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Underretning til Rudersdal kommune fra fagperson om et barn eller 
en ung, Servicelovens § 153 

Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, om et barn eller en ung kunne have 
behov for særlig støtte. Det er derfor godt, at du handler på din bekymring og 
skriver en underretning. Som fagperson er du ofte tæt på barnet eller den unge og 
har vigtig viden, som gør, at vi kan hjælpe barnet, den unge og familien bedst 
muligt. Jo flere relevante oplysninger og beskrivelser, du kan give os i denne 
underretning, jo bedre kan vi handle. 

Sådan gør du 
Felter markeret med rødt skal udfyldes. Når skemaet er udfyldt, sender du det til 
Rudersdal kommune, Børn og Familie på mailen underretning@rudersdal.dk. 
Denne postkasse tømmes løbende, også i weekend og ferier. Er du i tvivl, er du 
altid velkommen til at kontakte Børn og Familie på tlf. 46114141. 

Er der mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod barnet eller den 
unge?  

Ja Nej 

Hvis ja, retter mistanken sig mod forældrene? 

Ja  Nej 

Dette er en vigtig oplysning, da der er særlige arbejdsgange, hvis forældrene er under 
mistanke for vold eller overgreb. Du må ikke orientere forældrene om, at du underretter, 
hvis der er mistanke om, at overgrebene er begået af forældremyndighedsindehavere. 

Dit navn 

Titel/funktion 

Institution (skole, SFO, børnehave mm.) 
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Har du drøftet underretningen med en socialrådgiver fra Tidlig 
Forebyggende Indsats? 

Ja Nej 

Dit arbejdstelefonnummer 

Barnets navn 

Barnets CPR-nummer 

Barnets adresse 

Forældrenes telefonnummer 

Hvem har forældremyndighed over barnet? 

Er der søskende?  

Ja  Nej 

Hvis ja, er der bekymring for dem? 

Vurderer du, at familien har brug for tolk? 

Ja  Nej 

Hvis ja, hvilket sprog? 
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Hvad er din rolle i forhold til barnet? 

Hvor længe har du kendt barnet? 

Baggrund for underretningen 
Underretningen skal være så kort, konkret og beskrivende som muligt. Brug gerne 
eksempler. Det er vigtigt, at informationer er faktuelle og ikke er udtryk for fortolkning eller 
hypoteser. Hvis oplysningerne stammer fra andre end dig selv, skal du angive, hvor 
oplysningerne kommer fra. Derudover er det vigtigt, at underretningen indeholder en 
beskrivelse af både bekymringer og ressourcer, også selvom formålet er at videregive din 
bekymring. 

Hvad bekymrer? 

Barnets fremmøde i skole/institution? 
Er der et mønster i barnets fremmøde? Er der bekymrende fravær? 

Hvilke ressourcer er der hos barnet, i familien og netværket? 
Er der tidspunkter, hvor bekymringen ikke er til stede? Er der noget der fungerer godt i 
familien? Er der personer i familien eller netværket, der støtter? 
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Hvilket tiltag har institutionen taget for at hjælpe barnet? 
Nævn evt. særlige tiltag, støtteforanstaltninger, netværksmøder eller andet, samt om 
andre fagpersoner har været inddraget. Hvad har fungeret/ikke fungeret? 

Orientering af forældrene/barnet 
Er forældrene/barnet orienteret om denne underretning? 

Ja  Nej 

Hvis ja, hvornår og hvordan forholder de sig til indholdet? 

Hvis nej, hvorfor er de ikke orienteret? 

Dato for afsendelse af underretningen 

Hvad sker der nu? 
Inden for 6 hverdage vil du modtage en kvittering fra Børn og Familie. Børn og Familie vil 
vurdere næste sagsskridt i sagen efter modtagelse af en underretning. 

Når du som fagperson underretter Børn og Familie om bekymring for et barn, vil du få 
oplyst, om underretningen giver anledning til yderligere undersøgelse af barnets forhold. 
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