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Hvorfor er vi her, og hvad arbejder vi med?
Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes
sammenhængende børnepolitiks intentioner om en tidlig, helhedsorienteret og forebyggende
indsats samt Handleguide for børn og unge.
Vi arbejder derfor tæt sammen med børnene/ de unge, forældrene, medarbejderne i dagplejen,
daginstitutionerne, på skolerne og andre vigtige personer omkring børnene/ de unge om at fremme
trivslen og mulighederne for udvikling og læring.

”Tidlig helhedsorienteret indsats og forebyggelse bliver forstået sådan, at
der i forhold til barnet og familien kan sættes ind med støtte eller
vejledning i forhold til et aktuelt problemområde. Det gælder
pædagogisk, socialt, adfærd, sundhed eller undervisning. Tidlig indsats
sker inden problemerne vokser sig store og uoverskuelige og ikke
længere kan løses alene med lokale ressourcer.”
Den sammenhængende børnepolitik

Lovgrundlaget for Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde og opgaveløsning er
Folkeskoleloven (§ 4), Dagtilbudsloven (§ 7, kapitel 2) og Serviceloven (kapitel 3 og 11).
Derfor vil man kunne møde flere forskellige fagligheder i vores forebyggende tværfaglige arbejde.
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Hvordan arbejder vi?
Vores samarbejde er baseret på dialog, hvor alle involverede parters stemme er vigtig.
Vores indsatser aftales i samarbejde med relevante involverede parter og tilpasses altid efter de
aktuelle udfordringer. Opgaverne kan rette sig mod et enkelt barn/ung, en familie, en gruppe af
børn/unge, medarbejdere og øvrige omkring barnet/den unge.
Samarbejdet er gensidigt forpligtende. Det betyder, at de, der er med til at beskrive
problemstillinger og udfordringer, også har et ansvar for at være med til at skabe løsningen.

”Den primære indsats sker bedst tæt på problemets opståen og i
lokalområdet. Den tidlige indsats og forebyggelse forudsætter derfor
opmærksomhed og fleksibilitet hos medarbejderne, så man lokalt hurtigt
indsætter de nødvendige kompetencer og ressourcer, hvor der er behov.
Er der et udvidet behov for særlig støtte – også kaldet den sekundære
indsats – bliver de centrale kompetencer og ressourcer inddraget.”
Den sammenhængende børnepolitik

I samarbejdet inddrager vi alle de betydningsfulde ressourcer, der er hos barnet/ den unge selv, de
voksne omkring barnet og vores interne samt eksterne samarbejdspartnere, når der er behov for
det.

Vi undersøger og beskriver problemstillinger og muligheder fra forskellige perspektiver:
-

barnets/den unges egen oplevelse af det, som vækker bekymring og/ eller udfordrer.
barnets/den unges aktuelle muligheder for at kunne indgå og deltage aktivt i forskellige
sammenhænge
forholdene og sammenhængen i barnets omverden og den måde, de påvirker barnet på.

De konkrete forløb varierer i tid afhængig af opgavens art
Vi fører notat over vores arbejde. Barnet/den unges forældre/værge har naturligvis ret til at se dette
materiale (aktindsigt jf. bestemmelserne i Forvaltningsloven).
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Hvilke opgaver indgår vi i, og hvilke tilgange arbejder vi ud fra?
Vi arbejder med en bred vifte af tilgange og metoder, der alle er helhedsorienterede, tværfaglige og
inddragende.
Tilbuddene vurderes, udvikles og justeres løbende med henblik på at kunne imødekomme de behov, der
opstår.

Nye tilbud?

Vejledende
og
rådgivende
forløb
fagpersoner
og familier

Sparring og
supervision til
forældre og
fagpersoner
Pædagogiske og
psykologiske
undersøgelser og
vurderinger

Familierådslagninger

Forudsigelsesmøder

Tværfaglig
vejledning
Børne- og
Ungerådgivningens
forebyggende arbejde
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Samtale
forløb

Opsøgende
og
forebyggende arbejde i
dagpleje ,
daginstitutioner og
skoleklasser

PPR opgaver

Oplæg til
børn og unge

Faglige
oplæg til
dagplejere,
pædagoger,
lærere og
forældre

Gruppe
forløb
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Hvordan får man fat i os?
Hvis du er barn/ ung
Du er altid velkommen i Børne- og Ungerådgivningen i åbningstiden. Du kan også ringe til os på
72533000.
Hvis du har brug for at tale anonymt med en voksen om noget, der bekymrer dig, kan du ringe til
Børne- og Ungerådgivningens børnetelefon på 20602002.
Hvis du er forælder
Hvis du har brug for at tale med os om dit barns trivsel, udvikling og læring, er du velkommen til at
ringe på 72533000 i vores åbningstid.
Vi vil så sætte dig i forbindelse med den medarbejder, du har brug for at tale med.
Hvis du har brug for at tale anonymt med os om noget, der bekymrer dig om dit barn, kan du ringe
til Børne- og Ungerådgivningen på 20600110.
Hvis du kender medarbejderen i forvejen, kan du også ringe direkte til ham / hende.
Du kan også henvende dig til din dagplejer, dit barns institution eller skole. Lederen vil kunne
formidle kontakt til den rette medarbejder.
Hvis du arbejder i dagplejen, i en daginstitution eller på en skole
Den kommunale dagpleje samt alle institutioner og skoler har fast tilknyttede konsulenter fra
Børne- og Ungerådgivningen. De lokale ledere er altid velkomne til at rette direkte henvendelse til
Børne- og Ungerådgivningen på 72533000 og komme i kontakt med den rette konsulent.
Der indgås konkrete lokale aftaler med de lokale ledere om, hvordan Børne- og
Ungerådgivningens forebyggende medarbejderes tid udnyttes bedst muligt i forhold til de lokale
behov.
De lokale ledere koordinerer og administrerer aftalerne og sikrer derved, at forældre, dagplejere,
pædagoger, lærere og andre voksne omkring barnet/ den unge har mulighed for at tale med
Børne- og Ungerådgivningens forebyggende medarbejdere om en bekymring eller overvejelser
vedrørende et barns udvikling, trivsel og/ eller læring jf. børnelinien i Handleguiden for børn og
unge.
Når henvendelsen drejer sig om et konkret barn/ ung, sender dagplejen/ institutionen/ skolen en
indsatsplan til Børne- og Ungerådgivningen. Indsatsplanen beskriver den aktuelle udfordring samt
hvordan, der indtil nu har været arbejdet sammen med barnet/ den unge og forældrene.
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”Medarbejdere, institutioner og skoler arbejder ud fra, at børn og unge
med behov for særlig støtte bliver mødt individuelt, at problemer ofte
bliver løst bedst inden for de netværk og fællesskaber, der er en
ressource for barnet, og at der ikke sker en udskillelse fra fællesskabet.”
Den sammenhængende Børnepolitik

Indsatsplanen vil herefter typisk være udgangspunkt for et møde mellem de involverede parter. På
dette møde laves der konkrete aftaler om, hvem der gør hvad i det videre arbejde. De lokale ledere
skriver nye aftaler ind i indsatsplanen og sikrer, at den bliver sendt til både forældre og Børne- og
Ungerådgivningen.
De lokale ledere kan endvidere altid henvende sig til deres fast tilknyttede konsulenter og aftale
indsatser i forhold til mere generelle/ overordnede emner, eksempelvis forløb for grupper af børn/
unge, faglige oplæg for personalegrupper og lignende.
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