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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, som en guide til en sammenhængende indsats på tværs.

På tværs er i 2019 opdateret, så den med afsæt i fælles politikker og strategier på tværs viser retningen og sam-
menhængen i de forskellige opgaver, vi hver dag løser for at realisere, at alle børn og unge i Aalborg Kommune 
trives, lærer, dannes og udvikler sig. Målgruppen for dette fælles fundament er 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 samt børn og unge med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser. 

De fleste børn og unge trives, men der er fortsat for mange, der har en kaotisk opvækst og får svært ved at stå 
på egne ben som voksne. På tværs har særligt fokus på børn og unge med særlige behov, eller børn og unge som 
er i risiko for at udvikle særlige behov. Der kan være tale om børn og unge, hvis sociale mobilitet er udfordret. 
Det er børn og unge, der er i en udsat position i perioder af barndommen med forskellig grad af udsathed, og 
hvor der er risiko for, at de vil opleve ulige chancer i forhold til trivsel og levevilkår. 

Vi ved fra forskning, at cirka op til 10 % af alle børn har brug for særlig støtte, mens yderligere 5-10 % har van-
skeligheder i et mindre omfang1). Derfor skal vi se de børn, som helt synligt ikke trives, og de børn, som tilsyne-
ladende trives, men som kan være på vej til at udvikle særlige behov. Samtidig skal vi justere barnets/den unges 
læringsmiljø med afsæt i vores overvejelser og iagttagelser, så chancelighed øges. 

Mål for håndbogen På tværs
Den primære målgruppe for håndbogen er ledere og medarbejdere på almenområdet og sekundært de tvær-
professionelle samarbejdspartnere og det specialiserede område* med tre overordnede mål:

• At kvalificere den tidlige tværprofessionelle indsats, så børn og unge i udsatte positioner i højere grad er en 
betydningsfuld del af almenområdet, så mere indgribende indsatser på sigt minimeres.

• At kvalificere medarbejderne i almenområdet til i højere grad selv at kunne arbejde med børn og unge i 
udsatte positioner for at forebygge og stoppe uhensigtsmæssig udvikling og på sigt minimere behov for 
underretninger.

• At styrke det tværprofessionelle samarbejde, så indsatsen bliver så sammenhængende, koordineret og kva-
lificeret som muligt, også efter at underretning til myndighed eventuelt har fundet sted.

 

 

1) Jill Mehlbye 2015 s. 6 
*det specialiserede område forstås som myndighedsområdet
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Læsevejledning

Den første del af håndbogen beskriver vores fælles fundament på tværs, der er grundlag for at kun-
ne handle i en tidlig sammenhængende indsats i et tæt samspil med forældre og kollegaer på almen- 
og specialområdet. 
• Du bliver introduceret til politikker og strategier på tværs, der viser retningen for de opgaver, som 

vi hver især løser i den fælles indsats for, at alle børn og unge trives, lærer, dannes og udvikler sig. 
• Du præsenteres for fælles tilgange og begreber på tværs, som udgør vores fælles forståelse af 

børn, unge og familier i udsatte positioner og er vores fælles sprog med hinanden, barnet/den 
unge og forældrene.

Den anden del beskriver den sammenhængende indsats mellem almenområdet (sundhedsplejen, 
dagtilbud og skole), de tværprofessionelle samarbejdspartnere og det specialiserede område med 
barnets/den unges hverdagsliv som omdrejningspunktet. 
• Du får her et visuelt overblik over, hvor du skal sætte ind, når du opdager et barn/en ung i en udsat 

position.
• Du får en konkret vejledning fra iagttagelse til handling, når du opdager, at et barn/en ung måske 

er i en udsat position.

Den tredje del indeholder beskrivelse af de tværprofessionelle samarbejdspartnere og indsatser. 
• Du får først et visuelt overblik over de tværprofessionelle samarbejdspartnere, der kan medvirke 

til at udvikle løsninger på almenområdet.
• Du bliver introduceret til de tværprofessionelle samarbejdspartnere og indsatser, og hvor du kan 

læse mere.

Den fjerde del handler om den specialiserede indsats.
• Du bliver introduceret til myndighedsområdet med konkret vejledning til, hvordan du laver under-

retninger.
• Du får en konkret vejledning til særlige situationer og den akutte situation.

Den femte del handler om lovgivningen.
• Du introduceres til relevant lovgivning, og hvor du kan læse mere.
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Politikker og strategier på tværs 

Aalborg Kommune skaber helheder, så alle børn og unge får et godt liv, og i deres møde med os oplever de en 
sammenhængende indsats med afsæt i politikker, strategier og handleplaner, som er vores fælles fundament 
på tværs.

Børne- og Ungepolitikken, Nye Fælles veje og Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier er vores fælles fun-
dament, der sætter retning og viser sammenhængen på tværs af alle vores indsatser med børn, unge og deres 
forældre. 

Figur 1
”Politiker og strategier på tværs”
Version 0006
31/1-2020



PÅ TVÆRS 7

Børne- og Ungepolitik
Børne- og Ungepolitikken er en værdibaseret overordnet ramme, som vi hele tiden er 
opmærksomme på, hvordan vi omsætter igennem vores forskellige opgaver, der til sammen realiserer, at alle 
børn og unge trives, lærer og udvikler sig. 

Der er fem værdier i politikken:

• Sociale fællesskaber rykker
 Vi er overbeviste om, at det at være en del af et fællesskab, hvor man har en betydningsfuld rolle, er afgøren-

de for trivsel.

• Medansvar for eget liv 
 Vi vil gerne, at alle børn og unge bliver inddraget, motiveret og udvikler evnen til at tage medansvar for eget 

liv.

• Verden venter
 Vi vil 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
 Vi ønsker et godt samarbejde med forældre og netværk, og at forældrene og netværksressourcer værdsæt-

tes og inddrages.

• Skab sammenhæng 
 Vi bestræber os på, at alle børn og unge oplever tværfaglighed, sammenhæng og helhed i de overgange, der 

er i deres liv.

www.e-pages.dk/
aalborgkommune/2613

http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/2613/
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/2613
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/2613
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Udviklingsstrategi for børn, 
unge og familier

Udviklingsstrategi for børn, unge og familier samler nationale og lokale politikker, strategier og handleplaner og 
er gennemgående på tværs af vores fagområder og indsatser. 

Vi arbejder sammen i et tæt samspil på tværs af almenområdet, de tværprofessionelle samarbejdspartnere og 
den specialiserede indsats for at hjælpe barnet/den unge og familien. Det er vigtigt, at de oplever en sammen-
hængende indsats, også når vi er flere, der er involveret, eller når der er overgang til et nyt tilbud. 

Der er fire spor i udviklingsstrategien:

• Tilfør kompetencer tidligt i livet
 Jo tidligere vi griber ind, desto mere effektivt er det at sikre en positiv livsbane.

• Styrke det tværprofessionelle samarbejde
 Fælles sprog og forståelse styrker samarbejdet og understøtter, at børn og unge kan bevare deres sociale 

relationer.

• Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen
 De mest virksomme indsatser er dem, der er tættest på en opvækst i en familie.

• Hav ambitioner for alle børn og unges læring
 Høje og realistiske forventninger ud fra ressourcer er afgørende for børn og unges læring.

www.e-pages.dk/
aalborgkommune/2612

http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/2612
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/2612
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Nye Fælles veje 
Strategien Nye Fælles Veje viser retningen for vores fælles tilgang til arbejdet med og 
for borgere med særlige behov og har bl.a. afsæt i, at flere børn har vanskeligt ved at gennemføre et almindeligt 
folkeskoleforløb.

Alle mennesker har kompetencer og ressourcer, der kan sættes i spil og udvikles. Vores opgave er at understøt-
te og facilitere ressourcerne, så borgeren lever et liv med størst mulig selvhjulpenhed og selvstændighed.

Nye Fælles Veje har 4 temaer:

• Styrket udviklingstænkning
 - fordi vi vil understøtte borgerne til øget selvhjulpenhed.

• Tidlig indsats
 - fordi vi med tidlig opsporing og indsats kan undgå, at udfordringer vokser sig for store.

• Styrket målsætning og opfølgning
 - fordi vi sammen med borgerne vil opstille klare mål og følge målopfyldelsen tæt.

• Sammenhængende indsatser
 - fordi borgerne er bedst tjent med kommunale indsatser, der understøtter enslydende mål.

https://ppr.aalborg.dk/
media/9130715/

nye-faelles-veje.pdf

https://ppr.aalborg.dk/media/9130715/nye-faelles-veje.pdf
https://ppr.aalborg.dk/media/9130715/nye-faelles-veje.pdf
https://ppr.aalborg.dk/media/9130715/nye-faelles-veje.pdf


10 PÅ TVÆRS

Fælles principper for inklusion i dagtilbud og skole
De enkelte dagtilbud og skoler arbejder bevidst med at etablere fællesskaber for alle, hvor der er positive rela-
tioner både mellem børnene og mellem børnene og de voksne. 

Der fokuseres på børnenes kompetencer og ressourcer, og at de betydningsfulde voksne omkring børnene sik-
rer børnenes deltagelse i et fællesskab. 

Som ansat i Aalborg kommunes dagtilbud og skoletilbud skal man have et inkluderende børnesyn. På dagtil-
budsområdet og i skoler er der udarbejdet principper for inklusion. Grafikken herunder illustrerer disse princip-
per, som er vores fælles grundlag.

Fælles sprog og forståelse på tværs

Figur 3
”Fælles principper for inklusion”
Version 008
30/1-2020
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I dette afsnit beskrives begreber og tilgange, som er en del af vores fundament for en sammenhængende ind-
sats på tværs. Det er vores fælles forståelse og sprog – med hinanden, barnet/den unge og forældrene.

• Du introduceres først til indsatstrappen, samtalestrukturen fra Signs of Safety, forældresamarbejde og ind-
dragelse af barnets stemme, som udgør vores mindset og tilgang til arbejdet med børn, unge og familier. 

• Du præsenteres herefter for risiko- og beskyttelsesfaktorer, tegn på udsathed og tegn på overgreb, der er 
begreber, som sammen udgør vores fælles forståelse af børn, unge og familier i udsatte positioner.

Indsatstrappen
Tænkningen bag indsatstrappen er, at vi vælger den rette indsats på det rigtige tidspunkt, og at vi som udgangs-
punkt vælger den mindst indgribende indsats, når det er foreneligt med barnets behov. I Aalborg Kommune 
lægger vi særligt vægt på, at barnets hverdagsliv i almenområdet ikke kun er et trin, men hele tiden er tilstede 
og en del af den fælles, helhedsorienterede indsats. Hverdagsliv er alle de miljøer, hvor barnet bevæger sig. Bar-
net/den unge lærer bedst at begå sig i hverdagslivet ved at være en del af hverdagslivet. Derfor er det vigtigt, 
at almenområdet medvirker til, at indsatser bliver tilrettelagt, så det enkelte barn/ den unge fortsat sikres et 
hverdagsliv med tilknytning til dagtilbud, skole, fritidsinteresser, venner og netværk. 

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

Hjemmebaserede indsatser
- dagbehandling
- pædagogisk støtte

Anbringelser 
i slægt og netværk

Anbringelse i
plejefamilie

Anbringelse i
institution
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Vi hjælper børn, unge og familier til at mestre hverdagen og være en del af et fællesskab
Indsatstrappens hverdagslivsperspektiv handler om, at de mest virksomme indsatser er dem, der er tættest på 
opvæksten i en familie. Familien er et vigtigt fundament for at udvikle og tilpasse de gode løsninger for barnet/
den unge. Vi tager derfor sammen med forældrene tidligt hånd om de muligheder, vi har for at styrke barnets 
trivsel, læring, udvikling og dannelse i hverdagen. Både i de tidlige tiltag på almenområdet, når tværprofessio-
nelle samarbejdspartnere inddrages, såvel som i den specialiserede indsats, er barnets hverdagsliv vigtigt for 
tilrettelæggelsen af indsatsen. 

Det er vigtigt, at barnet/den unge opnår kontinuitet, tryghed og tillid i relationen til de professionelle og andre 
relevante voksne, der er involveret i drøftelser og løsninger. Det tætte samarbejde skal understøtte, at indsat-
serne bliver koordineret, så barnet inddrages og oplever sammenhæng i forløbet og i deres hverdagsliv. 

Vi har i særlig grad ansvar for at justere barnets eller den unges læringsmiljø, når vi opdager, at et barn er i en 
udsat position og måske har eller er i risiko for at udvikle særlige behov. Læringsmiljøet er den ramme, vi fagligt 
skaber for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i sundhedsplejen, dagtilbuddene, skolen eller uddannel-
sesinstitutionerne. 

Vi holder fast i relationen og bevarer børn og unges tilknytning til deres hverdagsliv
Vi nytænker de specialiserede indsatser ved at inddrage almenområdet i langt højere grad for eksempel ved, at 
specialiserede kompetencer kommer i spil i barnets hverdagsliv. Vi lærer at begå os i hverdagslivet ved at være 
en del af hverdagslivet. Samtidig er det lettere at komme tilbage til hverdagslivet i sit nærmiljø, hvis der er relati-
oner at vende tilbage til. Derfor er almenområdet hele tiden til stede, også når der er iværksat mere indgribende 
indsatser oppe ad trappen.

Hver gang vi iværksætter en indsats, laver vi en plan for, hvordan indsatsen kan bevæge sig ned ad trappen, og 
hvordan tilknytningen til hverdagslivet kan bevares eller styrkes undervejs i forløbet. Der er ikke et bestemt 
gennemløb af indsatstrappen. Det afhænger af det enkelte barn/den unge og familiens behov, indsats og op-
følgning. Vi taler konkret om, hvad vi skal forandre, og hvem der gør hvad ud fra en samlet faglig vurdering samt 
inddragelse af barnet/den unge og familiens viden og erfaringer.
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Signs of Safety
Vi bruger både på almen- og myndighedsområdet i forbindelse med dialogmøder, trivselsforum og netværksmø-
der samtalestrukturen: ”Hvad fungerer? Hvad bekymrer? Hvad skal ske?” fra Signs of Safety, når vi sammen med 
familien er blevet opmærksomme på, at et barn eller en ung er i en udsat position. Samtalestrukturen bygger på 
anerkendende, løsnings- og ressourcefokuserede tilgange og en antagelse om, at når vi er sammen, så påvirker 
vi hinanden, og det er der, at forandringen tager sin begyndelse. Udgangspunktet er, at den professionelles viden 
og erfaring ses ligeværdig med familiens viden og erfaring, og ofte vil en del af nøglen til forandring ligge i, at 
vi hører, hvad familien oplever, der fungerer. Læring finder altid sted i mødet mellem nye indtryk og den eksi-
sterende viden, kunnen eller forståelse, og derfor er det svært at forcere for eksempel udvikling af nye sunde 
vaner, relationer m.v. 

Vi taler i et konkret sprog med afsæt i hverdagen
Samtalestrukturen er en tilgang til, at vi sammen med familien og eventuelt andre kollegaer kortlægger både 
de bekymringer og de ressourcer, som der er i og omkring familien. Der er ingen rigtige svar. Det vigtige er, at vi 
taler om konkret adfærd, handlinger og lignende fra hverdagen, så vi blandt andet oplever, at det der fungerer, 
kan inspirere til, hvad der skal ske. Det konkrete hverdagssprog hjælper os også til at dele viden på en forståelig 
og meningsfuld måde. Vi vil altid spørge ind til kategoriseringer, som for eksempel ”Hun er udadreagerende” og 
være nysgerrige på, hvordan, hvornår, hvor ofte, hvem er til stede m.v., så den beskrevne adfærd bliver konkret 
og mulig at handle i forhold til. 

Samtalestrukturen kan bruges både i faglige samarbejdsfora og sammen med barnet/den unge, familien og 
netværket, og de tre simple spørgsmål har flere formål:

• At konkretisere de bekymringer, der er for barnet/den unges – hvad bekymrer?

• At kortlægge ressourcer og styrker i familien, som skaber tryghed omkring barnet/den unge
 – hvad fungerer?

• At konkretisere de forandringer, der skal til for at bekymringer for barnet/den unge bliver mindre 
 – hvad skal ske?

• At skabe åbenhed og synlighed i forhold til de bekymringer og krav, som vi fagligt kan have 
 i forhold til et barns/den unges trivsel.

• At være i både proces og handle sammen med familien, hvor deres erfaring og viden er 
 betydningsfuld og en del af løsningen.
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Forældresamarbejde 
Et godt samarbejde med forældre øger både forældrenes og vores indsigt i barnets/den unges liv, og det skærper 
opmærksomheden omkring barnets perspektiver. Tidligere var der en opdeling, hvor forældre havde ansvar for det 
trygge barn, skolen for det lærende barn og dagtilbuddene for det sociale barn. I dag er ansvaret fælles, og vi ved fra 
undersøgelser, at forældrene efterspørger mere vejledning fra de voksne, som er tæt på deres barn i hverdagen.

Vi har dialog med forældrene både om det, der fungerer og det, der bekymrer. Derved skaber vi de bedste forudsæt-
ninger for at løfte det fælles ansvar for børn og unges trivsel sammen. Vi har større succes med at inddrage foræl-
drene, når vi tydeliggør vores forventninger, og hvilke behov og opgaver, der er til dem.

 

• GENSIDIGHED
 Betragt samarbejdet, som en gensidig størrelse. 
 Tal sammen, del jeres perspektiver og viden, og find løsningerne – sammen. Spørg forældrene.

• HVERDAGENS HANDLINGER
 Fortæl forældrene om, hvorfor I gør, som I gør. En konstruktiv vejledning tager afsæt i, hvad I 

som professionelle gør til hverdag. 
 For forældre kan det være meget givende, når personalet forklarer baggrunden for de handlin-

ger, vi gør. Det give forældrene inspiration – også til derhjemme.

• NYE SAMMENHÆNGE
 Skab gode sammenhænge, hvor forældre og professionelle kan mødes og udveksle viden. 
 Måske skal møder med forældre gentænkes på en måde, så professionelle kan komme med 

deres faglige input, samtidig med at man hører om de andre forældres erfaringer om specifikke 
emner.

• FORÆLDRESPARRING
 Skab rum for, at forældrene kan støtte og vejlede hinanden. 
 De deler mange af de samme oplevelser i hverdagen og kan have glæde af at høre om, hvordan 

andre håndterer de udfordringer, der er forbundet med barnets/den unges hverdagsliv.

Inspireret af Dorte Kousholt
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Barnets/den unges stemme
Børn og unge er eksperter i eget liv, og hvis en indsats skal lykkes, må den tage udgangspunkt i barnet eller den 
unges egne erfaringer, perspektiver og ønsker. 

At lytte til børn og unge og give dem mulighed for at fortælle, hvordan en bestemt (livs)situation ser ud fra deres 
perspektiv kvalificerer vores viden og handlinger. Det sikrer, at vi ikke kun ser børn, men at vi ser med børn, så 
deres erfaringer, overvejelser og egen oplevelse af situationen er en del af løsningen. Inddragelse af barnet/den 
unge er også en måde at vise respekt for børn og unge og tage hensyn til deres integritet og værdighed.

• INDDRAGELSE AF BARNETS STEMME
 Samtale med barnet i forbindelse med en tvivl eller bekymring kan med fordel have udgangs-

punkt i tematiserede og helt konkrete spørgsmål som: 
 Alt om mig / Mit helbred / Hvem er de vigtigste mennesker i mit liv? / Hvordan går det i tilbud-

det? / Hvem passer på mig? / Hvordan går det i min familie? / Er der noget, jeg behøver hjælp 
til? / Er der noget, der bekymrer mig? / Er der nogle relationer, jeg oplever som svære? / Hvad 
kan få mig til at føle mig bedre tilpas? / Hvilke mennesker eller aktiviteter kan hjælpe mig? / 
Hvad er mine håb for fremtiden? 

 Mindre børn er ikke nødvendigvis i stand til at reflektere over sin egen situation ved hjælp af det 
talte sprog alene. Her kan barnets egne filmoptagelser, tegninger, fotoserier mv. anvendes, som 
barnets stemme. 

• DET FØRSTE MØDE
 Hvis barnet/den unge ikke er med til det første møde for eventuelt at give forældrene bedre 

mulighed for at udtrykke deres bekymringer sammen med de professionelle, kan barnets stem-
me præsenteres på mødet ud fra samtalen med barnet/den unge. 

 Det vil ofte være relevant at invitere barnet/den unge til et efterfølgende møde, hvor barnet/
den unge møder sine ’hjælpere’, der er involveret og arbejder sammen om at hjælpe barnet/den 
unge tilbage i trivsel.

• LØBENDE DIALOG MED BARNET/DEN UNGE
 Det er relevant at holde møder for eksempel med et par måneders mellemrum, hvor der aftales 

to-tre mål for barnet/den unge, som der arbejdes videre med indtil næste møde. 
 Møderne holdes ikke oftere, fordi der skal være tid til at arbejde med de fastsatte mål og se 

tegn på, at de aftalte indsatser virker.

Inspireret af Københavns Kommune
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Individuelle risikofaktorer:
• Stress og misbrug i graviditeten
• For tidlig fødsel
• Manglende omsorg
• Helbredsproblemer, fysisk og psykisk
• Dårlig tilpasning i dagtilbud/skole

Kontekstuelle risikofaktorer:
• Omsorgssvigt og overgreb
• Dårlige sociale opvækstvilkår
• Misbrug i familie og netværk
• Sygdom i familie og netværk
• Unge forældre
• Skilsmisse
• Traumatiserede forældre
• Forældres psykiske sygdom

Risiko- og beskyttelsesfaktorer
En fælles forståelse og viden om faktorer, der henholdsvis fremmer eller hæmmer barnets/den unges udvikling, 
og hvad der kendetegner en udsat familie, er grundlæggende for en sammenhængende indsats. Når vi arbejder 
helhedsorienteret med dét afsæt, har vi et fagligt stærkt grundlag for sammen at realisere, at børn og unge 
trives, lærer, dannes og udvikler sig.

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 vigtigt, at vi iagttager både risikofyldte og beskyttende faktorer samt processer, når vi analyserer bar-
nets/den unges situation.

Risiko-begrebet hænger tæt sammen med de belastninger, som barnet/den unge 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 af-
gørende betydning for familien og barnets/den unges opvækst.

Du kan læse mere om risiko- og beskyttelsesfaktorer på Socialstyrelsens hjemmeside

https://vidensportal.dk/temaer/udadreagerende-adfaerd/risiko-og-beskyttelsesfaktorer
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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 for eksempel arbejdsløshed, sygdom, misbrug og mangel på socialt 
netværk. Overordnet drejer det sig om belastninger i familien, som børnene/den unge på den ene eller anden 
måde påvirkes af.

Begrebet om beskyttende faktorer (eller barnets/den unges modstandskraft) kan handle om forhold i barnet/
den unge selv eller i dets omgivelser. Medfødte potentialer og temperament samt personlige og sociale kom-
petencer har betydning for barnet/den unge, ligesom forhold i dets omgivelser, der virker understøttende for 
barnet/den unges udvikling, trods kriser og belastninger. 

Risiko- og beskyttelsesfaktorerne skal ikke opfattes som statiske fænomener, men som en proces i forhold 
til f.eks.  barnets alder og udviklingstrin. Børn er forskellige og risikofaktorer kan påvirke barnet på forskellige 
måder. Risikoens styrke afhænger af varighed og intensitet samt barnets tilstand og sårbarhed, og de beskyt-
telsesfaktorer barnet har i sig og omkring sig.

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
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En sammenhængende indsats

Vores mål er at skabe helheder, så alle børn og unge får et godt liv. Vi har fokus på, at vi hver især har opgaver, 
der tilsammen realiserer, at alle børn og unge trives, lærer, dannes og udvikler sig. I denne del beskrives den 
sammenhængende indsats mellem almenområdet, de tværprofessionelle samarbejdspartnere og det speciali-
serede område med barnets/den unges hverdagsliv, som omdrejningspunktet. 

• Du får først et visuelt overblik over, hvor du skal sætte ind, når du opdager et barn/en ung i en udsat position.
• Du får herefter en konkret vejledning fra iagttagelse til handling, når du opdager et barn/en ung i en udsat 

position.

(0-6 årige)

Figur 2
”Samarbejde med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere”
Version 007
30/1-2020

Figur 2A (0 - 6 årige)
Figur 2B (6 - 16 årige)

Dialogmøde er en metode til møde med forældre, når der er behov for at tale om et barns trivsel og 
læring. På dialogmøde aftales indsatser og der udarbejdes handleplan i samarbejde med forældre

Dialogmøde med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere. På dialogmøde med de tværfaglige 
samarbejdspartnere aftales indsatser, og der udarbejdes handleplan.

Et netværksmøde er et møde, hvor barnet/den unge, familien samt den relevante professionelle og 
det 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.
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(6-16 årige)

Figur 2
”Samarbejde med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere”
Version 007
30/1-2020

Figur 2A (0 - 6 årige)
Figur 2B (6 - 16 årige)

Skolen inddrager skolens ressourcepersoner, når der er opmærksomhed ift. et barn/en ungs læring 
og trivsel

Skolen indkalder til trivselsforum, og der kan etableres indsatser via. Dialogmøde.

Et netværksmøde er et møde, hvor barnet/den unge, familien samt den relevante professionelle og 
det 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.
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Illustrationerne viser, at vores arbejde med børn og unge i udsatte positioner er sammenhængende fra den 
lokale indsats på almenområdet, til inddragelse af tværprofessionelle samarbejdspartnere og videre til den spe-
cialiserede indsats.

Det er en sammenhængende indsats, og ikke nødvendigvis en slavisk bevægelse fra det ene niveau til det andet, 
gennem et fleksibelt og koordineret samarbejde med familie og netværk. Det er gennemgående for alle indsat-
ser, at barnet/den unges hverdagsliv på almenområdet er omdrejningspunktet. 

Når vi bliver i tvivl om eller bekymret for barnet/den unges trivsel eller udvikling, så handler vi først 
sammen med forældre og barnet/den unge i almenområdet. 

• Du kan læse om indsatser på almenområdet i dette afsnit.

• Du får i næste afsnit en konkret vejledning fra iagttagelse til handling, når du opdager et barn/en ung i en 
udsat position.

Hvis indsatsen på almenområdet ikke bidrager til den ønskede forandring, vil næste skridt ofte være 
at inddrage de tværprofessionelle samarbejdspartnere, stadig med barnet/den unges hverdagsliv, som 
omdrejningspunkt. 

• Du kan læse om de tværprofessionelle samarbejdspartnere og indsatser i afsnittet om Tværprofessionelle 
samarbejdspartnere.

Hvis indsatsen ikke fører til tilstrækkelig positiv forandring, eller hvis der fortsat er bekymring for bar-
net/den unge, involveres den specialiserede indsats stadig med hverdagslivet som omdrejningspunkt. 

• Du kan læse om den specialiserede indsats i afsnittet Den specialiserede indsats.
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Almenområdets indsatser 
– børn og unge i udsatte positioner
Fra iagttagelse til handling 

I dette afsnit får du en vejledning til, hvordan du skal handle med afsæt i vores fælles fundament for en sammen-
hængende indsats, når du opdager, at et barn/en ung måske er i en udsat position.

1. Tal med kollegaer og/eller leder, når der opstår tvivl eller bekymring 

Det er i hverdagslivet og den daglige kontakt med barnet/den unge og familie, at vi har mulighed for at opfange 
nogle af de signaler, som børnene/de unge og forældrene udsender, som tegn på begyndende udfordringer eller 
mistrivsel. 

Første skridt er, at du deler dine overvejelser og konkrete iagttagelser med dine kollegaer og/eller leder. Det 
er vigtigt, at du så tidligt som muligt deler din opmærksomhed på, at et barn/en ung muligvis ikke trives eller 
ikke udvikler sig hensigtsmæssigt. Som dagplejer skal du altid rette henvendelse til dagplejepædagogen, som 
sammen med sin kollega/leder vil vurdere, hvad der yderligere skal foretages.

Når I har drøftet jeres refleksioner på baggrund af dine overvejelser og konkrete iagttagelser, lægger du even-
tuelt sammen med dine kollegaer/ leder en plan for det videre forløb. 

2. a Inddrag forældrene og barnet/den unge

Næste skridt er, at du inddrager forældre og barnet/den unge i processen. Måske har forældrene og barnet/den 
unge også gjort sig nogle tanker og bekymringer om situationen, som I kan dele med hinanden. 
Som sundhedsplejerske skal du dele dine observationer med forældrene i hjemmebesøget, og I skal sammen 
drøfte eventuelle handlinger.

Vi ved, at inddragelse styrker ejerskab og ansvar for de løsninger, som planlægges. Samtidig er din inddragelse 
af forældrene og barnet/den unge vigtig for at få flere perspektiver på de overvejelser og iagttagelser, som du 
har gjort dig. De forskellige perspek¬tiver er en styrke og understøtter et nuanceret blik på barnet/den unge, 
og kan åbne op for flere mulige løsninger. Samtidig viser du forældrene respekt ved tidligt at inddrage dem og 
kalde tingene ved deres rette navn. 

Forældrene har forældremyndigheden og har både ret til at træffe afgørelse om barnet/den unges forhold og 
pligt til at drage omsorg for barnet/den unge for eksempel med inspiration fra det, som du fagligt har set. 

Vær opmærksom på, at den unge ved det fyldte 15 år er part i sin egen sag og skal inddrages. Inddragelse af 
barnets stemme vil dog ofte være relevant langt tidligere end den lovpligtige ved de 15 år.
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2.b Inddrag ressourcepersoner/tværfaglige samarbejdspartnere  

I denne del af processen undersøger du også, om der er ressourcepersoner/tværfaglige samarbejdspartnere, 
som har en særlig viden, erfaring eller rolle, der er relevant for netop denne udfordring eller situation.
Du har på almenområdet flere indsatser, som ofte vil det være det første skridt i en plan sammen med forældre 
og barnet/den unge, når der er opstået tvivl om eller bekymring for trivsel eller udvikling.

Dialogmøde på 0-6 års området
Hvis du har opdaget et barn i en udsat position, skal du indkalde forældre og eventuelt tværprofessionelle sam-
arbejdspartnere til et dialogmøde, der holdes lokalt hos barnets tilbud på almenområdet. 

Formålet med dialogmødet er blandt andet at kortlægge forskellige perspektiver på barnets trivsel i forhold til 
det, der fungerer og bekymrer samt at lægge en konkret plan for, hvordan barnet kommer tilbage i trivsel.

Dialogmødet er en metode i Opsporingsmodellen, som sundhedsplejen, dagpleje, vuggestue eller børnehave 
anvender til det målrettede arbejde med en tidlig opsporing og indsats i forhold til trivsel. Alle børn trivselseva-
lueres minimum to gange årligt i positionerne ’trivsel’, ’ekstra opmærksomhed’ eller ’bekymring’. Udgangspunk-
tet for en trivselsevaluering er en fælles forståelse af trivsel med fem dimensioner; kognitiv trivsel, psykisk og 
emotionel trivsel, social trivsel, fysisk og sansemotorisk trivsel samt familie og netværk.

Forældre, der tidligere har haft samtaler med fagpersoner om alvorlige problemer med de-
res børn, giver følgende gode råd vedrørende den samtale, de kunne have ønsket sig om 
deres barns vanskeligheder: 

• 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

Vær opmærksom på, at ved akutte underretninger skal Familiegruppen kontaktes, før forældre-
ne inddrages. Familiegruppen afgør, hvordan forældrene inddrages i sagen. 

Nedenstående model skal ikke anvendes, når der er tale om vold og seksuelle overgreb. 

Læs mere om akutte underretninger i håndbogens afsnit om: 
Samarbejdspartnere i den specialiserede indsats – Akutte underretninger?
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Læs mere om metoden dialogmøde:
https://www.aalborg.dk/opsporingsmodellen

På Skole- og fritidsområdet er der for eksempel inklusionsvejledere og trivselspersoner, der har særlig viden om 
en tidlig forebyggende indsats, og som har specifikke opgaver inden for det felt. 

Læs mere om Trivselspersoner på:
https://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/trivselspersoner 

Trivselsforum på skoleområdet 
Hvis du har opdaget udfordringer af tværfaglig karakter, og som dermed ikke alene vedrører barnets/den unges 
faglige vanskeligheder, skal du bruge det tværfaglige Trivselsforum. Alle skoler har et Trivselsforum, hvor du 
sammen med forældre og eventuelt barnet/den unge kan få sparring. Typiske emner er stort fravær, mobning, 
inklusions udfordringer, udfordringer i hjemmet, psykiske problemer, sundhedsudfordringer m.m.

Formålet med Trivselsforum er at optimere og koordinere indsatsen for barnet/den unges trivsel, så der kan 
iværksættes en tidlig og koordineret indsats i samarbejde med barnet/den unges forældre.

Læs mere om Trivselsforum på:
https://ssptrivsel.aalborg.dk/media/8451792/arbgrund_trivsel_sspsamarb-rev-april18.pdf 

Pædagogisk Læringscenter/kompetencecenter
Hvis du har opdaget udfordringer i forhold til det faglige, personlige eller den sociale udvikling kan du få sparring 
hos det Pædagogiske Læringscenter, der blandt andet udarbejder individuelle test og har korterevarende forløb 
med fokus på f.eks. læsning eller matematik. 

Formålet med Pædagogisk Læringscenter er primært en rådgivende rolle i forhold til skolens øvrige personale 
i den almene undervisning og udbud af specialpædagogisk bistand. Blandt andet rådgivning om klassetest og 
tolkning heraf samt anvendelsen af kvalificerende IT.

PPR’s dialogmøde
Hvis et barn/en ung er i en udsat position, der påvirker den faglige, sociale og personlige udvikling, kan der afhol-
des et dialogmøde. Forud for mødet skal forældrene give samtykke til, at barnet/den unge indstilles til PPR (Pæ-
dagogisk Psykologisk Rådgivning). Mødet ledes af PPR og afvikles, som en dialog mellem forældre og eventuelt 
barnet/den unge, skolens medarbejdere og PPR. Ved mødet kan der anvendes en analysemodel. Formålet med 
mødet er at klarlægge de udfordringer, som barnet/ den unge befinder sig i med henblik på, at de voksne bliver 
styrket i at støtte barnet/ den unge i forhold til bedre læring og trivsel. Samtidig er det vigtigt, at der skabes en 
fælles forståelse for barnet/ den unges udfordringer og behov. Mødet afsluttes med, at der i fællesskab aftales 
indsatser i forhold til udfordringerne. Indsatserne kan iværksættes af skolens ressourcepersoner sammen med 
skolens personale, i samarbejde med forældrene og eventuelt med bidrag fra PPR. Iværksættelsen af de anbe-
falede indsatser koordineres på et efterfølgende SamRums-møde mellem skolen og PPR.

Læs mere om PPR’s dialogmøde på:
http://www.ppr-aalborg.dk/media/7495206/samrum-samarbejdsmodel-for-skoler-ppr-og-foraeldre.pdf 

https://www.aalborg.dk/opsporingsmodellen
https://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/trivselspersoner  
https://ssptrivsel.aalborg.dk/media/8451792/arbgrund_trivsel_sspsamarb-rev-april18.pdf  
http://www.ppr-aalborg.dk/media/7495206/samrum-samarbejdsmodel-for-skoler-ppr-og-foraeldre.pdf  
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3. Aftal den videre handling

Du aftaler sammen med forældrene den videre handling i forhold til, hvad der helt konkret skal ske, hvem der 
gør hvad og hvornår, samt hvordan I følger op på indsatsen. 

Du sikrer dig, at du sammen med forældrene og barnet/den unge har en fælles forståelse af, hvordan I kan se  
om målene er indfriet, og hvornår I forventer at indfri målene. Sæt de letteste mål først, så øger du muligheden 
for succes, der giver gåpåmod og gode oplevelser i jeres fælles indsats. 

Lokalsamfundets muligheder

Det styrkede fokus på barnets/den unges hverdagsliv betyder, at du også skal være opmærksom på, hvordan 
lokalsamfund med netværk, frivillige foreninger, fritidstilbud m.v. kan inddrages.

Her kan du se en tematiseret oversigt med frivillige foreninger og organisationer:
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Tværfagligt/SiteAssets/Sider/Frivillig-
hed/Katalog%20over%20frivillige%20foreninger%20i%20Aalborg%20Kommune%20-%20efterår%202017.
pdf

Der er også tilbud, som kan være relevante for forældre selv at henvende sig til eventuelt med hjælp fra os. For 
eksempel tilbyder kommunen flere steder åben rådgivning og vejledning til børn, unge og familie.
Her kan du se en oversigt over de mange muligheder: https://sundhedstilbud.aalborg.dk/.

Den gode overgang

Hvis et barn/en ung er i en udsat position og skal starte i eller skifte dagpleje, vuggestue, børnehave eller skole, 
skal du sammen med forældrene videregive relevant information i forbindelse med overgangen. 

Formålet er at sikre barnet/den unges trivsel og udvikling ved, at det nye sted kan give barnet/den unge den 
særlige opmærksomhed og støtte, der er behov for. 

Den gode overgang er en metode i Opsporingsmodellen, hvor vidensdeling sker gennem udarbejdelsen af en 
overgangsbeskrivelse sammen med forældrene og indkaldelse til et dialogmøde.
Du kan læse mere om metoden Den gode overgang her:
https://www.aalborg.dk/opsporingsmodellen

Læs om principper for den gode overgang - fra børnehave til skole:
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Daginstitu-
tioner%20og%20dagpleje/Paedagogiske-konsulentydelser/Documents/Den%20gode%20overgang%20
2020%20-%20fra%20børnehave%20til%20skole.pdf#search=den%20gode%20overgang 

Læs mere om skole-hjem samarbejdet her:
https://www.skolehjemsamarbejde.dk/ 

http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Tværfagligt/SiteAssets/Sider/Frivillighed/Katalog%20over%20frivillige%20foreninger%20i%20Aalborg%20Kommune%20-%20efterår%202017.pdf 
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Tværfagligt/SiteAssets/Sider/Frivillighed/Katalog%20over%20frivillige%20foreninger%20i%20Aalborg%20Kommune%20-%20efterår%202017.pdf 
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Tværfagligt/SiteAssets/Sider/Frivillighed/Katalog%20over%20frivillige%20foreninger%20i%20Aalborg%20Kommune%20-%20efterår%202017.pdf 
https://www.aalborg.dk/opsporingsmodellen
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Daginstitutioner%20og%20dagpleje/Paedagogiske-konsulentydelser/Documents/Den%20gode%20overgang%202020%20-%20fra%20børnehave%20til%20skole.pdf#search=den%20gode%20ove
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Daginstitutioner%20og%20dagpleje/Paedagogiske-konsulentydelser/Documents/Den%20gode%20overgang%202020%20-%20fra%20børnehave%20til%20skole.pdf#search=den%20gode%20ove
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Daginstitutioner%20og%20dagpleje/Paedagogiske-konsulentydelser/Documents/Den%20gode%20overgang%202020%20-%20fra%20børnehave%20til%20skole.pdf#search=den%20gode%20ove
https://www.skolehjemsamarbejde.dk/ 
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Tværprofessionelle 
samarbejdspartnere
Det tværprofessionelle samarbejde er medvirkende til at optimere indsatsen for børn og unge med behov for særlig 
støtte. Det er derudover vigtigt, at de fagprofessionelle inddrager forældrene og barnets perspektiv. Forskningen 
viser, at det der virker mest forebyggende på sociale problemer er en pædagogisk indsats, som er helhedsorienteret 
og koordineret, og som målrettet sætter ind på flere niveauer af barnets/ den unges og families liv samtidigt (Hou-
gaard & Højbjerg, 2015).

I vores samarbejde, såvel mono som tværfagligt, skal vi være skarpe på koordinering. Altså hvem gør hvad, hvorfor, 
hvornår og med hvem. Med samtalestrukturen fra Sign Of Safety, som vi både anvender i dialogmøder indenfor 0-6 års 
området, i skolernes trivselsforum samt i dialogmødet på skoleområdet er der et særligt fokus på hv-spørgsmålene. Det 
betyder, at når møder afsluttes, skal det være tydeligt, hvem der har hvilke opgaver, hvad vores mål er, og hvornår og 
hvordan vi vil evaluere. I det følgende afsnit kan du læse mere om kommunale tværprofessionelle samarbejdspartnere.

Sundhedspleje 
Center for Børns Udvikling
• Indsatsteam 
• Sprog & integration 
• Børneterapeutisk team 
• Sundhedsplejersker,  

socialrådgivere, pædagoger  
og psykologer med  
familierettede funktioner

• Konsulentteam 

Dagpleje og Vuggestue
Center for Børns Udvikling
• Indsatsteam 
• Sprog & integration 
• Børneterapeutisk team 
• Sundhedsplejersker, socialrådgivere, 

pædagoger og psykologer med  
familierettede funktioner

• Konsulentteam

PPR
• Talepædagoger 

Skole og Fritid

• Pædagogisk Læringscenter/ 
Kompetencecenter:

• Trivselsperson
• Inklusionsvejleder og  

andre ressourcepersoner
• PPR
• Skolesundhedsplejerske 
• SSP (Samarbejde mellem skole,  

sociale myndigheder og politi)
• Misbrugsafsnittet
• Sund ung Teamet

Børnehave
Center for Børns Udvikling
• Indsatsteam 
• Sprog & integration 
• Børneterapeutisk team 
• Sundhedsplejersker, socialrådgivere,  

pædagoger og psykologer  
med familierettede funktioner

• Konsulentteam

PPR 
• Talepædagoger
• Psykologer
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Sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger og psykologer med 
familierettede indsatser

• Tilbyder familier med børn i alderen 0-6 år råd og vejledning i forbindelse med barnets opvækst og udvikling.

• Tilbyder råd og vejledning til sundhedspleje, dagpleje samt vuggestuer og børnehaver om børn i udsatte 
positioner 

• Tilbyder undersøgelse og afklaring af behov for særlig indsats i forhold til børn i udsatte positioner. 

Sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger og psykologers med familierettede indsatser foregår altid i et 
tæt samarbejde med barnets forældre. 

Sundhedsplejerskerne har viden om tilknytningsadfærd og mønstre mellem børn og forældre og kan rådgive i 
forhold til familiedannelse/dynamik og udfordringer heri. Desuden faciliteres samtaler for forældre med fød-
selsdepression.

Socialrådgiverne har en forståelse for barnets trivsel ud fra et helhedssyn på familiens livsvilkår; helbredsmæs-
sigt, tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi, sociale problemer.

Psykologerne arbejder inden for en udviklingspsykopatologisk forståelsesramme. Det vil sige, at der tilbydes 
viden om barnets udvikling fra det normale/sunde til det patologiske/fejludvikling, og alt det der ligger mellem 
disse to yderpoler i udvikling.

Pædagogerne arbejder ud fra et helhedssyn i forhold til inddragelse af viden om alle barnets udviklingsområder 
med fokus på forældreinddragelse og familiedynamik.

Kontakt sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger og psykologer med familierettede indsatser

Delområde Centrum
Tlf. 99313352

Delområde Sydvest
tlf. 99319210

Delområde Øst
tlf. 99311326

Delområde Nord
tlf. 99311419

Telefontid
Mandag - torsdag kl. 8.30 - 9.30 
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Center for Børns Udvikling

Her beskrives henvendelsespraksis i Center for Børns Udvikling (CBU) vedrørende indsatser i samarbejde med 
Sprog & Integration, Konsulentteamet, Børneterapeutisk team (tidligere Træningscenter for Børn og Unge) og 
Indsatsteamet til 0-6 årsområdet i Aalborg kommune. I CBU arbejdes der med 2 typer indsatser: Forebyggende 
indsatser og ansøgte indsatser (forstået som mere indgribende indsatser).
Iværksættelse af indsatser i Center for Børns Udvikling sker på et dialogmøde.

Læs mere om Center for Børns Udvikling på:
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/visitati-
on-i-smaaboernsafsnittet/Sider/default.aspx 

Kontakt Center for Børns Udvikling
Nygade 3, 9400 Nørresundby, tlf. 9931 9247

Indsatsteam
Indsatspædagogerne bidrager til at bygge bro mellem almen og specialpædagogikken og bidrager med såvel 
teoretisk som praktisk viden. Indsatspædagogerne har særligt fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer 
herunder understøttelse af børns deltagelsesmuligheder i leg. Systematik i forhold til observationer, refleksio-
ner og prøvehandlinger er centralt i indsatspædagogens samarbejde med institutionen.

Samarbejdet mellem indsatsteamet og dagtilbuddet skal understøtte en øget kvalitet i børns læringsmiljøer 
og børnefælleskaber med fokus på deres trivsel, udvikling og læring. Indsatspædagogerne har efter- og vi-
dereuddannelse indenfor ICDP (relations- og ressourceorienteret pædagogik), vejledning, social inklusion og 
specialpædagogik. Flere har viden inden for områderne neuropædagogik for tidligt fødte børn, flygtningebørn, 
adoptiv- og plejeanbragte børn samt børn med diagnoser.

Læs mere om Indsatsteamet på: 
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20
Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samar-
bejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf 

Kontakt Indsatsteamet
Nygade 3, 9400 Nørresundby, tlf. 9931 9247
udviklingsafsnitboernung@aalborg.dk

Sprog & Integration
Sprogmedarbejdere og sprogvejledere varetager Aalborg Kommunes sprogindsatser på 0-6 års området.
Alle sprogindsatser har til formål at være tidligt forebyggende, indfri læreplanstemaerne og skal til enhver tid 
bidrage til at sikre sproglige lærings- og udviklingsmiljøer i dagtilbud og dagpleje.

Sprog & Integration har sprogvejledere og flersprogede medarbejdere ansat. Sprogvejledere har kompetence 
og uddannelse inden for almen sprogtilegnelse, dansk som andetsprog og vejledning af medarbejdere i dagtil-
bud. De flersprogede medarbejdere støtter tosprogede børn i børnefællesskabet på såvel dansk, som på mo-
dersmål. 

http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/visitation-i-smaaboernsafsnittet/Sider/default.aspx 
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/visitation-i-smaaboernsafsnittet/Sider/default.aspx 
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samarbejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf 
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samarbejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf 
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samarbejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf 
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Eksempler på indsatser er følgende: Sprogvejledning for alle børn, dansk sprogstøtte til tosprogede børn, støtte 
på modersmål til tosprogede børn, vejledning i forhold til integrationsmæssige behov, vejledning i udformning 
og anvendelse af konkrete metoder og materialer – herunder sprogvurderingsmateriale. 

Læs mere om Sprog & Integration på:
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20
Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samar-
bejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf 

Kontakt Sprog & Integration på:
Nygade 3, 9400 Nørresundby, tlf. 9931 9247
udviklingsafsnitboernung@aalborg.dk

Børneterapeutisk Team
Børneterapeutisk team arbejder ud fra en sundhedsfaglig viden. Gennem undersøgelse, observationer, vejled-
ning og træning bidrager vi til, at barnets nære omsorgspersoner får kvalificeret hjælp til at støtte barnet.
Indsatsen retter sig mod børn med motoriske, sansemæssige og kognitive udefordringer, der vanskeliggør del-
tagelsesmuligheder i aktiviteter i hverdagen. Børneterapeutisk team analyserer barnets kompetencer (fysiske, 
sociale og kognitive), omgivelsernes muligheder og begrænsninger samt graduerer aktiviteter ud fra barnets 
nærmeste udviklingszone. Herved får vi viden om og mulighed for at afprøve, hvor vi sammen med de nære 
omsorgspersoner skal justere i omgivelser og tilgangen til barnet, så barnet kan øve sig i at være deltagende i 
fællesskabet.
Indsatsen kan foregå i pasningstilbuddet, hjemmet eller i vores lokaler. 

Læs mere om Børneterapeutisk Team på: 
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20
Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samar-
bejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf

Kontakt Børneterapeutisk Team
Børneterapeutisk Team
Lerumbakken 11a, 9400 Nørresundby, tlf. 9931 2892

Konsulentteam
Konsulentteamet består af pædagogiske udviklingskonsulenter og projektansættelser, som løser en bred vifte 
af opgaver – fra understøttelse af implementering af strategiske fokusområder på dagtilbudsområdet, pæda-
gogiske udviklingsforløb i samarbejde med ledelse, projektledelse af større og mindre projekter af varierende 
varighed og kompetenceudviklingsforløb. Teamet løfter ligeledes opgaven med varetagelse af visitation til spe-
cialtilbud på dagtilbudsområdet og hjemmetræning. 
Konsulentteamet har et tæt samarbejde med ledelse i forhold til løsning af opgaver, så man understøtter ud-
vikling af den lokale praksis. Teamet har ligeledes til opgave at kvalificere og inspirere til udvikling af dagtilbuds-
området. Teamet understøtter sammenhængskraft i tværprofessionelt samarbejde både i egen forvaltning og 
på tværs af forvaltninger.

Kontakt konsulenteamet
Nygade 3, 9400 Nørresundby, tlf. 9931 9247

http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samarbejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf  
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samarbejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf  
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samarbejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf  
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samarbejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samarbejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Pædagogisk%20Kvalitetsudvikling%20på%200-6%20års%20området/Opsporingsmodel/Documents/Tværfaglige%20samarbejdspartneres%20kompetencer%20til%20dialogmøder.pdf
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Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen, der yder faglig vejled-
ning til dagplejer/vuggestuer, børnehaver og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med inkluderende 
børnefællesskaber og at medudvikle deres pædagogiske indsatser. 

PPR’s indsatser har altid et pædagogisk sigte og tager derfor afsæt i den pædagogiske kontekst i dagplejen/
vuggestuen, børnehaven og skolen med inddragelse af børn og forældes perspektiver, som en grundlæggende 
tilgang. Målet for PPR’s indsatser er at understøtte, at alle børn i Aalborg Kommune lærer så meget de kan og 
har mod på at deltage i verden. Hos PPR kan man få vejledning fra forskellige faggrupper, da alle har særlig viden 
om børn og unges generelle udvikling og om specifikke vanskeligheder i forhold til læring og trivsel. PPR’s psy-
kologer, specialpædagogiske konsulenter, fraværskonsulenter, talepædagoger, fysio-og ergoterapeuter samt 
konsulenter med viden om ord- og talblindhed samarbejder tværfagligt for at yde en faglig stærk og målrettet 
vejledning til gavn for kommunens børn og unge.

Læs mere om PPR på:
https://ppr.aalborg.dk/ 

Kontakt PPR Aalborg
Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, tlf. 9352 0222
ppr-specialafsnit@aalborg.dk

SSP

SSP står for samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi. SSP har et godt lokalkendskab og følger 
med i, hvordan kriminaliteten, anvendelse af rusmidler/alkohol og børn/unges generelle levevilkår udvikler sig, 
så der efter behov kan sættes hurtigt ind med en forebyggende indsats.

Formålet med SSP er en forbyggende indsats. SSP kan igangsætte handlinger, hvis et barn/en ung er i risikozo-
ne for at være indblandet i kriminalitet eller misbrug.

Læs mere om SSP-samarbejdet på:
https://ssptrivsel.aalborg.dk/media/8451792/arbgrund_trivsel_sspsamarb-rev-april18.pdf 

Kontakt SSP- konsulenter:
Bjarne Jensen
Skoleforvaltningen
Tlf. 93520071
bjen-skole@alborg.dk

Nuuradiin S. Hussein
Center for tværfaglig Forebyggelse
Tlf. 99311341
Snh-fb@aalborg.dk 

https://ppr.aalborg.dk/  
https://ssptrivsel.aalborg.dk/media/8451792/arbgrund_trivsel_sspsamarb-rev-april18.pdf  
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Sund Ung Team 

Sund Ung teamet er en del af Aalborgs sundhedscenter i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune. 
Sund Ung tilbyder sundhedssamtaler til de unge på ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune.

Læs mere om Sund Ung Team på:
https://sundhedscenter.aalborg.dk/livsstil/sund-ung-team 

Kontakt Sund Ung team:
Danmarksgade 17
9000 Aalborg
Tlf. 31990659
sund-ung@aalborg.dk

Misbrugsafsnittet

Børne-unge og familiebehandler teamet i Misbrugsafsnittet giver faglig sparring og konsulentbistand samt op-
læg i forhold til rusmiddelsproblematikker.

Du kan kontakte Misbrugsafsnittet i situationer, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn/ ung mistrives 
eller er omsorgssvigtet på grund af forældrenes rusmiddelproblemer.

Læs mere om Misbrugsafsnittet på:
https://www.aalborg.dk/sundhed-og-sygdom/alkohol-og-stoffer 

Kontakt Misbrugsafsnittet Ungeteam/Rusmiddelteamet (under 18 år):
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV
TLF. 9931 7765
TLF. 25200022 / 25200256 / 31990058

 

https://sundhedscenter.aalborg.dk/livsstil/sund-ung-team  
https://www.aalborg.dk/sundhed-og-sygdom/alkohol-og-stoffer  
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Den specialiserede indsats 

Hvis indsatsen ikke fører til tilstrækkelig positiv forandring, og/eller hvis bekymringen for barnet/den unge er 
omfattende, involverer vi den specialiserede indsats. Det sker fortsat med hverdagslivet på almenområdet, som 
omdrejningspunkt. I dette afsnit beskrives den specialiserede indsats i tre dele; Myndighedsområdet, særlige 
situationer og den akutte situation. 

• Du introduceres til myndighedsområdet med konkret vejledning til, hvordan du laver underretninger
• Du får konkret vejledning til særlige situationer 
• Du får konkret vejledning til den akutte situation

Myndighedsområdet
Hovedformålet for Familiegruppen er at yde støtte til de børn og unge, som har behov for en særlig indsats, og 
til deres familier ud fra 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. 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 kon-
takte Familiegruppen og få en tid til en samtale.

Kontaktoplysninger til Familiegruppen i dit område, finder du under Situationen er akut.

Udredningsmetoden ICS

Myndighedsrådgiverne i Familiegruppen anvender den socialfaglige sagsbehandlings- og udredningsmetode 
ICS (Integrated Children’s System). ICS fokuserer på, at forståelsen af barnets/den unges udvikling og trivsel 
skal ske med blik for interaktion og samspil med det omgivende samfund. 

Formålet med ICS er at sikre en helhedsorienteret og systematisk tilgang i sagsbehandlingen, som også under-
støtter:
• At barnets behov sættes i centrum
• Inddragelse af barnet/den unge og forældrene i sagsbehandlingen
• At indtænke både ressourcer og udfordringer
• Tværfagligt samarbejde med dagtilbud, skoler m.m. 

ICS-trekanten
ICS er en trekant og bygger på forståelsen af, at børn og unges udvikling 
og trivsel formes i samspillet mellem de tre domæner; Barnets/den 
unges udvikling og trivsel, forældrenes kompetencer og netværk. 
Domænerne repræsenterer et samlet hele, og udfordringer såvel 
som løsninger anskues ud fra flere perspektiver.
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Trekantens tre domæner:
1. Barnets udvikling
Domænet omhandler undersøgelsen af det individuelle barns udviklingsmæssige behov og giver et samlet bille-
de af barnet/den unges udvikling og trivsel. Fokus her er barnet/den unges fortælling om sig selv samt fortæl-
linger og oplysninger om barnet/den unge.

2. Forældrekompetencer
Domænet omhandler undersøgelsen af forældrekompetencer. Dette omfatter blandt andet, hvilke ressourcer 
forældrene har, samt hvilke mulige barrierer, der kan være i vejen for, at forældrene kan tilgodese barnet/den 
unges udviklingsmæssige behov. Fokus er altid på det enkelte barn/den unge, men denne side af ICS-trekanten 
bidrager til at kortlægge forældrenes (omsorgspersonernes) kompetencer til at imødekomme barnets behov 
og sikre dets udvikling. 

3. Familie og netværk
Undersøgelsen af dette domæne omfatter de faktorer i barnet/den unges familie, øvrige familie, omgivelser og 
netværk, som har indvirkning på barnet/den unges trivsel og har betydning for barnet/den unges udvikling og 
trivsel. Der er tale om både faktorer, der kan tilgodese eller vanskeliggøre, at barnet/den unges behov dækkes 
– og derfor kan faktorerne udgøre såvel barrierer, som ressourcer for forældrenes mulighed for at varetage 
forældrerollen. 

ICS i samarbejdet mellem myndighedsrådgiver og øvrige samarbejdspartnere

En af grundstenene i ICS er det tværfaglige samarbejde mellem myndighedsrådgiver og skole, dagtilbud, DUS 
eller sundhedsplejen. ICS-trekanten danner udgangspunkt for 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, er der med afsæt i ICS-systematikken udviklet statusudtalelser for 
blandt andet skole, DUS og daginstitution. Statusudtalelser skal bruges, når man som samarbejdspartnere bi-
drager med viden om et barn/en ungs situation både i forhold til barnet/den unges kompetencer, udfordringer, 
relationer og de initiativer, som har været iværksat. Statusudtalelsen har mange punkter, og samarbejdspartne-
ren skal udfylde det, der er relevant og ellers anføre, at der ikke er noget at bemærke.

Find vejledninger og statusudtalelser på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Netværksinddragelse

Som et led i særlig støtte til børn og unge skal der jf. Servicelovens § 47 overvejes, hvordan der kan ske en sy-
stematisk 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/ den unge, og vigtige personer i barnet/ den unges liv inddrages. Det 
kan være fagprofessionelle, familie, venner og naboer som eksempler.

https://www.aalborg.dk/andet/status
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Netværksrådgivere
I Aalborg Kommune er der på myndighedsområdet ansat netværksrådgivere, der i forbindelse med myndig-
hedsarbejdet 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

Netværksmøder
Et netværksmøde er et møde, hvor barnet/den unge, familien, relevante professionelle og det private netværk 
deltager. Netværksmødet styrker samarbejdet og skaber sammenhæng mellem barn/ung, 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.

For at skabe struktur i tilgangen til netværksmøderne anvendes Signs of Safety (SOS), som metode. På mødet 
skal der i fællesskab drøftes bekymringer, hvad der fungerer, og hvad der skal ske fremadrettet både i forhold til 
derhjemme og i dagtilbud/skole/fritid.

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 for-

hold, som er til fare for dets udvikling og sundhed, herunder vold, mishandling, seksuelle overgreb, omskæ-
ring 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 en ung kan have brug for særlig støtte på grund af ulovlige skolefravær eller undladelse af at 

opfylde undervisningspligten.

Underretning til Familiegrupperne 

Underretningspligten indtræder, når du ikke længere har mulighed for at hjælpe barnet/den unge i tide gennem 
dialog med forældrene og barnet/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
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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 plig-
ten til at underrette.

Ovennævnte underretningsprocedure er ikke gældende i de situationer, hvor der er tale om, at barnet/den unge 
viser tegn på at være udsat for vold eller seksuelle overgreb. Her skal der handles akut ved henvendelse til Fa-
miliegruppen, det vil sige samme dag.

Læs mere i håndbogens afsnit om: Situationen er akut

Underretningens forløb

I dette afsnit beskrives underretningens forløb. Der er flere forhold, der skal tages højde for, når en under- ret-
ning skal udarbejdes.

1. Underretningsmetode
Når du skal lave en underretning, skal du anvende den digitale underretningsløsning. Brug af underretningsløs-
ningen sikrer relevante og vigtige oplysninger i underretningen.

Underretningen indeholder en række punkter om de iagttagelser, du har gjort. De er nødvendige for Familie- 
gruppens 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/den unge.
 • At du ikke begynder at fortolke, hvad adfærden er udtryk for.

Underretningen må ikke indeholde dine egne vurderinger eller forslag til handling.

Find den digitale underretningsløsningen her:
https://apps.aalborgkommune.dk/buunderretning/professionel.aspx 

Ved underretning inden for normal åbningstid kontaktes Situationen er akut.
Ved underretning uden for normal åbningstid skal Den Sociale døgnvagt  kontaktes.

https://apps.aalborgkommune.dk/buunderretning/professionel.aspx
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2. Gennemgang af underretningen med forældrene
Som sundhedsplejerske orienterer du forældrene om dine observationer i besøget, og du orienterer også om, at 
der skal skrives en underretning. Ofte skrives underretningen sammen med forældrene.

Når det i vuggestuen, dagplejen, børnehaven, skolen eller fritidscentre er besluttet at lave en underretning, skal 
du sammen med nærmeste leder holde et møde med forældrene.

OBS!
Vær opmærksom på, om der er behov for tolkebistand i dialogen med forældrene.
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Praktiske-vejledninger/tolke/Sider/de-
fault.aspx 

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 tager udgangspunkt i 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.

Skrives i blå boks: I indleder mødet med en orientering om mødets formål. I orienterer derefter 
forældrene om den bekymring, der ligger til baggrund for underretningen. Bekymringen uddybes 
med beskrivelser og iagttagelser, og forældrene får mulighed for at blive hørt i deres synspunkter.

Derudover er det vigtigt:
• At I altid udleverer underretningen til forældrene.

Forældrenes eventuelle bemærkninger og kommentarer skrives ned. De vedlægges underretnin-
gen til Familiegruppen
• At I orienterer forældrene om, at de får mulighed for at kommentere underretningen, når de 

indkaldes til møde med Familiegruppen
• At I sender underretningen 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 for-
anstaltning, gennemgår I udtalelsen med forældrene, og I udleverer altid en kopi af udtalelsen til 
forældrene.

http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Praktiske-vejledninger/tolke/Sider/default.aspx  
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Praktiske-vejledninger/tolke/Sider/default.aspx  


36 PÅ TVÆRS

• Myndighedsrådgiveren fra Familiegruppen inddrages som myndighedsudøver.
 Efter underretningen er modtaget, bliver Familiegruppens myndighedsrådgiver inddraget som myndigheds-

udøver. 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 dag-
lige 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 senest 2 måneder efter modtagelse af underretning.
 Myndighedsrådgiver tilbagemelder til underretter, hvorvidt underretningen har givet anledning til iværksæt-

telse 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
Vi betragter i ovenstående sammenhæng Skole og DUS under ét. Underretninger skal derfor koordineres mel-
lem 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 uopsæt-
telige opgaver.

Tvivl om udlevering fra Dagplejen, Dagtilbud/Fritidscenter og Skole/DUS:
Når et barn/den unge bliver afhentet, er Dagtilbuddet/Skolen/DUS’en ansvarlig for udleveringen. Hvis den, der 
henter barnet/den unge, møder i en tilstand, hvor det kan være vanskeligt at vurdere, om pågældende er i stand 
til at tage forsvarligt vare på barnet/den unge, skal du som ansat vurdere, hvad der skal foretages i den aktuelle 
situation.
 
Er der tvivl, om det er forsvarligt for barnet/den unge, kan den medarbejder, der udleverer barnet/den unge 
eventuelt følge med til hjemmet og derefter ringe til Familiegruppen inden for normal åbningstid eller til Den 
Sociale Døgnvagt uden for åbningstiden.

Vurderes det som uforsvarligt at udlevere barnet, skal du ringe til Den Sociale Døgnvagt, da Dagplejen, Dag- til-
bud/Fritidscenter og Skole/DUS, ikke har myndighed til at nægte udlevering ved at tilbageholde et barn uden 
forældrenes tilladelse.

I sundhedsplejen kan der i enkelte tilfælde være behov for at orientere den sociale døgnvagt, for eksempel hvis 
en familie ikke er hjemme til et sent besøg, og det samtidig er en familie, som der er bekymring for.

Hvis et barn/en ung ikke bliver hentet i Dagplejen, Dagtilbud/Fritidscenter og Skole/DUS skal du:
• 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 skån-
somme måde

• Den Sociale Døgnvagt lægger besked hos forældrene om, at der bliver taget vare på barnet, og at vagtmed-
arbejderen 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 du ringe til den Vagthavende på Politigården på tlf. 96 30 14 48,
som kan formidle kontakt til Den Sociale Døgnvagt.

Kontakt til Den Sociale Døgnvagt går via politiet 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
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Særlige situationer
Barnet/den unge skal altid være i centrum. Oplever du, at et barn/ung, har en adfærd, der giver anledning til 
bekymring, er det vigtigt at tale med barnet/den unge om det, uden at italesætte årsagen. Hvis barnet/den unge 
selv italesætter årsagen som eksempelvis 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/en ung udsættes for enten seksuelt eller voldeligt overgreb, skal du straks 
informere din nærmeste leder og underrette til Familiegruppen. En mundtlig underretning til Familiegruppen 
skal straks følges op af en skriftlig underretning.

Såfremt overgrebet foregår i hjemmet, skal Familiegruppen 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 un-
derretter en tilbagemelding på underretningen.

Når et barn/ung fortæller om overgreb, er det vigtigt, at barnet/den unge føler sig trygt og hørt. Det er derfor 
vigtigt, at du er lydhør, giver dig god tid, og at du tager imod informationen uden at lægge barnet/den unge 
ordene i munden. Dette kan du for eksempel gøre ved at stille åbne hv-spørgsmål.

Familiegruppens Myndighedsrådgivere er trænede i at holde børnesamtaler, og de følger op med en børne-
samtale så hurtigt som muligt efter modtagelsen af underretningen. Der kan være omstændigheder der gør, 
at børnesamtalen udsættes i nogle dage (for eksempel på grund af skoleferie), men dette skal altid være med 
udgangspunkt i, hvad der vurderes bedst for barnet/den unge.

Når du har sendt en underretning 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 at få mere viden om, hvordan du skal handle ved overgreb på børn og unge, henvises der til Aalborg Kom-
munes lovpligtige beredskabsplan.

Det er vigtigt, at medarbejderne fortsat har fokus på barnet/den unge, 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, hvis Situationen er akut.

Ved underretning inden for normal åbningstid kontaktes Familiegruppen, hvis Situationen er akut.
Ved underretning uden for normal åbningstid skal Den Sociale døgnvagt kontaktes.
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Hvis mistanken er rettet mod personale
Hvis du har mistanke om, at en kollega begår overgreb mod et barn, skal du kontakte den daglige leder med det 
samme. Hvis det til gengæld er den pågældende leder, som mistanken er rettet imod, er det lederen over den-
ne, du skal kontakte. 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, indhenter vi altid børne-/straffeattester ved ansæt-
telse af personale. Da børne-/straffeattesten ikke er en garanti mod overgreb, indhenter vi samtidig referencer 
med ansøgers samtykke.

Samtidig arbejder vi efter en gennemsigtig pædagogisk praksis mellem kollegerne. Her mener vi, at der er en 
naturlig accept af, at du gerne må blande dig i dine kollegers arbejde.

Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb, skal dog ikke afholde personalet fra at have en sund og na-
turlig nærhed med børnene.

Der kan være mange årsager til, at børn/unge ikke trives. 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 du handle 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, skal du kontakte 
Familiegruppen.

Det er strafbart at omskære piger. Hvis der er mistanke om, at en pige er blevet omskåret, kontaktes Familie- 
gruppen og egen læge eller vagtlæge.

Kontaktoplysninger til Familiegruppen finder du under Situationen er akut.
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Børn, der overskrider andre børns grænser seksuelt

Børn og unge har forskellige grænser for deres seksualitet, og nogle er mere udforskende end andre. Du skal 
dog være opmærksom på, om det er nysgerrighed og gensidighed, eller om det er tegn på brug af magtdemon-
stration, som driver barnet/den unge i adfærdssituationen. Det kan for eksempel 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. Såfremt der er tale om grove overgreb, skal 
du følge beredskabsplanen, og du skal underrette til Familiegruppen. Familiegruppen inddrager herefter Juri-
disk 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, herunder fritidscenter:
• Du skal kontakte din egen leder, hvis et barn overskrider et andet barns grænser seksuelt. Du skal udarbejde 

et notat herom til både dagtilbudsleder, områdeleder, Børn- og ungechef og til Familiegruppen.
• Du skal kontakte forældrene til de berørte børn og iværksætte en samtale med primærpædagog og pæda-

gogisk leder. Forældrene skal tilbydes hjælp fra Tværfagligt Team. Personalet kan tilbydes hjælp fra konsu-
lenter i Udviklingsafsnit for Børn og Unge.

• Dagtilbudsleder og pædagogisk leder beslutter i fællesskab, om sagen har en sådan karakter, at det er nød-
vendigt 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 og fritidscenter:
• Som medarbejder skal du kontakte nærmeste leder, hvis et barn/en ung overskrider en andens grænser 

seksuelt. Du skal udarbejde et notat herom til fritidscenterleder/skoleleder/skolechef. Du skal underrette 
Familiegruppen, hvis der er skærpende omstændigheder, eller hvis du er bekymret for barnet/den unge.

• Du skal kontakte forældrene til de berørte børn/unge og iværksætte samtaler med leder og klasselærer/
kontaktpædagog. Personale og forældre kan om nødvendigt tilbydes hjælp fra PPR.

• Fritidscenterleder/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 under Situationen er akut. 
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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 hand-
les 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 åbnings- 
tiden. Inden for kommunens åbningstid er det SSP-sekretariatet, der igangsætter og kontakter relevante perso-
ner. Uden for kommunens åbningstid er det Den Sociale Døgnvagt.

Kontaktoplysninger til SSP sekretariatet finder du her: SSP 
Kontaktoplysninger til Den Sociale Døgnvagt finder du her: Den Sociale døgnvagt
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Forebyggende beredskab mod radikalisering og ekstremisme

Den forebyggende indsats mod radikalisering og ekstremisme bliver understøttet af det generelle SSP-samar-
bejde i Aalborg, der blandt andet 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, frustra-
tioner, identitet, diskrimination, religion, marginalisering og kultur.

2. Forældrekorpset
Forældrekorpset er et frivilligt tilbud om forældrecoaching til forældre med unge, som er på vej ind i for eksem-
pelvis kriminalitet eller uheldige grupperinger. Korpset består af erfarne kommunale og socialfaglige medarbej-
dere. De er specielt uddannet til at støtte og vejlede forældrene om, hvordan de får en konstruktiv dialog med 
den unge. 

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 medar-
bejdere, 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 om, 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 bekym-
ringstegn 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 med- 
arbejdere 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.
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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 i 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.
Læs mere om radikalisering og ekstremisme på: https://ssptrivsel.aalborg.dk/for-professionelle/radikalise-
ring-og-ekstremisme 

Forebyggende indsatser ift. æresrelaterede konflikter 
og negativ social kontrol

I Aalborg Kommune arbejder vi med brede forebyggende indsatser, der også medvirker til at forebygge æresre-
laterede konflikter og negativ social kontrol. Der er dog en række mere specialiserende forebyggende indsatser 
i forhold til området – eksempelvis:

Ung-til-ung dialogskabere
Ung-til-ung dialogskabere, der er forankret i Center for Tværfaglig Forebyggelse, består af 10 unge, der er 
uddannede i at facilitere dialogforløb. Indsatsen har til formål at udvikle unges medborgerskab og få unge til at 
reflektere over og udfordres på deres egen adfærd i forhold til venner og familier. Dialogforløbene afvikles de 
steder, hvor de unge primært færdes – på skolerne, fritidscentrene samt frivillige foreninger, hvilket er med til 
at styrke fællesskabet.

Dialogteamet
Dialogteamet, består af 7 lærere/pædagoger i Skoleforvaltningen, er uddannet til at rådgive og vejlede omkring 
æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Dialogteamet tilbyder oplæg og undervisningsmateriale om 
emnet for Skoleforvaltningens medarbejdere, hvilket er med til at styrke og udbrede den faglige viden i organi-
sationen.

Kontakt Dialogteamet: 
Bjarne Jensen
Skolekonsulent
Skoleforvaltningen
Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby
Bjen-skole@aalborg.dk
93520071

Q&A-cards til unge
For at sikre, at den almindelige borger ved, hvor han eller hun kan få hjælp og rådgivning, udarbejdes Q&A-
cards, hvor bekymringstegn og kontaktoplysninger til relevante fagprofessionelle og rådgivningstilbud fremgår. 
Q&A- cards vil eksempelvis blive uddelt på ungdomsuddannelserne, så de unge selv kan søge den nødvendige 
rådgivning eller hjælpe andre unge. Desuden uddeles Q&A-cards til idrætsforeninger og lignende.
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Sikkerhedskonsulent
Aalborg Kommune har fået tildelt puljemidler til etablering og drift af en sikkerhedskonsulentordning, der skal 
dække Region Nordjylland. Ordningen er en del af den nationale handlingsplan om forebyggelse af æresrelate-
rede konflikter og negativ social kontrol. Puljen skal bidrage til, at kommuner samt borgere udsat for æresrela-
terede konflikter i Region Nordjylland kan få kvalificeret rådgivning og opkvalificering i forhold til at sikre den 
enkeltes sikkerhed. Målet med puljen er, at færre borgere oplever sikkerhedsbrister i forbindelse med æresrela-
terede konflikter, og at borgeren oplever en helhed og et fokus på deres situation igennem hele forløbet.

 I actioncards  kan du finde øvrige ressourcepersoner på området.

Du kan læse mere om indsatser på området i Strategi for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflik-
ter og negativ social kontrol her: 
https://ssptrivsel.aalborg.dk/for-professionelle/%C3%A6resrelaterede-konflikter-og-negativ-social-kontrol 

Handlevejledning ved bekymrende fravær

Det er altid bekymrende, hvis et barn/ung er meget fraværende fra skolen. Dette kan have konsekvenser for 
barnets/den unges læring og trivsel i klassen. Jo tidligere der sættes ind, desto større mulighed er der for at 
komme tilbage på sporet.
 
De 3 former for fravær er:
• Sygdom
• Tilladt fravær 
• Ulovligt fravær

Det er skolelederens ansvar, at alle børn/unge, der er indskrevet på skolen, deltager i undervisningen. Hvis et 
barn/ung har fravær, skal skolelederen derfor altid på forskellige vis søge at sikre undervisning og fremmøde. 
Skolelederen har i den forbindelse ansvaret for, at forældre og barnet/den unge inddrages tidligt i en løsning i 
samarbejde med skolens ressourcepersoner og klasseteamet. På dette tidspunkt kan Skoleforvaltningens fra-
værskonsulenter med fordel også inddrages.
 
Hvis barnets/den unges fravær fortsætter eller udvikler sig, kan der være behov for inddragelse af Familie- og 
Beskæftigelsesforvaltningen.
 
Handlesystematikken er beskrevet nærmere i Handlevejledning ved bekymrende fravær.
http://www.ppr-aalborg.dk/fravaer-i-skolen  

https://ssptrivsel.aalborg.dk/media/7625383/actioncard-almindelig-borger-rettet.pdf
https://ssptrivsel.aalborg.dk/for-professionelle/%C3%A6resrelaterede-konflikter-og-negativ-social-kontrol  
http://www.ppr-aalborg.dk/fravaer-i-skolen  
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Situationen er akut
Akutte underretninger

Ved akutte underretninger i sager om vold, seksuelle overgreb, groft omsorgssvigt og æresrelaterede konflikter 
og radikalisering skal du handle samme dag. 

Ved akutte underretninger skal du kontakte Familiegruppen/specialgruppen, før du inddrager forældrene. Fa-
miliegruppen afgør, hvordan forældrene bliver inddraget i sagen.

Som myndighedsudøver afgør Familiegruppen, om barnet skal undersøges af en læge, også selvom forældrene 
ikke mener, det er nødvendigt.

I åbningstiden
• Kontakt omgående Familiegruppen  

i dit område
• Ved akutte underretninger er det  

Familiegruppens Myndighedsrådgiver, 
som tilrettelægger forløbet i hver  
enkelt sag

Familiegruppe Centrum  
Badehusvej 11   
9000 Aalborg   
Tlf. 9931 3333  
Skriv til Familiegruppe Centrum

Familiegruppe Øst
Vejgaard Bymidte 12
9000 Aalborg 
Tlf. 9931 3581 
Skriv til Familiegruppe Øst

Familiegruppe Nord 
Nygade 3 
9400 Nørresundby 
Tlf. 9931 3052 
Skriv til Familiegruppe Nord

Familiegruppe Sydvest 
Tingstedet 10 
9230 Svenstrup 
Tlf. 9931 3961 
Skriv til Familiegruppe Sydvest 

Uden for åbningstiden
• Kontakt omgående Den Sociale Døgnvagt
• Den Sociale Døgnvagt kan vejlede dig og 

finde en midlertidig løsning på situationen, 
indtil kommunen åbner igen.

Kontakt til Den Sociale Døgnvagt 
Tlf. 96 30 14 48

Kontakt Nordjyllands Politi:
Jyllandsgade 27
9000 Aalborg
Tlf. 9630 1448
njyl@politi.dk 
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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 i disse actioncards og derved skabe sig 
et overblik over den handleplan, som skal anvendes, såfremt der er behov for det. Disse actioncards beskriver 
en præcis ansvarsfordeling mellem de kommunale aktører og nævner ligeledes, hvem der er tovholder på hand-
lingsdelen.

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 bekym-
ringstegn og udfordringer, der kan være forbundet med radikalisering og ekstremisme.

Kontaktoplysninger finder du her.
https://ssptrivsel.aalborg.dk/for-professionelle/radikalisering-og-ekstremisme 

Beredskab ved konkret bekymring om æresrelaterede 
konflikter/ negativ social kontrol

Vi har en særlig procedure for, hvordan vi skal handle ved en bekymring om æresrelaterede konflikter/negativ 
social kontrol. Proceduren består af to actioncards, der har til formål at sikre en hurtig og målrettet indsats 
over for den enkelte unge, hvis der er en konkret bekymring. Actioncards beskriver en præcis ansvarsfordeling 
mellem de kommunale aktører og nævner ligeledes, hvem der er tovholder på handlingsdelen. På børne- og 
ungeområdet er der to actioncards:

• Actioncard til Myndighedsrådgivere i Familiegrupperne
• Actioncard til øvrige fagprofessionelle (lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, opsøgende medarbejdere, 

medarbejdere i Tandplejen mv.)

Der er udarbejdet et Hjælperedskab i arbejdet med forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter 
og negativ social kontrol. Professionelle opfordres til at orientere sig i, hvilke bekymringstegn, der kræver op-
mærksomhed i forhold til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i Hjælperedskabet. Hjælperedska-
bet indeholder desuden oplysninger om lovgivning samt konkrete arbejdsværktøjer, der kan anvendes i sager 
vedrørende æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. 
 

http://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=16418361-13688768-1.pdf&type=bilag&pdfid=35468
https://ssptrivsel.aalborg.dk/for-professionelle/radikalisering-og-ekstremisme 
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Lovgivningen

Tavshedspligt
Du kan læse mere om baggrunden for tavshedspligt og om reglerne i denne Lovguide: http://forvaltning.lov-
portaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=&t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+kommune%2fKoncept+So-
cial%2fLG+Forvaltning+og+Administration%2fForvaltningsloven%2f&docId=fa--rptfvl12-full

Videregivelse af oplysninger
Reglerne skal finde en balance mellem på den ene side at beskytte borgerens personlige oplysninger og på den 
anden side, at myndighederne har de rigtige og nødvendige oplysninger. Det er nogle gange en vanskelig og 
konkret balancegang, hvor der ikke kan gives faste regler for resultatet.

Videregivelse til andre myndigheder
Udgangspunktet er, at offentlige myndigheder kun kan videregive fortrolige personoplysninger til andre myndig-
heder, hvis der er samtykke fra dem sagen drejer sig om eller hjemmel i lovgivningen.

Det er derfor altid en god idé at søge samtykke til videregivelse fra borgeren (se dog om de særlige situationer, 
hvor der er mistanke om Sager om mistanke om vold og overgreb. Samtykket sikrer også, at borgeren bliver 
inddraget i behandlingen af sin sag i kommunen.

Andre myndigheder kan have regler, som giver adgang til personlige oplysninger. Du kan altid spørge om hjem-
mel, før du udleverer oplysninger.

Nogle gange kan en afvejning af de forskellige hensyn falde ud til, at formålet med videregivelsen er tilstrække-
ligt vigtigt til at nogle personlige oplysninger kan videregives. Men overvej altid, hvor mange oplysninger, du skal 
videregive. Det skal kun være de nødvendige oplysninger.

Hvis du omvendt søger oplysninger, skal du overveje, om du kan få samtykke, eller om du har anden hjemmel. Du 
skal ikke indhente flere oplysninger, end du mener, du har brug for i din sagsbehandling.

Videregivelse i kommunen
I det tidligt forebyggende arbejde er der en særlig hjemmel til at udveksle oplysninger uden samtykke i service-
lovens § 49a. Se denne instruktion om reglen:
http://fbforvaltningen-aalborg.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=49a&docId=fbaa-bf7-i-02-full 

Familiegrupperne har en særlig regel i retssikkerhedslovens § 11c, der giver mulighed for at få oplysninger uden 
samtykke. Se denne Lovguide:
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=ra--rptoplys02-full 

Du kan drøfte sager med dine kolleger i samme enhed, men hvis du skal videregive eller indhente oplysninger 
fra andre, skal du have samme overvejelser, som hvis det var til en anden myndighed. Reglerne har til formål 
at sikre, at hvis borgerens data bliver opsamlet til et formål, skal de ikke uden samtykke eller anden hjemmel 
”vandre” til et nyt formål.

http://forvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=&t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+kommune%2fKoncept+Social%2fLG+Forvaltning+og+Administration%2fForvaltningsloven%2f&docId=fa--rptfvl12-full 
http://forvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=&t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+kommune%2fKoncept+Social%2fLG+Forvaltning+og+Administration%2fForvaltningsloven%2f&docId=fa--rptfvl12-full 
http://forvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=&t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+kommune%2fKoncept+Social%2fLG+Forvaltning+og+Administration%2fForvaltningsloven%2f&docId=fa--rptfvl12-full 
http://fbforvaltningen-aalborg.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=49a&docId=fbaa-bf7-i-02-full 
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=ra--rptoplys02-full 
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Samtykke

Se kravene til samtykke i denne Lovguide, pkt. 3: http://forvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=samtyk-
ke&texttype=FA-RPT&docId=fa--rptper07-full 

Tommelfingerregler for videregivelse

Forsøg at få samtykke.

Kan du ikke få samtykke, skal du (ved videregivelse til andre myndigheder eller andet formål inden for samme 
myndighed):
• Overveje, om du har en hjemmel til at få eller videregive oplysninger (fx servicelovens § 49a eller retssikker-

hedslovens § 11c).
• Overveje om hensynet til at videregive oplysninger væsentligt overskrider hensynet til de involverede borgere.
Du kan videregive til private uden samtykke, hvis den private skal arbejde med sagen for myndigheden. Det kan 
for eksempel være en psykolog, der skal udarbejde en undersøgelse af et barn. Det bør dog samtidig klargøres, 
at den private har tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

Sager om mistanke om vold og overgreb

Ovenstående fraviges, hvis der er mistanke om vold eller overgreb mod et barn eller en ung, da hensyn til barnet 
eller den unge altid vejer tungest.

Kommunens beredskabsplan skal følges:
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/raadgiv-
ning-og-indsatser/Sider/Beredskab---overgreb-mod-børn-og-unge.aspx 

GDPR og den registreredes rettigheder
Beskyttelsen af personlige oplysninger er med databeskyttelsesforordningen (GDPR) kommet i yderligere fo-
kus.

Det er vigtigt, at borgerne ved, når der registreres oplysninger om dem, og hvilke rettigheder de har i forhold til 
de registrerede oplysninger. Kommunen henviser til sin hjemmeside om rettighederne, som registreret – og det 
er en god idé at gøre det i skriftligt materiale til borgerne. Skriv for eksempel således:

Hvis du har en sag i kommunen, behandler og registrerer vi oplysninger om dig. Du kan læse om dine rettigheder, 
som registreret på kommunens hjemmeside: www.aalborg.dk, søg på GDPR.

Du kan se mere via linket: 
https://www.aalborg.dk/borgerservice-digital-post-cpr-oekonomi/databeskyttelsesforordningen 

http://forvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=samtykke&texttype=FA-RPT&docId=fa--rptper07-full 
http://forvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=samtykke&texttype=FA-RPT&docId=fa--rptper07-full 
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/raadgivning-og-indsatser/Sider/Beredskab---overgreb-mod-børn-og-unge.aspx 
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/raadgivning-og-indsatser/Sider/Beredskab---overgreb-mod-børn-og-unge.aspx 
http://www.aalborg.dk
https://www.aalborg.dk/borgerservice-digital-post-cpr-oekonomi/databeskyttelsesforordningen  
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Tilbagemelding ved underretning til myndighed
Se denne Lovguide om underretning og underretningspligt, pkt. 6.3: http://socialforvaltning.lovportaler.dk/
ShowDoc.aspx?activesolution=&q=underretning&docId=ss--rptstotte36-full 

Udtalelser til for eksempel sager i Familieretshuset
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens holdning til anmodninger om udtalelse fremgår af de første afsnit i 
denne instruktion:
http://fbforvaltningen-aalborg.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=&q=advokater&docId=f-
baa-bf11-i-01-full 

Aktindsigt
Parter har ret til aktindsigt i deres egen sag efter Forvaltningslovens regler. Borgere/forældre kan give samtyk-
ke til, at en anden/repræsentant får samme ret til aktindsigt.

Dokumenter, oplysninger mv. kan kun undtages fra aktindsigten, såfremt der findes hjemmel hertil i Forvalt-
ningsloven.

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 partsrettig-
heder, 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 efter Offentlighedsloven i personsager til fx 
journalister uden samtykke.

Du kan læse mere om aktindsigt her:
http://fbforvaltningen-aalborg.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+kom-
mune%2fInterne+Regler%2fAalborg+Kommune+Socialforvaltningen%2fForvaltningsret+socialt+bedrage-
ri+IT%2f&docId=fbaa-aktindsigt-full 

http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=&q=underretning&docId=ss--rptstotte36-full  
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