6-18 år

Trivsels- og
bekymringsguide
Tidlig indsats og forebyggelse

VURDÈR DIN
BEKYMRIN

G

September 2016

Indhold
s. 3
s. 4
s. 5
s. 6
s. 9
s. 9

Indikatorer for Skolebørn*
Indikatorer for Unge*
Huskeliste Indsatser i 1. og 2. led
Vejledning - Sådan bruger du Trivsels- og bekymringsguiden
Hvornår skal du sende en underretning?
Med og uden samtykke fra forældrene

Tidlig opsporing - tidlig indsats
Langt de fleste børn og unge trives i deres hverdag, men flere undersøgelser
viser, at nogle børn får brug for særlig støtte, og andre får vanskeligheder i
mindre omfang.
Derudover viser både forskning og praksiserfaring, at tidlig opsporing og tidlig
indsats overfor udsatte børn er afgørende for både barnets trivsel og udvikling
og chance for uddannelse, job og livskvalitet senere i livet.
Trivsels- og bekymringsguiden understøtter Børne- og Ungepolitikkens værdier
om læring, sundhed og trivsel til alle børn. Børne- og Ungepolitikkens ambition
er, "at kommunens dagtilbud, skoler og fritids- og kulturtilbud, i tæt samspil med
børnene og deres forældre, skal give børn og unge de bedst tænkelige
muligheder for et givende, aktivt og meningsfuldt liv".
Det er derfor vigtigt, at vi er opmærksomme på de børn og unge, som ikke
trives og som kan være på vej ind i en problematisk udvikling. Det gælder både
børn og unge, der ændrer adfærd, og dem vi måske ikke ser, fordi de ikke gør
opmærksom på sig selv.
Trivsels- og bekymringsguiden er et obligatorisk redskab i arbejdet med tidlig
opsporing og tidlig indsats for medarbejdere i kommunens dagtilbud og skoler,
der arbejder med børn og unge 0-18 år.

Trivsels- og bekymringsguiden er ikke en facitliste!
Guiden er et refleksionsredskab, som du skal bruge til at
vurdere barnets situation og bruge i samtalen med din
leder, kollegaer og andre fagpersoner i kommunen.
Børn og unge kan godt vise forskellige tegn med indikatorer
i flere områder samtidigt.
Det er summen af indikatorer og risiko- og
beskyttelsesfaktorer i barnets liv, der skal hjælpe dig til at
forstå og handle.

*Indikatorerne er inddelt i skolebørn og unge. Inddelingen er vejledende og uden en bestemt aldersgruppe.
Nogle store skolebørn passer i deres livssituation og udvikling bedst i ungekategorien, mens andre hører til
skolebarnskategorien. Vurdér hvilken kategori, der passer bedst for det enkelte barn/ung.
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Skolebørn
Børn i generel trivsel
a. Barnet er i god trivsel og udvikling
b. Barnet kan vise glæde og begejstring
c. Barnet har et positivt selvbillede
d. Barnet ’hviler’ i sig selv
e. Barnet kan se mening og
sammenhæng i sit liv
f. Barnet er i en alderssvarende social,
sproglig, faglig og motorisk udvikling
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g. Barnet har et godt helbred og
k. Barnet har en god og
spiser sundt
stabil kontakt til mindst én
h. Barnet udviser empati
jævnaldrende
i. Barnet møder udhvilet, deltager l. Barnet er aktivt deltagende i 2
i undervisningen og laver sine
klasse/skolefællesskaber
lektier
j. Barnet har en god og stabil omsorg
3
fra en fortrolig voksen

2009 - 2013

double click to edit the chart below
customize
Børn der viser tegn på faldende
trivsel the chart color and information easlily
a. Barnets trivsel og udvikling er f. Barnet har svært ved at
4
jævnaldrende
påvirket
koncentrere sig i timerne
j. Barnets forældre er mindre
b. Barnet er påvirket i sin
g. Barnet er svingende i forhold
deltagende i skolens aktiviteter
selvfølelse/selvtillid
til at møde udhvilet, deltage i
end tidligere
c. Barnet reagerer kraftigere eller undervisningen eller møder
k. Barnet har få eller ustabile venskaber5
er mindre synlig end forventet
uforberedt i skolen
d. Barnet har flere sygedage/
h. Barnet udviser manglende social, og deltager ikke stabilt i klasse/
skolefællesskaber
fraværsdage end forventet
sproglig, faglig og/eller
l.
Der
er udsving i forhold til barnets
e. Barnet klager over sit helbred
sansemotorisk udvikling
madpakke,
tøj, hygiejne,
fx hyppig hovedpine eller har i. Barnet er svingende i sine
6
tandsundhed,
skoleting
vægtudsving
relationer til voksne og/eller

Du skal udarbejde en indsatsplan
Børn der viser tegn på mistrivsel og langvarig belastning, der påvirker deres udvikling
a. Barnets trivsel og udvikling
vækker bekymring
b. Barnet er ustabil og usikker i
sin selvfølelse/selvtillid og
fremstår angst og utryg
c. Barnet har ansvar og
bekymringer, der ikke svarer
til barnets alder
d. Barnet reagerer ofte meget
kraftigt eller er meget
indadvendt
e. Barnet er ukritisk
kontaktsøgende og/eller har
en seksualiserende adfærd
f. Barnet har stort fravær/
mange sygedage

g. Barnet har meget svært ved at
relationer til voksne og/eller
7
koncentrere sig i timerne
jævnaldrende
h. Barnet møder oftest ikke udhvilet
m. Der er tydelige problemer i
eller forberedt i skolen
relationen mellem barnet og
i. Barnet udvikler sig ikke
mor/far
alderssvarende socialt, sprogligt,
n. Forældrenes deltagelse i barnets
fagligt eller sansemotorisk
hverdag er svingende og
8
j. Barnet har en meget tidlig debut
tilgodeser ikke barnets behov
med alkohol/stoffer og/eller
o. Barnet har ingen stabile venskaber
begyndende problemer med
og deltager sjældent i
kriminalitet
skolefællesskaberne
k. Barnet viser tegn på spiseforstyrelser p. Barnet har ikke orden i sine ’ting’
(over/undervægt) og/eller selvskade (madpakke, tøj, hygiejne,
9
og/eller er selvmordstruet
tandsundhed, skoleting)
l. Barnet har svært ved at skabe

Du skal underrette om barnet
Børn påvirket af langvarig belastning, der truer deres udvikling. Børn og unge i svære problemer
Som ’børn i orange trivsel’ men af
mere alvorlig karakter:
a. Barnet viser sjældent glæde og
fremstår trist, alvorlig eller vred
b. Barnet fortæller noget
bekymringsvækkende
hjemmefra eller viser uvilje mod
at fortælle om livet derhjemme
c. Barnet kontakter ukritisk
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ukendte voksne og/eller er
barnet
meget seksualiseret i sin adfærd g. Forældrene møder aldrig op til
d. Barnet har problemer med
skolens aktiviteter
alkohol, stoffer og/eller
h. Der er et problematisk
kriminalitet
samarbejde mellem forældrene 11
e. Forældrenes forhold til barnet
og skolen/SFO
bærer præg af uforudsigelighed i. Barnet er ikke en del af fællesf. De nære omsorgspersoner
skaber, er tålt men ikke anerkendt
12
udtaler sig meget negativt om
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Du skal underrette om barnet

Unge
Unge i generel trivsel
a. Den unge er i god trivsel og udvikling f. Den unge har et godt fysisk
b. Den unge kan se mening og
helbred og lever sundt
sammenhæng i sit liv
g. Den unge har en realistisk
c. Den unge kan vise glæde og
uddannelsesplan
begejstring
h. Den unge deltager i
d. Den unge har et positivt selvbillede
undervisningen og laver sine
e. Den unge ’hviler’ i sig selv
lektier

2009 - 2013

i. Den unge har en god og stabil 1
omsorg fra en fortrolig voksen
j. Den unge har gode, stabile
venner/veninder
2
k. Den unge er aktivt deltagende
i klasse/uddannelse og sociale
fællesskaber
3

double click to edit the chart below
customize
Unge der viser tegn på faldende
trivsel the chart color and information easlily
a. Den unges trivsel og udvikling er vægtudsving eller klager over sit
i. Den unge har få eller ustabile
påvirket
helbred fx hyppig hovedpine
venskaber og deltager ikke
b. Den unge er påvirket i sin
f. Den unge har svært ved at
stabilt i klasse/uddannelse og
selvfølelse/selvtillid
koncentrere sig i timerne og møder
sociale fællesskaber
c. Den unge reagerer kraftigere
jævnligt uforberedt
j. Den unges forældre er mindre
eller er mindre synlig end
g. Den unge har svært ved at følge en
deltagende i skolens aktiviteter
forventet
realistisk uddannelsesplan
end tidligere
d. Den unge virker rastløs, utryg h. Der er udsving i relationen ml. den k. Der er udsving i forhold til den
og/eller trist
unge og forældrene og/eller andre
unges mad, tøj, hygiejne,
e. Den unge virker uoplagt, har
voksne
tandsundhed, skoleting mm.

4

5

6

Du skal udarbejde en indsatsplan
Unge der viser tegn på mistrivsel og langvarig belastning, der påvirker deres udvikling
k. Der er tydelige problemer i
a. Den unges trivsel og
f. Den unge er umotiveret, har
relationen mellem den unge og
udvikling vækker bekymring koncentrationsbesvær og har et
7
forældre
b. Den unge er ustabil og
stort fravær eller møder
l. Den unge har forældre, hvor
usikker i sin selvfølelse/
uforberedt
forældrenes egne behov fylder meget
selvtillid, fremstår angst,
g. Den unge er ustabil og har svært
m. Den unge har ingen stabile
utryg og/eller deprimeret
ved at lægge en realistisk
venskaber og deltager sjældent i
c. Den unge er udadreagerende uddannelsesplan
klasse/skolefællesskaberne
eller indadvendt
8
h. Den unge har problemer med
n.
Den
unge
er
i
en
d. Den unge er ukritisk
alkohol, stoffer og/eller
gruppesammenhæng med
kontaktsøgende og/eller har kriminalitet
en seksualiserende adfærd i. Den unge viser tegn på spiseforstyrelser kriminalitet eller har tilknytning til
kriminelle miljøer
e. Den unge er ofte syg, har
(over-undervægt) og/eller selvskade
o. Der er problemer i forhold til den
omvendt døgnrytme eller
og/eller er selvmordstruet
9
unges mad, tøj, hygiejne,
klager over alvorlige
j. Den unge har svært ved at skabe
tandsundhed,
skoleting
mm.
helbredsproblemer
relationer til voksne og jævnaldrende

Du skal underrette om barnet
Unge påvirket af langvarig belastning, der truer deres udvikling. Børn og unge i svære problemer
Som ’unge i orange trivsel’ men af
mere alvorlig karakter, derudover:
a. Den unge mistrives og
udviklingen er truet
b. Den unge viser sjældent glæde
og fremstår trist, alvorlig eller
vred
c. Den unge har store problemer
med kriminalitet

d. Den unge er afhængig af alkohol
eller opgivelse
10
og/eller stoffer
h. De nære omsorgspersoner
e. Den unge fortæller ikke noget om
udtaler sig meget negativt om
sig selv/familien eller fortæller
barnet
udpenslende om sig selv/familien i. Den unge deltager ikke i
11
f. Den unge kommer ikke i skole, går fællesskaber, er tålt men ikke
ikke på en uddannelse eller
anerkendt
er ikke i arbejde
j. Den unge er isoleret i forhold til
g. Forældrenes forhold til den unge
venskaber
12
bærer præg af uforudsigelighed
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Du skal underrette om barnet

Indsatser i 1. og 2. led

Huskeliste

Handlinger og indsatser i det gule indsatsområde indgår også i det orange og røde.
Kun nye handlinger og indsatser er beskrevet i det orange og røde indsatsområde

Børn og unge der viser tegn på faldende trivsel
Indsatsmøde
Drøft forbyggende tiltag og
koordinere indsatser

Dialogmøde

Lav en indsatsplan
Det pædagogiske team/
klasseteamet udarbejder en
indsatsplan eks. sammen med
ressourceteamet

Tal med forældrene
og del din bekymring

Samtykke
Forældrene skal give samtykke
til at fagpersoner kan tale om
barnet med andre fagpersoner
i kommunen.

Fagpersoner kan drøfte
bekymringer anonymt med
andre fagpersoner i
kommunen

Rådgivning og
forebyggende indsatser
Forældre og børn kan få
rådgivning og hjælp hos en
sundhedsplejerske, logopæd,
fys-ergoterapeut, psykolog eller
socialrådgiver eller i
Familiehuset

Tovholder i 1. led
Udpeg en tovholder, der
koordinerer indsatser i 1. led.
Ved behov udpeges der også
en tovholder i 2. led

Børn og unge der viser tegn på mistrivsel og langvarig belastning,
der påvirker deres udvikling
Underretning
Når et barn mistrives og
får brug for særlig
støtte, skal du dele din
bekymring og
underrette om det

Tovholder i 2. led
Udpeg en tovholder, der
koordinerer indsatser med
tovholder i 1. led

Børnefaglig undersøgelse

Ad hoc møde
Tværfaglige
drøftelser og
koordinering
mellem 1. og
2. led

Specialtilbud og familiebehandling

Forebyggelse og Rådgivning
skal vurdere, om der skal laves
en børnefaglig undersøgelse

Hvis barnet har behov for et specialtilbud
og/eller der er behov for familiebehandling
skal det forelæggges visitationsudvalget

Børn og unge påvirket af langvarig belastning,
der truerHvis
deres
udvikling.
et barn
eller en ung viser
Børn og tegn
unge
i
svære
på mistrivselproblemer
skal du sende
en underretning
Forebyggende foranstaltninger

Underretning
Du skal sende en
underretning, når et barn
har svære problemer

Anbringelse

Forebyggelse og Rådgivning
udarbejder en børnefaglig
undersøgelse og visiterer til
indsatser til familien

Forebyggelse og Rådgivning
vurderer om barnet har behov for
anbringelse uden for hjemmet

Indsatser i
Tidlig indsats og forebyggelse i Rudersdal Kommune
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Vejledning
Sådan bruger du Trivsels- og bekymringsguiden
Trivsels- og bekymringsguiden skal bruges til at sætte ord på og vurdere den bekymring,
du har for et barn eller en ung. Også selv om bekymringen kun er en anelse, er det
vigtig at du vurderer dine oplevelser og 'det anede'.
Det er en proces at blive bevidst og afklaret om, hvilken situation barnet befinder sig i,
og hvem der skal inddrages i afklaringsprocessen. Du skal tage afsæt i dine
iagttagelser, de tegn og signaler, du observerer.
Det er vigtigt, at du deler din bekymring med andre. Tal med forældrene, din kollega,
din leder og/eller andre fagpersoner i kommunen.
I din vurdering af barnet er det vigtigt at komme hele vejen rundt og se barnet i relation
til det system, de handlinger, muligheder og begrænsninger, som barnet påvirker og
påvirkes af.
Systemet og de forskellige forhold består både af et individperspektiv, et aktørperspektiv
og et kontekstperspektiv. De tre perspektiver med hjælpespørgsmål beskrives heruder
og på side 7.
I barnets lærings- og udviklingsmiljø kan der optræde en række opretholdende faktorer,
som fastholder barnet i bestemte mønstre, læringsstile og fremtrædelser. De
opretholdende faktorer og opsummerende spørgsmål beskrives s. 8.

Individperspektivet
Se på hvordan barnets individuelle forudsætninger og egenskaber påvirker dets
trivsel og udvikling, herunder også hjemme- og familieforhold
Hjælpespørgsmål til refleksion
og dialog omkring barnet eller
den unge:
- Hvordan vil du beskrive
barnets trivsel og udvikling?
- Hvad er barnets individuelle
forudsætninger og
egenskaber?
- Hvordan er barnets relation
til familien, andre børn og
fagpersoner?
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Aktørperspektivet
Betragt barnet som en aktør, der forsøger at styre eget liv og skabe mening. Se
på hvordan barnets intentioner og opfattelse af virkeligheden påvirker dets
trivsel og udvikling
Hjælpespørgsmål til refleksion
og dialog omkring barnet
eller den unge:
- Hvad forsøger barnet at
gøre for at styre sit eget liv og
skabe mening?
- Hvilke intentioner har
barnet?
- Hvordan er barnets
opfattelse af virkeligheden?
- Er der noget barnet gør, der
undrer dig? Hvor ofte oplever
du det? Hver uge, dag eller
time?

Kontekstperspektivet
Hav fokus på hvordan de sociale sammenhænge barnet indgår i og fremtræder i
påvirker dets trivsel og udvikling. Det kan fx være de lærings- og
udviklingsmiljøer, de mennesker og sammenhænge, som barnet er en del af
Hjælpespørgsmål til refleksion
og dialog omkring barnet eller
den unge:
- Hvilke sammenhænge indgår
barnet i?
- Hvad karakteriserer de
miljøer, som barnet påvirker
og bliver påvirket af?
- Er der forskelle i din og
andres opfattelse af barnet?
Hvordan viser det sig?
- Hvordan fungerer
samarbejdet omkring barnet?
Fx med familien og andre
fagpersoner
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Opretholdende faktorer
I barnets lærings- og udviklingsmiljø kan der være opretholdende faktorer, som
fastholder barnet i bestemte læringsstile og handlemønstre. De opretholdende
faktorer er med til at fastholde barnet i mønstre, som man som fagperson i en
daginstitution eller skole, skal være opmærksom på og bevidst om i samarbejdet
omkring barnet.
De opretholdende faktorer kan være knyttet til:
- Barnets eller den unges egne fortolkninger af en sammenhæng
- Relationer mellem barnet/den unge, andre børn/unge eller voksne
- De voksnes eller kammeraternes fortolkninger af en aktør og/eller sammenhæng
(han er altid den, der skaber konflikter, hun giver for let op, han laver ustandseligt
intriger mv.)
- Samarbejde mellem hjem og dagtilbud/skole
- Den pædagogiske kultur (uhensigtsmæssige strukturer, uklare regler, for mange
eller for få aktivitetsskift, manglende differentiering, for lidt vægt på glæde og
opmuntring)
- Ydre faktorer (plads/bygninger, økonomi, kompetencer)

Opsamlende spørgsmål:
- Har du afprøvet noget i forhold til det, der undrer dig, og hvordan virkede det?
- Hvad kan du gøre mere af, så barnet trives bedre?
- Er der perspektiver, du ikke ser?
- Hvor har du din viden fra?:
Egne eller andres iagttagelser
Dialog med barnet eller andre
- Hvordan skal der handles på din bekymring?
Hvordan skal vi samarbejde med forældrene?
Hvem skal handle hvornår?
Hvem er tovholder?

Den faglige viden om tegn og reaktioner skal altid sættes i
forhold til den viden, man har om det konkrete barn og dets
familie.
Hvor gammelt er barnet? Hvor modent er barnet? Hvordan er
barnets livsvilkår, og i hvilken kontekst kommer barnets mistrivsel
eller bekymrende adfærd til udtryk?
Er der faktorer, der øger risikoen for barnet?
Hvad er konkret observeret, og hvad har barnet eventuelt selv
konkret givet udtryk for?
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Hvornår skal du sende en underretning?
Som offentligt ansat har du en særlig underretningspligt for børn og unge under 18
år. Pligten til at underrette går forud for din tavshedspligt.
Det betyder, at du har skærpet pligt til at reagere, hvis du får kendskab til eller får
grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for hjælp eller særligt støtte.
Begrebet 'særlig støtte' skal forstås sådan, at behovet ligger ud over hvad forældrene
og netværket omkring barnet selv kan klare - og daginstitution/skole,
sundhedsplejerske og psykolog kan tilbyde gennem rådgivning og vejledning.
Når der er tale om sager om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge, skal du
altid omgående sende en underretning.
Når du sender en underretning, er det uanset sagens karakter centralt, at du beskriver
barnets situation i forhold til individ-, aktør- og kontekstperspektivet og de
opretholdende faktorer.
Alle underretninger bliver vurderet i forhold til, om der er behov for akut hjælp. Det
skal ske inden for 24 timer efter, at vi har modtaget underretningen. Sagsbehandleren
i Skole og Familie vil efterfølgende tage kontakt til barnet og familien og undersøge
sagen.
Du kan sende din underretning til skoleogfamilie@rudersdal.dk
Læs mere om at sende en underretning på rudersdal.dk/bekymretforetbarn, hvor du
også finder Underretningsguiden.
Er du i tvivl, kan du tale med den sagsbehandler eller psykolog, der er tilknyttet
skolen. Tal med din leder, det er vigtig, at du deler din bekymring med andre. Læs
mere om dine handlemuligheder i 'Huskelisten Indsatser i 1. og 2. led'.
Du hører altid fra os, når du sender en underretning. Du får en kvittering inden seks
dage om, at Skole og Familie har modtaget din underretning.
Med og uden samtykke fra forældrene
Forældrene skal give samtykke til, at fagpersoner kan tale om barnet med andre
fagpersoner i kommunen. Hvis barnet/den unge er 15 år eller derover, skal den
unge selv give samtykke til, at der drøftes personlige forhold på et tværfagligt
møde.
Et samtykke sikrer, at forældre og evt. den unge er indforstået med, at deres
forhold drøftes i et tværfagligt forum og med fagpersoner fra kommunen.
Du kan læse mere om samtykke og deling af fortrolige oplysninger i pjecen
'Hvad må du sige?'. Pjecen finder du på rudersdal.dk/bekymretforetbarn.
I helt særlige tilfælde, fx ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb fra
forældrenes side, kan fagpersoner med kendskab til barnet eller den unge
mødes én gang, uden at der er indhentet samtykke fra forældrene (jf. §49a i
Serviceloven). Her kan der udveksles oplysninger om rent private forhold
vedrørende personlige og familiemæssige omstændigheder som led i det tidlige
og forebyggende arbejde og for at kunne vurdere en bekymring.
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