
 

Skole og Familie 
 
 
 
 
 

 
Underretningsskema i henhold til Lov om social service § 153: 
0-18 årige 

 
Hvis I har et observationsskema, er det en god ide at vedlægge det som bilag 
Du bedes udfylde de relevante punkter nedenfor. Alle punkter skal ikke nødvendigvis berøres. 

 
En underretning laves så vidt muligt med forældrene med en plan, der peger fremad, og 
hvor relevante parter indgår. 

 
Barnets navn: 

Cpr.nr: 

1. Anledning til bekymring  
[Beskriv, hvad der har givet anledning til, at I er bekymrede for barnet] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Har I talt med forældrene om bekymringen? (sæt X) 
 

Ja Nej 

Hvordan fungerer samarbejdet med forældrene? 
Hvad er der aftalt med forældrene om samarbejde og plan fremadrettet? 

3. Hvad ønsker I med denne henvendelse? 

Hvad har I forsøgt at gøre? Hvor er I nået til? 



4. Evt. tidligere skole, institution og før-skole-pasning 

5. Nuværende  skole og klasselærer 

Nuværende  dagtilbud / hvis relevant, tidligere dagtilbud / Hvem følger barnet, hvis 
relevant? 

6. Hvordan  er barnets  fremmøde? 
Tidligere dagtilbud / nuværende skole 

Som 7-18 årige - Mødefrekvens: 

Opgiv evt. barnets fravær 

7. Hvordan  er barnets  sociale udvikling? 
(Beskriv barnets forhold til forældre, søskende, legekammerater, andre børn i institution 
og voksne i institution) 

Hvad er barnet god til: 

8. Har der været iværksat særlige indsatser? 

Hvad har der været gjort for at støtte barnet? 



 

9. Bemærkninger fra skolelæge, sundhedsplejerske, psykolog eller andre relevante 
parter 

10. Andre bemærkninger? 
 
 
 
- Evt. søskende 



 

 
 

11. Samlet vurdering af barnet 



12. Er forældrene orienteret om underretningen? (Sæt X) Ja Nej 

Hvordan er forældrene orienteret? (Sæt X) Mundtligt Skriftligt 

Forældrene er orienteret den Dato: 

Forældrenes bemærkninger: 

13. Navn: 

Underretteren: 

Lederen: 

Arbejdsplads: 

Underskrift: 

Dato: 

Send skema til: underretning@rudersdal.dk 
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