan f.eks. være beslutninger om mad, tøj, sengetider, venner og ikke-risikobetonede fritidsaktiviteter.
Forældrene kan selv aftale ændringer i forældremyndigheden over barnet. Den fælles forældremyndighed kan
kun ophæves af Statsforvaltningen, hvis der er tungtvejende hensyn til barnet, der taler herfor. Det betyder, at
den fælles forældremyndighed som udgangspunkt skal bevares. Dette begrundes i synspunktet, at et barn har
ret til to forældre, og at de sammen har et fælles ansvar for at drage omsorg og tage ansvar for barnet.
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Ikke-forældremyndighedsindehaver
Forældreansvarsloven er opbygget således, at forældre uden del i forældremyndigheden har en vis adgang til
oplysninger om barnets liv og hverdag.
Det betyder, at ikke-forældremyndighedsindehaveren har ret til at få overordnede oplysninger om barnets forhold fra skolen, dagtilbuddet og social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger
og tandlæger jf. Forældreansvarslovens § 23.
Det, der gives adgang til for ikke-forældremyndighedsindehaveren, er en overordnet orientering om barnet. Det
er vigtigt, at være opmærksom på, at der ikke er tale om ret til aktindsigt.
Det kræves, at ikke-forældremyndighedsindehaveren selv retter henvendelse til skolen eller institutionen m.v.
og anmoder om de ønskede oplysninger. Man kan kun kræve at få oplysningerne om barnets forhold skriftligt,
hvis der er tale om allerede eksisterende dokumenter.
Det betyder, at ikke-forældremyndighedsindehaveren ikke kan stille krav om skolens/institutionens udarbejdelse af dokumenter. Der kan heller ikke stilles krav om løbende orientering om barnets forhold.
Ikke-forældremyndighedsindehaveren har ikke ret til at være tilknyttet forældreintra eller at deltage i sociale
arrangementer på skolen, med mindre forældremyndighedsindehaveren samtykker hertil.

Kan du nægte at videregive oplysninger?
Der kan være situationer, hvor du som fagperson vurderer, at udlevering af konkrete oplysninger/dokumenter
om barnets forhold til ikke-forældremyndighedsindehaveren, vil være til skade for barnet (stride mod barnets
tarv). I sådanne situationer har du mulighed for at afslå en anmodning om orienteringen.
I forbindelse med et afslag på anmodning om orientering, har ikke-forældremyndighedsindehaveren ret til at
få en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Der vil som udgangspunkt være klageadgang til
Statsforvaltningen.
Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde fratage ikke-forældremyndighedsindehaveren, adgangen til at få oplysninger og til at få udleveret dokumenter. En sådan afgørelse vil som udgangspunkt kunne indklages til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.

Læs mere om:
Forældreansvarsloven på
Social- og
Indenrigsministeriets
hjemmeside.

På tværs

65

66

på tværs

Kontaktoplysninger
og anden relevant information
Ankestyrelsen

Center for tværfaglig forebyggelse

Nytorv 7, 2. sal
9000 Aalborg
Tlf. 33 41 12 00 /
Akut 61 89 73 79
ast@ast.dk

Hjulmagervej 22
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 13 40
centvaerforebyg@aalborg.dk

Børn- og Ungelægen/
Sund Ung team
Kayerødsgade 46
9000 Aalborg
Tlf. 31 99 06 59
sund-ung@aalborg.dk

Børne- og
Familieafdelingen
Børne- og Familieområde Nord/Øst
Tranumparken 16
9220 Aalborg Øst
Tlf. 99 31 14 60
bfonordost@aalborg.dk
Børne- og Familieområde
Centrum/Sydvest
Badehusvej 11
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 92 15

Center for
Børn, Unge og Familier
Kayerødsgade 46
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 92 71
cbuf-fb@aalborg.dk
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Dagplejen
Stationsvej 5
9280 Storvorde
Tlf. 99 82 31 00
dagplejen@aalborg.dk

Familiekonsulenterne
Tordis Mohr Jacobsen
Teamleder
Socialcenter Integration
Strandvejen 35E, 1., 9000 Aalborg
Tlf: 99 31 31 13
Mobil: 25 20 01 72
tomj-fb@aalborg.dk

Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg Kommune
tlf. 99 31 26 60
DL_FB@aalborg.dk
Juridisk Kontor
Tlf. 99 31 27 05
juridiskkontor@aalborg.dk

Flygtningeteam
Trude C. K. Christensen
Tlf. 31 99 09 72
CTC-fb@aalborg.dk
Marianne Kirkegaard
Tlf. 25 19 92 56
maki-fb@aalborg.dk
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Nordjyllands Politi
Jyllandsgade 27
9100 Aalborg
Tlf. 96 30 14 48
njyl@politi.dk
SSP-konsulent
Benny Nielsen
Leder af Nordjyllands Politis
Lokale Forebyggelsescenter
Claus Serup
Tlf. 72 58 14 32
Tlf. 96 30 14 48

Skoleforvaltningen
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
Tlf. 99 31 40 00
skoleforvaltningen@aalborg.dk
PPR Aalborg
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
Tlf. 99 31 41 25
ppr-specialafsnit@aalborg.dk

Socialafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 31 31
Social.sekretariatet@aalborg.dk
Familiegruppe Nord
Nygade 3
9400 Nørresundby
Tlf. 99 31 30 51
familiegnord@aalborg.dk

Familiegruppe Centrum
Badehusvej 11
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 33 33
familiegcentrum@aalborg.dk
Familiegruppe Sydvest
Tingstedet 10
9230 Svenstrup
Tlf. 99 31 39 61
familiegsydvest@aalborg.dk

Specialgruppen
for Børn og Unge
John F. Kennedys Plads 1B, 5. sal
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 27 55
Specialcentret-bu@aalborg.dk

SSP og Trivsel
SSP-konsulenter
Bjarne Jensen
Skoleforvaltningen, Skoletilbud
Tlf. 93 52 00 71
bjen-skole@aalborg.dk
Nuuradiin S. Hussein
Center for Tværfaglig Forebyggelse
Tlf. 99 31 13 41
snh-fb@aalborg.dk
Trivselskonsulent
Per Sand
Skoleforvaltningen, Læring & Pædagogik
Tlf. 93 52 00 55
Pesa-skole@aalborg.dk

Familiegruppe Øst
Vejgård Bymidte 12
9000 Aalborg Kommune
Tlf. 99 31 35 81
familiegost@aalborg.dk
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Sundhedsplejen
Kayerødsgade 46
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 92 78
3SUND-FB@aalborg.dk
Sundhedsområde Nord
Bodil Hjorts Vej 7
9310 Vodskov
Tlf. 99 31 14 16 / 25 20 14 16
Sundhedsområde Øst
Fyrkildevej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf. 99 31 13 10 / 25 20 13 10
Sundhedsområde Centrum
Badehusvej 11
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 33 25 / 25 20 03 78
Sundhedsområde Sydvest
Hobrovej 461
9200 Aalborg SV
Tlf. 99 31 29 55 / 25 20 03 68

Tandplejen
Filstedvej 10
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 28 50
tandplejen@aalborg.dk

Team Børn
af psykisk syge
Aalborg Psykiatriske Sygehus
Mølleparkvej 10
9000 Aalborg
Tlf. 97 64 30 00
psykiatri@rn.dk
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Tilbud til socialt
udsatte unge/voksne
Center for Voksne
Badehusvej 1, 1. sal
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 77 55
center-for-voksne@aalborg.dk
Åben anonym rådgivning (14-25 år)
Ungerådgivningen
Jernbanegade 23
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 57 50
Forældrerådgivning
Tlf. 99 31 57 50
Misbrugsafsnittets Ungeteam/
Rusmiddelteamet (under 18 år)
Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg SV
Tlf. 25 20 00 22 / 25 20 02 56 / 31 99 00 58

Tovholdere for antiradikalisering
Aalborg Kommune
Bjarne Jensen
Tlf. 25 20 41 05
bjen-skole@aalborg.dk
Aalborg Kommune
Nuuradiin S. Hussein
Tlf. 25 20 03 18
snh-fb@aalborg.dk
Nordjyllands Politi (INFO-hus koordinator)
Allan Krarup
Tlf. 72 58 13 56
AKR002@politi.dk
Nordjyllands Politi (SSP-koordinator)
Benny Nielsen
Tlf. 72 58 11 16
BLN004@politi.dk
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Tværfaglige Teams
Hjulmagervej 22
9000 Aalborg
Tlf. 25 19 92 12

Visitationen
Tlf. 99 31 92 48
Indsatsteam
Tlf. 99 31 92 47

Tværfagligt Team Nord
Bodil Hjorts Vej 7
9310 Vodskov
Tlf. 99 31 14 19
DL_3TVAERFA-NO@aalborg.dk

Sprog & Integration
Tlf. 99 31 92 56

Tværfagligt Team Øst
Tranumparken 16
9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 31 13 26
DL_3TVAERFA-OE@aalborg.dk

Træningscentret for børn og unge
Lerumbakken 11 a
9400 Nørresundby
Tlf 99 31 28 96

Tværfagligt Team Centrum
Hjulmagervej 22
9000 Aalborg
Tlf. 99 31 33 52
DL_3TVAERFA-CE@aalborg.dk
Tværfagligt Team Sydvest
Hobrovej 461
9200 Aalborg SV
Tlf. 99 31 92 10
DL_3TVAERFA-SV@aalborg.dk

Udviklingsafsnit
for Børn og Unge
Nygade 3
9400 Nørresundby
Tlf. 99 31 92 40
udviklingsafsnitboernunge@aalborg.dk

Konsulentteam
Tlf. 99 31 92 54

Åben anonym rådgivning
Børnerådgivningen (0-13 år)
Rådgivnings- og Behandlingshuset
Bisgårdsvej 12
9200 Aalborg SV
Tlf. 99 31 92 74
Børnepsykologisk Team
Bisgårdsvej 12
9200 Aalborg SV
Tlf. 99 31 92 74

Den Sociale døgnvagt
Tlf. 96 30 14 48
Sønderbro 12
9000 Aalborg
densocialedoegnvagt-fb@aalborg.dk

Ungerådgivningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
ungeraadgivningen.uc@aalborg.dk
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Referencer
Referencerne for denne håndbog er opdelt i 4 sektioner:
Kilder og henvisninger, Forskning og forløbsundersøgelser (SFI), Pjecer og håndbøger og Relevante hjemmesider. Under den første referencesektion Kilder og henvisninger kan du læse mere om den litteratur og de henvisninger (såsom f.eks. ansøgningsskemaer), som denne håndbog refererer til.
Ved anden referencesektion Forskning og forløbsundersøgelser (SFI) bliver du henvist til forskellig forskning fra
SFI. Dette i forhold til generel viden om socialt udsatte børn og unge, samt udsatte spæd- og småbørn, skolebørn og unge.
Den tredje referencesektion hedder Pjecer og håndbøger og her kan du finde relevant litteratur, der både er
anvendt i denne håndbog samt andre relaterede pjecer/håndbøger om socialt udsatte børn og unge.
Den fjerde og sidste sektion hedder Relevante hjemmesider og er en liste over relevante hjemmesider i arbejdet
med socialt udsatte børn og unge i henhold til Aalborg Kommune.

Kilder og henvisninger
Akuthjælp
Ankestyrelsen
Søg efter…

Ankestyrelsen kan hjælpe børn og unge i akutte tilfælde

Aalborg Kommune
Søg efter…
Akut hjælp i Aalborg Kommune

Ansøgningsskemaer og rådgivningstilbud
Aalborg Kommune
Søg efter…
Hånd om barnet – et kursus til førstegangsfødte
Særlig støtte til børn og unge – Udsatte familier og børn kan få hjælp af kommunen,
fx i form af støtte og råd i hjemmet eller til aflastning og anbringelse
Aalborg Kommune - PPR
Søg efter…
Skemaer

Aalborg Kommune internt:
Ansøgningsskema til tilbud om børnefysio- og ergoterapeutisk bistand

På tværs

71

Børn og unge i risiko (vold og seksuelle overgreb)
Socialstyrelsen
Søg efter…

Viden om vold
Viden om børn og unge i risiko

Ekstremisme og radikalisering
Aalborg Kommune
Søg efter…
Hjælperedskab i arbejdet med ekstremisme og radikalisering

Lovgivning
Retsinformation
Søg efter…

Lov om behandling af personoplysninger
Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
Lov om offentlighed i forvaltningen
Bekendtgørelse af forvaltningsloven
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)
Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven)

Politikker og strategier
Aalborg Kommune
Søg efter…
Børne- og Ungepolitik 2015-2017
Rusmiddelpolitik
Integrationspolitik
Strategi for modtagelse af flygtninge
Udviklingsstrategi for børn, unge og familier 0-18/23 år

Viden til anvendelse i praksis
Ejernæs, M., Gabrielsen, G., Nørrung, P. (2005). Social opdrift – social arv (2. udg, 3. opl.:
2007). Akademisk Forlag. (Kan lånes gratis via Aalborgbibliotekernes hjemmeside)
Halse, J. A. (2007). Negativ social arv – Om tidlig indsats over for risikobørn og deres familier. Kroghs Forlag. (Kan lånes gratis via Aalborgbibliotekernes hjemmeside).
Hart, S. (2006). Betydningen af samhørighed – Om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Hans
Reitzels Forlag. (Kan lånes gratis via Aalborgbibliotekernes hjemmeside)
Højholdt, A. (2016). Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis. (2. udg.). Hans Reitzels
Forlag. (Kan lånes gratis via Aalborgbibliotekernes hjemmeside)
Kommunernes Landsforening. (2015). KL udspil: De udsatte børn - Fremtiden er deres. København S: Kommunernes Landsforening
Socialstyrelsen. (2014). Barnets velfærd i centrum - ICS-Håndbog (4. udg). Socialstyrelsen
Socialstyrelsen. (2015). Hvad er Signs of Safety?. Socialstyrelsen.
Sommer, D. (2011). Resiliens: Forskning - begreber - modeller. Psyke & Logos, årg. 32, nr. 2,
side 372-394
Vestergaard, B. (2014). En introduktion til relationel koordinering. Relationel Praksis, side 6-12.
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Forskning og forløbsundersøgelser (SFI)
Generel forskning om socialt udsatte børn og unge
Egelund, T., Andersen, D., Hestbæk, A. D., Lausten, M., Knudsen, L., Fuglsang, R., & Gerstoft,
F. (2008). Anbragte børns udvikling og vilkår – Resultater fra SFI’s Forløbsundersøgelser af
årgang 1995. SFI
Ploug, N. (2005). Social arv – sammenfatning. SFI
Ekspertgruppen om social arv (SFI). (1999). Social arv – en oversigt over foreliggende forskningsba-seret viden. SFI
SFI. (11. november, 2013). Årgang 95 – Fra barn til voksen: Den store forløbsundersøgelse
af År-gang 95 stiller skarpt på betingelserne for en god opvækst. SFI
Sivertsen, M. B. (2007). Hvordan virker indsatsen mod negativ social arv?. SFI

Forskning om udsatte spæd- og småbørn
Egelund, T., Hestbæk, A. D., & Andersen, D. (2004). Små børn anbragt uden for hjemmet – En
for-løbsundersøgelse af anbragte børn født i 1995. SFI
Jensen, B. (2005). Kan daginstitutioner gøre en forskel? – En undersøgelse af daginstitutioner og so-cial arv. SFI
Jeppesen, K. J. (1998). Etniske minoritetsbørn i Danmark – Det første leveår. SFI
Jespersen, C. (2006). Socialt udsatte børn i dagtilbud. SFI
Ottosen, M. H. (2000). Sambo, ægteskab og forældrebrud – En analyse af børns familieforhold gen-nem de første leveår. SFI
Ploug, N. (2007). Socialt udsatte børn - Identifikation, viden og handlemuligheder i daginstitutioner. SFI

Forskning om udsatte skolebørn
Christensen, E. (2004). 7 års børneliv – Velfærd, sundhed og trivsel hos børn født i 1995. SFI
Christensen, E. (2005). 7-årige børn med anden etnisk baggrund – Forældrenes ressourcer,
børne-nes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen. SFI
Christensen, E. (2006). Opvækst med særlig risiko – Indkredsning af børn med behov for en
tidlig forebyggende indsats. SFI
Nielsen, A. M., Fink-Jensen, K., & Ringsmose, C. (2005). Skolen og den sociale arv. SFI

På tværs

73

Forskning om udsatte unge
Lausten, M., Andersen, D., Skov, P. R., & Nielsen, A. A. (2013). Anbragte 15-åriges hverdagsliv
og udfordringer – Rapport fra tredje dataindsamling af forløbsundersøgelsen af anbragte
børn født i 1995. SFI
Ottosen, M. H., & Stage, S. (2012). Delebørn i tal – En analyse af skilsmissebørns samvær
baseret på SFI’s børneforløbsundersøgelse. SFI
Ottosen, M. H. (red.). (2012). 15-åriges hverdagsliv og udfordringer – Rapport fra femte
dataind-samling af forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. SFI

Pjecer og håndbøger
Aalborg Kommune. Øget inklusion af unge.
Ankestyrelsen. (6. December, 2013). Tag signalerne alvorligt. Social-, Børne- og Integrationsministeriet. (1. Januar, 2014). Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold
til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden.
Socialministeriet. (2004). Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde
med forældrene – herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt.
Social- og Indenrigsministeriet. (Åbner som PDF-fil).
Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter (SUS) & COWI/MUUSMANN. (2008). Bedre tværfaglig indsats – for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse. Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen. (2012). Udsatte børn og unge - et fælles ansvar. Socialstyrelsen
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Udviklingsafsnit for Børn og Unge
Nygade 3
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 9241

