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Forord 
For nogle år siden fik medarbejdere fra Frederiksholm Akutinstitution (en døgninstitution, hvis 
opgave er at modtage børn til akut anbringelse) ideen til et projekt, der skulle afdække, om nogle 
akutanbringelser kunne undgås, hvis pædagoger fra institutionen i stedet kom i hjemmet. Der blev 
søgt og bevilliget økonomisk støtte fra satspuljen ”Med Familien i Centrum”. Projektet er forløbet 
med forundersøgelse i forhold til målgruppe og relevante faglige instanser. Herefter er der 
udarbejdet en faglig model, som er blevet afprøvet og herefter revideret. Resultatet er denne 
udgivelse. 
 
Socialrådgiver Kjeld Boysen Møller, der har arbejdet mange år med at udvikle det 
børneværnsfaglige arbejde på Frederiksholm Akutinstitution har fulgt projektet hele vejen. 
Psykolog Helle Jørgensen har foretaget første del af undersøgelsesfasen med relevante faglige 
instanser. Herefter har psykolog Tina Møllmann Jensen taget over og gennemført resten af projektet 
i samarbejde med pædagogerne Trine Bredgaard, Birgitte Lyngtorp op Anders Prakvid 
Christiansen.  Projektleder Tina Møllmann Jensen vil gerne takke cand.psych. Birgit Jørgensen for 
utrolig givende supervision på arbejdet med de forskellige delprocesser, herunder 
interviewgennemførsel og udvikling af de tværfaglige arbejdsgange, der er beskrevet i denne 
faglige model.    
 
Op til udgivelsen har eksterne fagfolk gennemlæst den faglige model med henblik på faglig 
udveksling og præciseringer. I den forbindelse takkes pædagog og familiebehandler Birgit 
Christiansen, pædagog Hanne Lundsgaard samt psykolog Susanne Birk Petterson.  
 
Endelig vil hele projektgruppen takke vores ledelse og kolleger på Frederiksholm Akutinstitution 
for at gøre det muligt for os at gennemføre projektet.  

Resumé  
Hjælp til Familien – NU! er en indsats, hvor der ydes pædagogisk støtte i et hjem til forældre og 
barn, hvor barnet ellers skulle have været akutanbragt. Indsatsen er som udgangspunkt en 
foranstaltning efter lov om social service § 52, stk. 3, nr. 2, og bestilles og betales derfor af 
socialcenteret. På et indledende møde med sagsbehandler fra socialcenteret, forældre og evt. barnet 
udarbejdes et arbejdsgrundlag, så det tydeligt fremgår, hvad den konkrete indsats skal hjælpe med. 
For at indsatsen kan iværksættes, skal forældrene og børn over 15 år give deres samtykke til dette 
arbejdsgrundlag.   
 
To pædagoger hjælper hhv. forældre og barn i en kortere periode med at fungere bedre i deres 
hverdag, således at omsorgen for barnet er tilstrækkelig. Indsatsen vil som hovedregel indledes med 
en afdækning af barnets døgnrytme og familiens netværk.  
 
Støtten til forælderen går ud på at lære at yde bedre omsorg i de situationer, der er særligt svære for 
den pågældende forælder, støtte forælderen i at samarbejde med og kontakte andre instanser samt at 
trække på familiens netværk.  
 
Støtten til barnet kan bestå i, at en pædagog drager omsorg for barnet i aftalte tidsrum, hvor barn og 
forældre får en lille pause fra hinanden, så forælderen kan samle kræfter (aflastning), og barnet kan 
foretage sig noget meningsfuldt sammen med pædagogen. Hvis barnet har behov for særlig 
udviklingsstøtte, kan denne også ydes af pædagogen i forbindelse med besøg og aktiviteter.  
 
En psykolog visiterer sagen og sørger for løbende kontakt til sagsbehandler samt instruktion, 
supervision og generel opbakning til pædagogerne, der har den direkte kontakt til familien. 
Indsatsen er mest intensiv i begyndelsen og udfases gradvist, mens der arbejdes hen imod, at 
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omsorgen for barnet kan sikres enten ved støtte til familien fra andre foranstaltninger eller ved 
familiens egne ressourcer og almene tilbud.  

Læsevejledning  
Denne faglige model kan fungere som inspiration til institutioner, forvaltninger og fagfolk, der 
arbejder med socialt udsatte børn og familier på den ene eller anden måde. De forskellige kapitler i 
modellen redegør for forskellige aspekter af indsatsen. Ved hjælp af indholdsfortegnelsen kan man 
finde frem til det tema man måtte være interesseret i, f.eks. de teoretiske begreber.  
 
Hvis man har brug for at gennemføre sådanne indsatser som modellen foreskriver, og råder man 
over de fornødne organisatoriske rammer samt medarbejdere, der har kompetencer til at udføre de 
arbejdsgange, der er beskrevet, er man godt hjulpet på vej af modellens anvisninger. Hvis modellen 
skal læses med henblik på udførsel i praksis, vil det være nødvendigt at læse modellen flere gange 
inden man konkret går i gang samt at bladre frem og tilbage, da de forskellige kapitler henviser til 
og forudsætter hinanden. Sidst i modellen findes de forskellige arbejdspapirer, som man skal bruge i 
det konkrete arbejde med en sag. Inden vi i projektgruppen tog vores første sag, øvede vi nogle af 
arbejdsgangene igennem via en tænkt case og rollespil, hvilket vi kan anbefale.    

INDLEDNING 

Baggrund og grundlag for udvikling af indsatsen 
Ideen til denne indsatstype er som nævnt opstået på Frederiksholm Akutinstitution. At blive anbragt 
akut er selvsagt en voldsom omvæltning for barnet, der fra den ene dag til den anden skal forholde 
sig til en række nye mennesker og helt nye rammer for sin dagligdag. Selve akutanbringelsen 
bringer således barnet i en krisesituation, der kommer oveni de ofte belastende omstændigheder, der 
udgør selve grunden til at barnet bliver anbragt akut.  
 
Akutinstitutionen har oplevet, at nogle af de børn, der anbringes her, sandsynligvis kunne forblive i 
hjemmet, hvis medarbejdere fra institutionen i stedet kunne komme der dagligt i en periode. Det vil 
være bestemte typer af sager, der vil passe til indsatstypen, idet en række visitationskriterier må 
være opfyldt i den akutte situation. Indsatsen kan gennemføres og afvikles eller udskiftes med en 
anden indsats, alt efter hvad der måtte vise sig at være behov for i den enkelte sag1.  
 
Ud over børneværnsfaglige erfaringer, teori og ideologi orienterer den faglige model for indsatsen 
sig også efter empiriske fund fra interview med sagsbehandlere og familiekonsulenter, nuværende 
brugere af akutanbringelse (forældre og børn) samt de kommende indsatsudøvere; pædagoger med 
erfaring med akut børneværnsarbejde.   

Hjælp til Familien – NU! som indsats 
De primære mål med indsatsen Hjælp til Familien – NU! er at søge at undgå akutanbringelsen af et 
barn2 ved at afbøde det problem eller problemkompleks, der ellers ville medføre akutanbringelsen. 
Indsatsen i sig selv er af kort varighed, maksimalt tre måneder (på linje med Københavns 
Kommunes målsætning om at akutanbringelser maksimalt bør vare tre måneder). Indsatsen vil være 
mest intensiv i begyndelsen, så den kan afbøde det akutte problem.     
 
Indsatsens monitoreres løbende, og kan når som helst det måtte være hensigtsmæssigt afløses af en 
anden eller præciseres. Forløbet kan altså gå forskellige veje: 

 
1 Indsatsens mål er at hindre akutanbringelse, hvilket ikke udelukker at barnet senere bliver anbragt. Brug af Hjælp til 
Familien – NU! kan skabe mulighed for, at en eventuel anbringelse kan blive mere velbegrundet og planlagt.  
2 I modellen bruges for nemheds skyld betegnelsen ”barn” i ental, selvom der i princippet kan være et ubegrænset antal 
børn i en sag, der mødes med foranstaltningen Hjælp til Familien – NU! 
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 Hvis indsatsen viser sig at kunne løse det akutopståede problem og omsorgssituationen viser sig 
tilfredsstillende, kan denne afvikles eller gradvist nedtrappes, til familien kan klare sig selv igen.  

 Hvis forudsætningerne for indsatsen ”Hjælp til Familien – NU!” ophører med at eksistere, jf. 
senere om visitationskriterier, kan barnet anbringes på akutinstitutionen, og indsatsen ses som et 
forværn. 

 Hvis sagsbehandler på baggrund af beskrivelserne af indsatsen vurderer, at forældrene har brug 
for behandling eller oplæring/træning til at udvikle deres forældrekompetencer, aflastning eller 
andet, kan indsatsen efterfølges af sådanne foranstaltninger.  

 Hvis sagsbehandler på baggrund af beskrivelserne af indsatsen vurderer, at der er brug for 
yderlige undersøgelser af barn eller forældre, kan dette sættes i værk, evt. mens den akutte 
indsats pågår og afvikles.  

 
Det centrale ved foranstaltningen er, at den handler og beskriver sin indsats i forhold til de 
problemer, som forvaltningen vurderer, der skal handles på i hjemmet, og som beskrives i et 
arbejdsgrundlag. Herved får opdragsgiveren et mere præcist og nuanceret indblik i hjemmet samt 
forælderens ressourcer og vanskeligheder i forhold til at drage omsorg for barnet.  

Den faglige model som manual for indsatsen  
Denne faglige model beskriver de overordnede kvalitetsmål for gennemførsel af indsatsen, 
ansvarsfordeling mellem samarbejdsparterne, faglige begreber, brugerperspektiver samt de 
forskellige konkrete tiltag som en Hjælp til Familien – NU! -indsats kan bestå af. Modellen er 
således inddelt i følgende hovedafsnit: 

 De overordnede kvalitetsmål for en indsats 
 Ansvarsfordeling mellem forvaltning, familie og Hjælp til Familien – NU!-teamet 
 Faglig referenceramme: ideologi, viden og teori 
 Brugerperspektiver 
 Beskrivelser af indsatsens forskellige tiltag/konkrete arbejdsgange 
 Skabeloner til forberedelse og dokumentation af de forskellige tiltag/konkrete arbejdsgange 

 
Modellen har ultimo 2008 været afprøvet i to sager. Disse har vist, at grundideen og den faglige 
models opbygning holder, hvad angår visitation, ansvarsfordeling, dokumentation samt tilgang til 
og samarbejde med såvel sagsbehandler som familien.  
 
Hvad angår de forskellige konkrete arbejdsgange og indsatstyper, som pædagogerne benytter i den 
direkte kontakt med familie, har ikke alle typer været relevante i de to sager. De tiltagstyper, der har 
været benyttet, har virket efter hensigten. Da hver sag er unik, både i forhold til de specifikke 
problemstillinger omkring omsorgsudøvelse i familien og i forhold til familiens dynamik og 
ressourcer, er måderne at tilrettelægge de enkelte besøg og aktiviteter i familien i princippet 
uudtømmelige inden for rammen. I den konkrete tilrettelæggelse af de tiltag, der skal udmønte 
arbejdsgrundlaget, må der tages hensyn til bl.a. foreløbige erfaringer med familien samt den 
pågældende pædagogs personlige faglige forudsætninger og erfaringer. Beskrivelserne af tiltagene i 
familier udgør således retningslinjer.  
 
Sidst i denne udgivelse ses en liste over den litteratur, der danner baggrund for den faglige 
referenceramme og de konkrete tiltag. For at kunne bruge denne faglige model kræver det 
naturligvis, at medarbejderne i Hjælp til Familien – NU!-teamet kender og bekender sig til disse 
faglige standpunkter og formår at udmønte dem i handling. I forbindelsen med afprøvningen af 
modellen har vi som forberedelse bl.a. arbejdet med øvelser i forhold til anerkendende 
forholdemåde og anerkendende feed back3. Etablering af et Hjælp til Familien – NU!-team, der kan 
arbejde efter modellen kræver således, at der tages stilling til, hvordan de pågældende medarbejdere 
kan opkvalificeres.    

 
3 Hvilket desværre ikke kan beskrives nærmere inden for rammerne af herværende udgivelse.  
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OVERORDNEDE KVALITETSMÅL I INDSATSEN 
 
Målene nås i et samarbejde mellem sagsbehandler, Hjælp til Familien – NU!-teamet og familien.  
 

Fase: 
 
Mål: 

Visitation Opstart Gennemførsel 
Intervention      Dokumen- 
                           tation  

Afvikling 

Mål, der 
skal være 
opnået for 
at 
indsatsen 
har gjort 
det, den 
skal: 
 
 

At sagen lever op til 
visitationskriterierne: 
• Situationen i 

hjemmet skal 
være sikker for 
barnet.    

• Mindst én 
forælder kan 
være til stede i 
hjemmet. 

• Forælderen må 
kunne acceptere, 
at Hjælp til 
Familien – NU!-
teamet kommer 
dagligt i 
hjemmet.  

• Det skønnes, at 
omsorgen for 
barnet kan sikres 
ved, at forælde-
ren bakkes op af 
Hjælp til 
Familien – NU!-
teamet.  

• Barnet føler sig 
tryg nok ved at 
blive i hjemmet 
med Hjælp til 
Familien – NU!-
teamets 
tilstedeværelse.  

At der skabes et 
arbejdsgrundlag 
for samarbejde 
gennem en 
tydeliggørelse af 
hhv. 
socialcenterets 
og familiens 
beskrivelse af 
problem/mål for 
indsatsen, samt 
Hjælp til 
Familien – NU!-
teamets 
(foreløbige) bud 
på delmål og 
interventioner, 
der knytter sig 
hertil for hhv. 
barn og forældre. 
Ansvar, 
forpligtigelser og 
rettigheder 
tydeliggøres. 
Visitationsgrund-
laget bekræftes.  
Første ansvars-
gruppemøde 
aftales4. Kan 
dette ikke lade 
sig gøre 
genvisiteres.  

At der 
foretages 
handlinger, 
der sikrer 
barnets 
omsorgssitua-
tion gennem 
støtte til hhv. 
barnet som til 
forældrenes 
omsorgsudø-
velse i forhold 
til arbejds-
grundlaget. At 
der følges op 
på, at de 
iværksatte 
handlinger 
faktisk 
bidrager til at 
nå målene 
inden for den 
tidsmæssige 
ramme. Kan 
dette ikke 
lade sig gøre, 
må sagen 
genvisiteres.  

At aftaler, 
besøg i 
hjemmet og 
interven- 
tioner 
beskrives og 
løbende 
sammen-
fattes i 
status til 
social-
centeret op 
til hvert 
ansvars-
gruppemøde
.  

At det 
dokumen-
teres,  
hvordan 
indsatsen 
har 
udmøntet 
arbejds-
grundlaget. 
 
At det er 
vurderet, 
om ind-
satsen skal 
efterfølges 
af andre 
indsatser. 
 
At der er 
taget 
stilling til, 
om der er 
behov for 
opfølgning, 
og at dette 
er planlagt.  

 

                                                 
4 For definition på og beskrivelse af ”ansvarsgruppemøde” se p. 33.  
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ANSVARSFORDELING MELLEM FORVALTNING, FAMILIE OG 
HJÆLP TIL FAMILIEN – NU!  

Indsatsen i forhold til bestemmelserne i lov om social service 
En Hjælp til Familien – NU!-indsats er det, der i lov om social service § 52, stk. 3, nr. 2, betegnes 
som ”praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet”. Indsatsen er hermed en særlig 
foranstaltning. Der skal foreligge et foreløbigt mål med denne foranstaltning, som 
forældremyndighedsindehaver skal være informeret om og give sit samtykke til. Hvis 
forældremyndighedsindehaver ønsker at trække sit samtykke tilbage, skal det ske til socialcenteret 
og ikke til Hjælp til Familien – NU!-teamet.  
 
I særlige tilfælde kunne det overvejes at iværksætte en Hjælp til Familien – NU!-foranstaltning som 
en anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service, dog således at indsatsen for barnet 
midlertidigt ydes i hjemmet. Denne mulighed kunne være relevant i visse tilfælde, eksempelvis hvis 
barnet allerede er blevet anbragt på akutinstitutionen, og tiltaget besluttes iværksat efterfølgende, 
eller hvis der er brug for en mere direkte adgang til at iværksætte en anbringelse.  

Ansvarsfordeling 
I en konkret sag har sagsbehandler, forældre og Hjælp til Familien – NU!-teamet ansvar, der 
fordeler sig som følger:  

Sagsbehandler 
Det er sagsbehandleres overordnede ansvar, at sagen er korrekt visiteret til indsatsen. Sagsbehandler 
har handleplansansvar og ansvar for foranstaltningen, herunder information/indhentning af 
samtykke, børnesamtalen, opfølgning og ophør.  

Forældre 
Har ansvar for at bidrage positivt med oplysninger, at overholde aftaler, at indgå i samarbejde med 
Hjælp til Familien – NU!-teamet. Det er en forudsætning for indsatsens gennemførsel, at forældrene 
påtager sig dette ansvar.  

Hjælp til Familien – NU!-teamet 
Hjælp til Familien – NU!-teamets opgave er at handle på de problematikker, der er grunden til, at 
barnet ellers skulle akutanbringes. Indsatsudøverne kan erfare andre forhold i hjemmet, som kan 
give anledning til overvejelser om særlig støtte og er i kraft af den skærpede underretningspligt 
forpligtet til at videregive oplysninger om disse til socialcenteret.   
 
I de tilfælde hvor Hjælp til Familien – NU!-teamet bliver bekendt med forhold, der er omfattet af 
den skærpede underretningspligt, delagtiggør de forældrene i deres observationer og underretter 
sagsbehandleren. Forholdene kan, afhængig af den risiko der knytter sig til disse, betyde, at 
sagsbehandler iværksætter en anden foranstaltning (anbringelse), udvider indsatsens 
arbejdsgrundlag eller iværksætter yderligere undersøgelse. 

Ansvar delegeret indenfor teamets og institutionens rammer 
Teamet består af en psykolog og flere pædagoger.  

Psykolog 
I arbejdet med en sag er det psykologen, der – i kraft af sin faglige baggrund og organisatoriske 
placering – har det samlede faglige overblik.  
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Psykologen er ansvarlig for at visitere sager og gennemføre opstartsmøde, hvor sagsbehandler 
indhenter familiens samtykke. Psykologen skriver herefter arbejdsgrundlaget i den enkelte sag ned 
og videreformidler dette til de pædagoger, der skal arbejde i familien.  
 
Psykologen har gennem hele sagen en koordinerende funktion og står for kontakten til 
sagsbehandler og løbende opsamling på dokumentation. Det er psykologens ansvar, at indsatsen 
gennemføres fagligt forsvarligt. Ansvaret realiseres ved at psykologen støtter pædagogerne i 
forberedelse, udførsel, dokumentation og refleksion i forhold til de enkelte besøg og tiltag, så disse 
følger anvisninger i den faglige model samt det konkret udarbejdede arbejdsgrundlag. 
 
Refleksionen i forhold til de konkrete sager foregår dels ved løbende forberedelse og evaluering af 
besøg og tiltag, dels ved at psykologen ca. hver 14. dag leder et refleksionsforum, hvor der er plads 
til at gå i dybden med og relatere praksis til de faglige principper og begreber. Psykologen tager her 
ansvar for at tilrettelægge refleksionen, så anvendelse af faglige principper og begreber på relevant 
vis kan sættes i relation til den aktuelle praksis.  
 
Psykologen er ansvarlig for at opdatere den faglige model.  
 
Psykologen læser løbende den dokumentation, som pædagogerne udarbejder samt redigerer og 
journaliserer dokumentationen hvis pædagogen ikke selv når det. Psykologen giver pædagogerne 
anerkendende feed back på deres arbejde. Psykologen strukturerer løbende dokumentation i 
statusbekrivelser til sagsbehandleren på socialcenteret.  

Pædagoger 
Det er pædagogerne, der arbejder konkret med familien ved at gennemføre besøg, samtaler og 
aktiviteter.  
 
Pædagogerne forbereder, udfører og dokumenterer besøg, tiltag og aktiviteter med familien på 
baggrund af det konkrete arbejdsgrundlag i sagen og den faglige models anvisninger i tæt 
samarbejde med psykologen. Hvert besøg/tiltag beskrives samme dag og dokumentationen sendes 
via e-mail til psykologen eller placeres direkte i familiens journal5.   
 
Der knyttes to pædagoger til hver sag. Den ene pædagog tilknyttes barnet og udfører de tiltag, hvor 
kun barnet deltager. I forhold til indsatsen som helhed, og de tiltag hvor også den anden pædagog 
og forælderen deltager, er den pågældende pædagog ansvarlig for barnets perspektiv. Den anden 
pædagog har tilsvarende ansvar i forhold til forælderen. 
 
Pædagogen er ansvarlig for gennemførsel og dokumentation af tiltag i forhold til den/de 
familiemedlemmer, denne er tilknyttet. Når besøg eller tiltag foretages med begge pædagogers 
tilstedeværelse, dokumenterer hver pædagog sine egne og sit eget familiemedlems deltagelse.   
 
Pædagogerne deltager i refleksionsforum hver 14. dag. Pædagogerne er ansvarlige for at have læst 
den nyeste dokumentation inden mødet samt at bidrage med refleksioner over, hvordan modellens 
ideologiske, teoretiske og metodiske retningslinjer følges eller evt. skal justeres. 

Ledelsen på institutionen hvor Hjælp til Familien – NU!-teamet er ansat 
Ledelsen har ansvar for at tilvejebringe de ressourcer, gennemførselen af en sag kræver eller afvise 
at tage sagen, hvis ressourcerne ikke kan tilvejebringes.     

 
5 På Frederiksholm Akutinstitution betegnes familiens journal som familiens ”mappe”.  
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Opsamling på arbejdsgangen ved visitation af en sag 
Psykologen vurderer, om den pågældende sag passer i konceptet, og ledelsen tager stilling til om 
ressourcerne er til stede. Sagsbehandler beslutter om familien kan og skal henvises til 
foranstaltningen, og forældre og børn over 15 år giver samtykke. 

FAGLIG REFERENCERAMME: IDEOLOGI, VIDEN OG TEORI 
Den faglige model tager udgangspunkt i Pär Nygrens teoretiske arbejde om børneværnsfaglighed og 
arbejdet med socialt udsatte børnefamilier (Nygren 1999). Pär Nygrens ideologi og teori er 
virksomhedsteorien og den kritiske psykologi. I forståelse af mennesket lægger denne 
forståelsesramme vægt på det enkelte individs handlen og samspil med andre mennesker i det 
aktuelle samfund.  
 
I udviklingen af den faglige model har begreber om positioner og roller hentet fra den systemiske 
forståelse af professionelt arbejde med mennesker også været en inspirationskilde (Schødt & 
Egeland 1992).   
 
I forhold til den konkrete udførsel af arbejdet inddrages desuden begreberne anerkendelse og 
anerkendende relationer (Løvlie-Schibby 2005), Mariane Hedegaards (1984) begreber om 
interaktionsbaserede beskrivelser samt begreber fra Marte-Meo metoden (Hedenbro & Wirtberg 
2002).  
 
De pædagogiske og rådgivningsmæssige tiltag tilrettelægges på en måde, der er struktureret ud fra 
den normative opfattelse, at familien er et hierarki med en klar opdeling mellem, hvad der er de 
voksnes ansvar og hvad der er barnets ansvar. Denne opdeling er inspireret af den systemiske 
behandlingsmetode, der betegnes ”strukturel familieterapi” 6 (jf. Schødt & Egeland 1992). I Hjælp 
til Familien – NU! kommer dette til udtryk ved tydeligt fokus på, at forældre modtager støtte og 
rådgivning i forhold til deres opgaver og ansvar som forældre. Barnets opgave er at modtage/bruge 
de voksnes omsorgshandlinger. 

De faglige principper og værdier 
Indsatsen baserer sig på det menneske- og værdisyn, som Pär Nygren formulerer i fire faglige 
principper: ”Helhedssyn”, ”Subjektsyn”, ”Åbenheds- og tydelighedssyn” samt ”Udviklingssyn” 
(Nygren 1999) 7. 

Helhedssyn 
Helhedssynet (Nygren 1999, p. 68) understreger, at når vores fokus er på det enkelte barn, så 
indbefatter dette at se barnet som en del af en helhed. Den mindste enhed er så at sige barnet i 
samfundet bredt set og ikke barnet alene. Derfor kan barnet ikke ses og forstås løsrevet fra sin 
familie, netværk og de samfundsmæssige kontekster, det indgår eller ikke indgår i eller de 
socioøkonomiske ressourcer barnets familie råder eller ikke råder over.  
 
Engagement i barnets forældre/netværk eller andet må dog aldrig flytte fokus væk fra barnet.   
 
At se barnet i sin helhed betyder, at vi interesserer os for barnets historie, dets netværk og de 
kontekster, barnet i sin hverdag deltager i. Vi har derfor fokus på barnets skole, fritidsinteresser, 
venskaber og familiens netværk bredt set. Ved at vise interesse og afdække barnets helhed, kan der 

 
6 Hjælp til Familien – NU! er dog ikke familieterapi, hvorfor der hverken arbejdes med at analysere familien som 
system eller med at intervenere terapeutisk på familiens samspil. Man kan derimod godt forestille sig, at en families 
deltagelse i Hjælp til Familien – NU! kunne pege på, at familien kunne profitere af familieterapi/-behandling.  
7 Arbejdet på døgnafdelingen på Frederiksholm Akutinstitution baserer sig på samme principper.  
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opstå muligheder for at aktivere personer og kontekster, der kan fungere som en del af omsorgen for 
barnet.  
 
Aktiveringen af netværk foregår selvfølgelig med respekt for både barnet og forældrene som 
subjekter.  

Subjektsynet 
Ved at bruge subjektsynet (Nygren 1999, 68ff.) antager vi, at vi som mennesker handler som 
individer i forskellige samfundsmæssige sammenhænge, hvorved vi forfølger vores mål og 
interesser. Den enkelte handler i forhold til sine betingelser, der både udgør muligheder og 
begrænsninger for den enkelte. Ved subjektsyn forstår vi således mennesker som individer, der efter 
bedste evne vil forsøge at få opfyldt sine behov og kontrollere sit eget liv ved at øve indflydelse på 
sine livsvilkår.  
 
Barnet er uanset alder et aktivt handlende subjekt, og dets vanskeligheder må ses fra denne vinkel 
sideløbende med, at man vil have et naturligt stort fokus på forældrene som omsorgsudøvere.  
 
Vi interesserer os for, hvordan forældrene som subjekter selv har forsøgt at løse deres opgave som 
omsorgsgivere og anerkender deres hidtidige indsats. Vi møder forældrene med det udgangspunkt, 
at vi tror på, at de ønsker at drage tilstrækkelig omsorg for deres børn. Vores hypotese er, at når 
forældrene hidtil har haft vanskeligt ved at løse deres forældreopgave, så denne er blevet et problem 
for dem, så er det fordi, de ikke har rådet over midlerne hertil (jf. Dreier 2002). De midler, som 
forældrene ikke har rådet over kan såvel være deres egne ressourcer, som de ikke har kunnet 
udnytte optimalt eller der kan være tale om dårlige betingelser, som f.eks. manglende hjælp, støtte 
eller sparring fra andre og/eller dårlige materielle og økonomiske forhold. Ved at fokusere på de 
progressive handlinger forældrene allerede har gjort for at sikre omsorgen for deres barn, skaber vi 
et grundlag for – sammen med forældrene – at undersøge, hvilke midler forældrene mangler for at 
kunne løse deres omsorgsopgave.  
 
Benny Lihme (2007) diskuterer brugen af familieorienterede indsatser overfor anbringelse, 
herunder faren for at et fokus på familien kommer til at skygge for et fokus på barnets behov. 
Konkret er Lihme bekymret for, at de professionelle, der arbejder i familien, kommer til at alliere 
sig med forældrene på bekostning af barnet. Ved at møde og forstå barnet ud fra et subjektsyn søger 
vi at modvirke at barnet bliver objekt for forældrenes eller de professionelles behov. Vi gør dette 
ved at bakke op om barnets interesserer i at blive mødt med respekt og få mulighed for at leve et 
godt børneliv med de samme muligheder for udfoldelse og fællesskab, som andre børn i samfundet. 
Vi understøtter barnets perspektiv og interesser gennem formidling til såvel forældre som 
sagsbehandler.   

Anerkendelse og subjekt-subjekt-relation 
Løvlie-Schibby (2005 p. 279ff.) fremlægger en forståelse af begrebet anerkendelse som det, der 
sker, når mennesker forstår hinanden på hinandens præmisser og på den måde giver den andens 
oplevelse gyldighed. Denne holdning indebærer en erkendelse af, at hvert individ altid vil have sin 
egen subjektive oplevelse af verden, og når vi gensidigt anerkender dette, er vi i gang med at 
opbygge og støtte hinanden. Løvlie-Schibby påpeger, at det ofte falder mennesker svært at 
anerkende den andens subjektive oplevelse af frygt for selv at blive truet. Men hun pointerer, at det 
paradoksalt nok er i de relationer, hvor personer gensidigt anerkender hinanden at hvert individ for 
sig bliver stærkere i sin egen identitet. Dette begreb om anerkendelse befinder sig på et 
metateoretisk niveau og handler ikke om at bruge bestemte teknikker. Når vi arbejder som 
professionelle ud fra et subjektsyn, må vi hele tiden bestræbe os på at anerkende brugere og 
samarbejdspartneres oplevelse af situationen. Dette er en konstant etisk fordring, som vi aldring 
bliver perfekte til men hele tiden må tilstræbe. Anerkendelse af den andens oplevelse annullerer 
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ikke de ofte meget problematiske handlemønstre, der kan være i en familie, men den anerkendende 
holdning og fordring skulle gerne bidrage til at styrke såvel forældre som børn til at afprøve nye 
handlemuligheder.  

Åbenheds- og tydelighedssyn 
Med Nygrens princip om åbenhed og tydelighed (1999 p. 70f.) forstås, at man hele tiden lægger 
sine præmisser og intentioner åbent til skue samt har en tydelig rolle- og ansvarsfordeling. Herved 
skabes forudsætninger for, at brugere, opdragsgivere og indsatsudøvere kan forholde sig som 
subjekter. Dette indebærer, at Hjælp til Familien – NU!-teamets medarbejdere kontinuerligt 
italesætter overfor brugerne, hvorfor teamet arbejde med familien, samt hvad der er målet med og 
rammerne for indsatsen. Vi undgår skjulte dagsordener og overraskelser, og vi er særligt tydelige 
omkring den myndighedsfunktion Hjælp til Familien – NU! indgår i.  
 
Da det er sikring af omsorgen for barnet, der er indsatsens formål, formidler indsatsudøverne klart 
og tydeligt, hvad vi med vores faglighed og på baggrund af lovgivningen forstår som tilstrækkelig 
omsorg i forhold til de problemer, som indsatsen er sat i værk for at afbøde. Vi begrunder vores 
handlinger med vores faglighed formidlet med et sprogbrug, der matcher forældre og børn, når vi 
sammen beslutter hvilke tiltag, der skal realiseres i hjemmet. Opmærksomheden skal understøtte, at 
alle parter forholder sig til det fælles tredje: Sikring af omsorgen for barnet.  
 
De professionelle, der forestår indsatsen ”Hjælp til familien – NU!”, har som alle andre mennesker 
behov for at kunne forfølge deres interesser og mål, som i denne sammenhæng kan konkretiseres til 
at kunne bruge deres faglighed som middel til at løse den pågældende opgave. Åbenheds- og 
tydelighedssynet hjælper bl.a. medarbejderen til ikke at blive objekt for brugere eller 
opdragsgiveres særinteresser.  

Udviklingssyn  
Udviklingssynet (Nygren 1999, p. 71f.) tager udgangspunkt i, at alle mennesker kontinuerligt 
udvikler sig livet igennem, særligt når der opstår forhindringer og udfordringer, der fordrer, at 
individet forholder sig anderledes end hidtil, f.eks. ved at bruge sine betingelser på en ny måde.  
 
I pædagogens kontakt med familien, hvor forældre og børn ofte føler sig afmægtige i den akutte 
situation, betyder det, at indsatsudøverne interesserer sig for, hvad næste lille skridt i udviklingen 
kunne være for hhv. forælderen som omsorgsudøver og barnet som et barn, der er ved at udvikle sig 
fysisk, psykisk og socialt i sine hverdagssammenhænge.  

Opsamling: De faglige princippers potentiale i forhold til indsatsen 
Som en kortere akut indsats skal pædagogerne handle på andres viden i et hjem, de ikke kender på 
forhånd. Åbenheds- og tydelighedssynet muliggør, at dette kan foregå i respekt mellem pædagoger 
og familie.  
 
Familien får akut hjælp til at sikre omsorgssituationen for barnet, hvilket selvfølgelig er indsatsens 
primære mål. Som tillægseffekter vil børn og forældre, der bliver mødt som subjekter, få den – for 
manges vedkomne nye – oplevelse, at blive anerkendt og dermed styrket i deres identitet (jf. Løvlie-
Schibby 2005, p. 279ff.). Med begreber fra det narrative paradigme kunne man sige, at brugerne 
”forstyrres” alene ved at blive mødt på denne måde, hvilket kan være med til at bringe nogle af 
deres ressourcer i spil (jf. Riber 2005).    

Niveauer i børneværnsarbejde 
Med afsæt i praksiserfaringer og sine teoretiske og ideologiske holdninger har Nygren (1999 p. 190 
ff.) systematiseret børneværnsarbejde på forskellige analytiske niveauer. Nygren bruger niveauer i 
forhold til at foretage detaljerede udredninger af forældre og børn. I forhold til Hjælp til Familien – 
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NU! bruger vi Nygrens analytiske opdeling til at systematisere oplysninger om den konkrete sag og 
til at styre indsatsen.  
 
Nedenfor er de børneværnsfaglige niveauer stillet op i forhold til faserne i Hjælp til Familien – 
NU!, så kvalitetsmålene konkretiseres på hvert niveau:  
 

Fase 
Niveau 

Visitation Opstart Udførsel/ 
Intervention 

Udførsel/ 
Dokumentation 

Afvikling 

 
Barnets  
udvikling, 
opdragelse 
og behov.  
 
(Hvor er 
barnet i sin 
(normal) 
udvikling? 
Hvordan 
opdrages 
barnet til at 
deltage i et 
fællesskab?  
Får barnet 
dækket sine 
behov?)  

At der 
foreligger 
oplysninger 
om barnets 
omsorgs-
status, 
særligt på de 
områder, 
hvor det 
akutte 
problem 
fordrer støtte. 

At barnets 
omsorgs-
status kort-
lægges 
nøjere, og at 
det afgræn-
ses, i hvilket 
omfang bar-
net selv 
kræver 
støtte, og i 
hvilket om-
fang støtten 
er påkrævet 
til omsorgs-
udøvelsen. 

At det er barnets 
omsorgsstatus og 
krav til omsorg, 
der er styrende 
for, hvilke 
konkrete tiltag der 
sættes i værk i 
familien.  

At det dokumen-
teres, hvordan 
indsatsen har 
indvirket på 
omsorgen for 
barnets behov, 
udvikling 
og/eller 
opdragelse.  
 
 

At det 
nævnes, 
hvis barnet 
tydeligvis 
har krav til 
omsorg, der 
ikke er 
blevet mødt, 
mens 
indsatsen 
har stået på. 

 
Forældres 
omsorgs-
udøvelse 
 
(Forældrenes 
forskellige 
handlinger, 
der bidrager 
til barnets 
behovstil-
fredsstillelse, 
stimulerer 
barnets 
udvikling 
samt 
formidler 
normer og 
værdier) 

At forældre-
nes omsorgs-
udøvelse 
generelt 
vurderes til 
at være 
tilstrækkelig 
udover de 
områder, 
hvor det 
akutte 
problem 
fordrer støtte. 

At 
forældrenes 
omsorgsud-
øvelse 
kortlægges 
nøjere med 
henblik på at 
vurdere 
kravene til 
støtte. 

At tiltagene 
tilrettelægges 
således, at 
forældrenes 
ressourcer og 
kompetencer 
inddrages i 
udviklingen af 
omsorgsudøvelsen 
overfor barnet på 
de områder, der er 
beskrevet i 
arbejdsgrundlaget.

At det beskrives, 
hvordan 
forældrenes 
omsorgsudøvelse 
er blevet 
støttet/har 
udviklet sig i 
forbindelse med 
indsatsen.   

At det 
nævnes, 
hvis 
forældrene 
vurderes at 
have behov 
for anden 
støtte for at 
kunne 
varetage 
omsorgen 
efter 
indsatsens 
ophør. 

 
Forældres 
livshistorie 
og psyko-
sociale 
situation.  
 
(”Indre” 
faktorer hos 
forældrene, 
der kan 
udvikles.) 

At 
forældrenes 
nuværende 
livssituation 
ikke antages 
at hindre, at 
indsatsen kan 
gennemføres. 

At indsatsen 
tilrettelægges 
på en måde, 
der matcher 
forældrenes 
psykosociale 
situation.    

At indsatsen 
anerkender 
forældrenes 
psykosociale 
livssituation og 
evt. formidler 
muligheder for 
forbedring af 
denne. 

At det beskrives, 
hvis forælderens 
historie og 
situation har haft 
særlig betydning 
i gennemførsel 
af indsatsen. 

At det 
påpeges, 
hvis fak-
torer i den 
nuværende 
livssituation 
synes at stå 
i vejen for, 
at for-
ælderen kan 
yde barnet 
tilstrækkelig 
omsorg. 
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Fase 

Niveau 
Visitation Opstart Udførsel/ 

Intervention 
Udførsel/ 
Dokumentation 

Afvikling 

Forældres 
socioøko-
nomiske 
rammer og 
netværk. 
 
(”Ydre” 
faktorer, der 
kan ændres/ 
bruges 
anderledes.) 

At familiens 
nuværende 
socioøkono-
miske 
situation ikke 
antages at 
hindre, at 
indsatsen kan 
gennemføres.   

At indsatsen 
tilrettelægges 
på en måde, 
der matcher 
familiens 
rammer.    

At der 
gennemføres 
tiltag, der støtter 
familien i at bruge 
deres rammer og 
netværk optimalt 
og om muligt 
udvide disse. 

At det 
beskrives, 
hvordan 
rammer og 
netværk har 
betydning for 
omsorgen for 
barnet i 
forhold til 
arbejds-
grundlaget. 

At det 
nævnes, hvis 
rammer og 
netværk 
udgør en 
særlig 
hindring 
eller et 
særligt 
potentiale. 
 

Forældres 
ændrings- og 
udviklingspo-
tentiale. 
 

At det fore-
løbigt er 
vurderet, at 
forældrene 
besidder det 
ændrings- og 
udviklings-
potentiale, 
der er på-
krævet, for at 
indsatsen kan 
gennemføres. 

At det fortsat 
vurderes, at 
forældrene 
besidder det 
ændrings- og 
udviklings-
potentiale, 
der er på-
krævet for at 
indsatsen kan 
gennemføres. 

At tiltag udvælges 
og tilrettelægges, 
på en måde, så 
forældrene får 
mulighed for at 
udvikle deres 
omsorgsudøvelse 
for deres barn i 
hverdagen 
og/eller bruge 
deres ressourcer 
og rammer bedre. 

At det 
beskrives, 
hvorvidt og 
hvordan 
forældrene 
udvikler nye 
kompetencer/ 
bruger deres 
rammer bedre 
i forbindelse 
med deres 
deltagelse i 
indsatsen. 

At det 
nævnes, hvis 
forældrene 
har vist 
udviklings- 
og ændrings-
potentiale. 

Særlige forhold  
Når de fem niveauer afdækkes, kan det vise sig, at der er særlige forhold ved familien (f.eks. hvis 
familiemedlemmer har en diagnose, én for teamets medarbejdere fremmed kulturbaggrund el.lign.), 
der betyder, at Hjælp til Familien – NU!-teamet får brug for ekstra viden. I sådanne tilfælde må 
teamet have adgang til relevant konsulentbistand, således at de konkrete tiltag kan tilrettelægges på 
en måde, der medtænker familiens særlige forhold.  

Begrebet omsorg i forhold til Hjælp til Familien – NU!  
Som det fremgår af ovenstående gennemgang, er et centralt begrebspar hos Nygren (1999) ”Barnets 
krav til omsorg” på den ene side og ”forældrenes omsorgsudøvelse” på den anden side. For at 
indsatsudøverne skal kunne løse deres opgave som faglige subjekter, må omsorgsbegrebet 
operationaliseres, så det kan fungere som arbejds- og formidlingsredskab.  
 
Ifølge Nygrens definition er omsorg at dække behov, at stimulere til udvikling samt at opdrage til 
socialt acceptable handleformer (Nygren 1999, p. 59). Begrebet er meget omfattende og kan bruges 
til kortlægning af et barns samlede omsorgssituation. I forbindelse med ”Hjælp Familien – NU!” 
fungerer begrebet som teamets faglige forståelse af, hvad omsorgsudøvelse er. Begrebet bruges til 
forståelse af forælderens handlinger, og til præcisering af hvad det er, forældrene skal have støtte til. 
Ligeledes bruges begrebet til at forså barnets omsorgsstatus og krav til omsorg på de områder, som 
det er aftalt, at den konkrete indsats skal arbejde med.  
 
Hvis pædagogen oplever, at barnet har brug for særlig støtte, der ikke er omfattet af 
hjemmeindsatsen eller andre kendte indsatser, bruges omsorgsbegrebet til at beskrive, om det er 
behov, udvikling eller opdragelse, der er forsømt. 
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Behovsomsorg 
Ved behovsomsorg forestår omsorgsgiveren enten selv den virksomhed, der leder til 
behovstilfredsstillelse, eller tilskynder barnet hertil. Omsorgsgiverens bidrag kan også være at 
tilrettelægge betingelserne for behovstilfredsstillelse, som barnet så bruger til at tilfredsstille sine 
behov. Den person, der yder omsorg, sørger altså for, at barnet deltager i virksomheder, hvorved 
barnet får tilfredsstillet sine behov (Nygren 1999, p. 60f.) 
 
Nygren (1999, p. 95) understreger, at behov altid er behov for noget, der enten er biologisk givet 
eller udviklet i kraft af barnets opvækst i det konkrete samfund, som barnet vokser op i. Børn i 
Danmark i det 21. århundrede har en lang række såvel vitale som samfundsmæssigt udviklede 
behov, ligesom hvert barn har individuelt udviklede behov. Begrebet om behovsomsorg kommer til 
udtryk i forskellige tiltag, som alle familier mødes med, f.eks. kortlægning af familiens døgnrytme, 
der bl.a. vil berøre de basale behov for mad, bad, søvn, sociale behov for samvær med andre osv. 
 
Med behovsbegrebet kan Hjælp til Familien – NU!-teamet have øje for barnets behov i de 
situationer, der skal arbejdes med. Pædagogen kan hermed spore sig ind på, hvad det er ved 
behovsomsorgen, som forælderen særligt mestrer, og hvad det er forældrene særligt skal have støtte 
til at udføre bedre.  

Udviklingsomsorg 
Denne omsorg går ud på at sørge for og evt. konkret hjælpe barnet med at være virksom på måder, 
hvorved barnet kan udvikle færdigheder og kompetencer på det sociale, kognitive, motoriske, 
sundhedsmæssige, fysiske eller psykosociale niveau.  
 
Denne omsorg er lige som den forrige ikke afhængig af, at omsorgsgiveren selv udfører de 
handlinger, der fører til udvikling hos barnet. At sørge for at bringe barnet i skole og skabe gode 
betingelser for lektielæsning kan være hjemmets indsats, der bakker op om barnets kognitive 
udvikling i skolen, hvor lærerne sørger for den direkte udviklingsomsorg. (Nygren 1999, p. 61 ff.) 
 
I forhold til nærværende indsats vil begrebet blive brugt til at analysere om opdragsgiver eller 
brugeres bekymringer og klager kan forstås som mangel på udviklingsomsorg. Indsatsudøverne kan 
herefter tilrette tiltag, der har til formål at styrke udviklingsomsorgen for barnet.  

Opdragelsesomsorg 
Målet for denne omsorg er, at barnet lærer at tilfredsstille sine behov på en socialt acceptabel måde, 
og at barnet kan realisere et meningsfuldt liv i det samfund og den subkultur, som det ønsker at 
være en del af.  
 
I barnets aktuelle liv handler det altså om at tilskynde handlinger, hvor barnet kan lære at 
tilfredsstille sine behov og forfølge sine mål og interesser samtidig med, at det følger de normer og 
værdier, der hersker i det omgivne samfund. Tilfredsstiller barnet f.eks. sit behov for social 
acceptabel beklædning ved butikstyveri, må omsorgsgiveren gribe ind og guide til andre acceptable 
måder at tilfredsstille dette behov på.  
 
I forhold til opdragelsesomsorgen påpeger Nygren (1999, p. 63ff.), at det ofte kræver, at man har 
deltaget i behovs- og udviklingsomsorgen for at få legitimitet til at opdrage. I forhold til denne 
indsats bliver det derfor vigtigt for indsatsudøvere at finde ud af hvem i barnets netværk, der kunne 
tænkes at have denne legitimitet, hvis det aktuelle problem handler om opdragelse. Hvis forælderen 
i barnets øjne ikke har denne legitimitet, kan en del af indsatsen gå på at støtte forælderen i at bringe 
sig i en position, hvor barnet vil acceptere at blive opdraget af sine forældre.  
 



 17

Udfordringen kan også være, at barnet mangler at udvikle kompetencer for at kunne følge de 
normer og regler, forældrene ønsker at formidle. I sådanne tilfælde kan indsatsen gå på at støtte 
forældrene i at yde den nødvendige udviklingsomsorg, så barnet bliver i stand til at følge de normer 
og værdier forælderen ønsker at formidle.   

Særlige opmærksomheder i forhold til brugerperspektiver 
Indledende interviews med akutanbragte børn og deres forældre pegede på forskellige forhold, som 
potentielle brugerne anså for vigtige. Disse forhold blev i høj grad bekræftet i de to sager, der hidtil 
har været gennemført. Nedenfor er interviewpersoners og foreløbige brugeres udtryk samlet i 
forhold til hvad Hjælp til Familien – NU!-teamet særligt skal være opmærksomme på i indsatsens 
forskellige faser.  

 Brugerperspektiver  
Visitation Opstart Udførsel / intervention + dokumentation Afvikling 
Anerkende at 
forældre og 
børn føler 
afmagt  
 
Anerkende 
børnenes 
afhængighed 
af forældrene 
 
Vær 
opmærksom 
på om barnet 
føler sig tryg. 

Udvise 
respekt for 
hjemmet og de 
anstrengelser 
forældre og 
børn har gjort 
sig indtil nu. 

Hjælpe med det, der optager forældrene, evt. 
i forhold til andre instanser.  
 
Tage udgangspunkt i det, som 
erfaringsmæssigt virker i familien.  
 
Tilrettelægge besøg og aktiviteter så de ikke 
forstyrrer andre vigtige ting i barnets og 
familiens dagligdag.  
 
Anerkende at det er hårdt og tidskrævende 
for forældrene at deltage.  
 
Anerkende at familien er i en udsat situation, 
og at forældre ikke kan undgå at føle sig 
overvåget.  
  

Undgå at lade 
forældre og eller 
børn ”i stikken”. 
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DE KONKRETE TILTAG OG ARBEJDSGANGE 

De enkelte tiltags udvikling 
De ovenfor skitserede ideologiske principper, socialfaglige rammer og brugerperspektiver udgør en 
ramme, der skal være til stede for at en indsats kan betegnes som ”Hjælp til Familien – NU!”.  
 
For at nå de opstillede mål i indsatsens forskellige faser, må teamet foretage sig en række 
handlinger, der kvalificeres ved hjælp af teori og metode. Nogle tiltag bruges i alle sager, andre 
afhænger af den konkrete sag. Listen over konkrete tiltag, besøg og aktiviteter, som teamets 
pædagoger udfører sammen med familien, vil i princippet ikke kunne blive udtømmende. Der vil 
løbende kunne udvikles og forfines nye måder at udføre de konkrete tiltag på i de enkelte sager 
inden for følgende typer:  
 

 Kortlægning af døgnrytme/hverdag/samspil i familien. 
o Samtaler med barn og forældre hhv. hver for sig og sammen. 
o Aktiviteter med familien. 

 Støtte til forældres omsorgsudøvelse (behovs-, udviklings- og opdragelsesomsorg). 
 Aflastning af forælderen evt. kombineret med støtte til barnet. 
 Kortlægning af netværk og netværksmøder. 
 Støtte i forhold til andre instanser. 

 
Beskrivelserne af konkrete metoder, der kan benyttes i de forskellige tiltag, kan jævnligt udvides, 
som modellen anvendes i flere og flere sager. Hvis konkrete erfaringer og model løbende holdes op 
mod hinanden, kan tiltagstyperne og de metodiske anvisninger gradvist blive mere og mere 
velbeskrevne. På denne måde fungerer modellen tillige som en erfaringsopsamling, der sikrer at 
bestemte konkrete forholdemåder, der har bidraget til at nå målet med et bestemt tiltag kan benyttes 
i fremtidige sager, hvor lignende tiltag skal på banen.   

Oversigt over samtlige tiltag og arbejdsgange i indsatsens 
faser 
De obligatoriske tiltag står med fed, og de sagsafhængige tiltagstyper står med kursiv.  

Visitation og opstart 
 Visitationssamtale med sagsbehandler. 
 Opstartsmøde med sagsbehandler, Hjælp til Familien – NU! og familien. 
 Opstartsbesøg i hjemmet – herunder kortlægning af familiens døgnrytme. 
 Refleksion efter første besøg i hjemmet. 

Interventionsfasen 
 Løbende refleksion og planlægning af besøg og tiltag. 
 Fælles refleksion for hele teamet hver anden uge. 
 Koordinering af de to pædagogers arbejde med familien. 
 Afdækning af netværk. 
 Fritidssamvær, udflugt, aktivitet. 
 Støtte til forældres udøvelse af behovsomsorg. 
 Støtte til forældres udøvelse af udviklingsomsorg. 
 Støtte til forældres udøvelse af opdragelsesomsorg. 
 Aflastningstiltag kombineret med støtte til barnet. 
 Aflastningstiltag – pædagogen drager omsorg for barnet i aftalt tidsrum. 
 Støtte via telefon. 
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 Netværksmøde. 
 Støtte forældre i forhold til andre instanser. 
 Formidle og hjælp til at benytte almene støttetilbud. 
 Udarbejdelse af status. 
 Ansvarsgruppemøde – efter de første 14 dage (på baggrund af skriftlig status). 
 Ansvarsgruppemøde ad hoc (helst på baggrund af skriftlig status).  
 Ansvarsgruppemøde – afvikling planlægges (på baggrund af skriftlig status). 

Afviklingsfasen 
 Opfølgning, fastholdelse og nedtrapning af de tiltag, der er arbejdet med i 

interventionsfasen: 
 Støtte til forældres udøvelse af behovsomsorg. 
 Støtte til forældres udøvelse af udviklingsomsorg. 
 Støtte til forældres udøvelse af opdragelsesomsorg. 
 Støtte via telefon.  
 Afdækning af netværk. 
 Netværksmøde. 
 Fritidssamvær, udflugt, aktivitet. 
 Støtte forældre i forhold til andre instanser. 
 Formidle og hjælp til at benytte almene støttetilbud. 
 Aflastningstiltag kombineret med støtte til barnet. 
 Aflastningstiltag – pædagogen drager omsorg for barnet i aftalt tidsrum. 

 Forberedelser til ny foranstaltning. 
 Ansvarsgruppemøde ad hoc. 
 Skriftlig status udarbejdes og sendes til sagsbehandler.  
 Evt. afsluttende møde (på baggrund af skriftlig status). 

Konkretisering af de enkelte tiltag 
Nedenfor beskrives retningslinjerne for gennemførsel af de enkelte tiltag. Beskrivelserne refererer 
til de organisatoriske rammer (Frederiksholm Akutinstitution), som de foreløbige sager har været 
gennemført i. Nærværende model kunne med fordel udvides med et appendiks, der beskriver de 
generelle organisatoriske forhold, arbejdsvilkår og medarbejderkompetencer, der må være til stede 
for at bruge modellen systematisk8.  
 
Der tilknyttes to pædagoger til hver sag som indsatsudøvere. Den ene pædagog skal arbejde med og 
støtte forælderen. Den anden pædagog skal tale med og gennemføre tiltag med barnet. Denne 
organisering skal sikre, at teamet hele tiden har fokus på både barnets og forælderens perspektiver. 
Desuden er personopdelingen også med til at gøre det tydeligt, hvornår forælderen hhv. støttes og 
aflastes. Endelig er opdelingen med til at gøre det praktisk muligt at gennemføre indsatsen, da 
hensynet til arbejdsvilkår kun tillader, at pædagogerne enkelte gange gennemfører tiltag sammen og 
de fleste gange må skriftes til at besøge familien.  
 
I resten af denne faglige model gennemgås de forskellige tiltag og arbejdsgange, der kan komme i 
spil ved arbejdet med en sag fra start til slut. Tiltagene præsenteres ikke i den rækkefølge, som de 
ville forløbe ved arbejdet med en konkret sag. Kronologien i præsentation er, at de tiltag, der skal 
bruges i alle typer af sager, gennemgås først. Herefter gennemgås de tiltag, der kun bruges, når det 
konkrete arbejdsgrundlag i sagen lægger op til det. Ved alle tiltagstyper er det anført, hvilke 
forberedelses- og dokumentationsværktøjer, der skal bruges, samt på hvilken side (i modellens 
sidste kapitel) man finder den pågældende skabelon.  
 

 
8 Det har desværre ikke været muligt at udarbejde et sådant appendiks indenfor projektets rammer.  
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Oversigt over de tiltag, der bruges i alle sager 
 Visitationssamtale med sagsbehandler. 
 Opstartsmøde med sagsbehandler, Hjælp til Familien – NU! og familien. 
 Opstartsbesøg i hjemmet – herunder kortlægning af familiens døgnrytme. 
 Refleksion efter første besøg i hjemmet. 
 Løbende refleksion og planlægning af besøg og tiltag. 
 Fælles refleksion for hele teamet hver anden uge. 
 Ekstern supervision til pædagogerne. 
 Ekstern supervision til psykologen.  
 Udarbejdelse af skriftlig status. 
 Ansvarsgruppemøde. 

Konkretisering af tiltag, der bruges i alle sager 

Visitationssamtale med sagsbehandler 

Målsætning 
At finde ud af om sagen potentielt skal visiteres til indsatsen. 

Deltagere 
Sagsbehandler og psykologen (der sideløbende får besked fra ledelsen, om det er praktisk muligt at 
rykke ud på det pågældende tidspunkt).  

Ansvar (på Frederiksholm Akutinstitution)  
Alle henvendelser til Frederiksholm Akutinstitution screenes af børneteamet og/eller ledelsesteamet 
for, om de kunne være relevante for Hjælp til Familien – NU! Hvis henvendelsen synes relevant, og 
den pågældende sagsbehandler er interesseret i at høre mere om Hjælp til Familien – NU!, taler 
sagsbehandler videre med den faglige ansvarlige for Hjælp til Familien – NU! (psykologen). 
 
Sager, hvor barnet er anbragt via Den Sociale Døgnvagt, screenes førstkommende hverdag og 
sagsbehandler kontaktes, hvis sagen kan være relevant for Hjælp til Familien – NU!   

Tidspunkt 
Visitationsfasen – kan dog kun foregå mandag til fredag i kontortiden. (Parallelt til 
sagsbehandlernes arbejdstid.) 

Metodiske retningslinjer 
Psykologen fra Hjælp til Familien – NU!-teamet skitserer kort, hvad indsatsen går ud på og hører 
sagsbehandler, om denne umiddelbart mener, at indsatsen kunne være relevant. Hvis ja eller måske: 
Psykologen interviewer sagsbehandler på baggrund af visitationskriterierne.  

Interview af sagsbehandler 
Det er vigtigt 

- at spørge så detaljeret som muligt til sagen, så sagsbehandler kan opsummere sin viden 
ifølge visitationssedlen.  

- at forklare, at hovedformålet med indsatsen skal være støtte. Dvs. sagsbehandleren skal 
kunne pege på, hvad der er det akutte problem, som barn og forældre skal have hjælp til i 
deres dagligdag. At sagsbehandler samtidig vil få øget indsigt i familiens måde at fungere på 
er en positiv sidegevinst. 

- at spørge til, om forælderen har den fornødne tid til at deltage. Har han/hun arbejde, 
aktivering eller andet, der kan være en hindring?  
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Det er desuden hensigtsmæssigt at spørge til, hvad sagsbehandlers § 50-undersøgelse går på, og 
hvad indsatsen evt. vil være med til at afdække i tilknytning til de problemer, familien hjælpes med.  
 
Hvis sagsbehandler ønsker at Hjælp til Familien – NU! benyttes, er næste skridt, at sagsbehandler 
taler med familien, hvor sagsbehandleren forklarer, hvad indsatsen går ud på. Hvis familien giver 
udtryk for at ville give sit samtykke til foranstaltningen, kan der aftales et opstartsmøde.    

Dokumentation 
”Visitationssamtaleseddel” (se p. 49) bruges som huskeseddel og udfyldes som referat. 
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Opstartsmøde 

Målsætning 
At bekræfte eller afkræfte at familien vil give sit informerede samtykke til at modtage ”Hjælp til 
Familien – NU!”, herunder er informeret om rammerne for indsatsen, der bl.a. indebærer at teamet 
er underlagt den skærpede underretningspligt.  
 
At ”arbejdsgrundlaget” – med forælderens og måske også barnets aktive medvirken – konkretiseres. 
”Arbejdsgrundlaget” består af de konkrete punkter, som indsatsen skal arbejde med. Oftest vil der 
være 3-5 punkter. Det kan f.eks. være ”Støtte mor i at få barnet til at stå op til tiden og godt af sted 
til skole om morgenen”, ”Støtte mor i at hjælpe sit barn med lektier”, ”Støtte barnet til at få mod på 
at være sammen med jævnaldrende”, ”Støtte barnet i forhold til skolegang”, ”Hjælpe mor med at 
håndtere barnets vrede og gråd” el.lign.  
 
At første møde i hjemmet aftales.  

Deltagere 
Sagsbehandler, forælder, evt. barn samt psykologen fra Hjælp til Familien – NU!-teamet.  

Ansvar 
Det er sagsbehandlerens ansvar, at samtykket er indhentet. 
Psykologen fra Hjælp til Familien – NU!-teamet fortæller om indsatsen og nedskriver 
arbejdsgrundlaget.  

Tidspunkt 
Efter samtale med sagsbehandler – så hurtigt som muligt, gerne samme dag.  

Metodiske retningslinjer 
Præciserer overfor familien, hvad indsatsen indebærer, så de kan tage stilling til det. Det er vigtigt, 
at det bliver tydeligt, at 

- når samtykket er givet, er man forpligtet til samarbejdet. Besøg og aktiviteter med 
familien aftales fleksibelt, og Hjælp til Familien – NU! forventer, at aftaler overholdes.  
Hvis forælderen fortryder sit samtykke må han/hun sige det til sagsbehandler, så hun kan 
finde ud af, hvad der så skal ske. Foranstaltningen er begrundet i, at barnets 
omsorgssituation skal sikres.  

  
- Hjælp til Familien – NU! arbejder med det, der er blevet aftalt og er der ikke for at 

undersøge hjemmet yderligere. Hjælp til Familien – NU! skriver løbende en status til 
sagsbehandler om, hvordan det går med det, vi har aftalt at arbejde med. Forælder og 
barn får altid lov at læse og kommentere status, inden sagsbehandleren får den, men 
forældre og barn kan ikke ændre det, Hjælp til Familien – NU! har skrevet. Status kan 
bidrage som en del af det, der hedder § 50-undersøgelse.  

 
- det er en intensiv indsats, der virker godt, men det er også krævende at have nye 

mennesker inde i sit private hjem og deltage i indsatsen.  
 Tænk det ikke som gæster, selvom det kan være svært. 
 Tag gerne imod noget praktisk hjælp også, for ellers kan det blive for stor en 

byrde. 
 

- efter 14 dages arbejde, skrives den første status og sagsbehandler, Hjælp til Familien – 
NU! og familie mødes igen for at aftale, om og hvordan indsatsen skal fortsætte. 
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Hjælp til Familien – NU! får ved dette møde ”overdraget familien”, med et bestemt formål. 
Teamets psykolog har fokus på at udfolde begrundelsen for tiltaget, dvs. spørge ind til familien og 
få konkretiseret de problemer, der ellers ville føre til anbringelse. På denne måde bliver det 
konkretiseret, hvad er skal hjælpes med.  
 
Hvis der i sagen aktuelt er andre forvaltninger eller instanser i spil (f.eks. skoleforvaltning), er det 
vigtigt, at det italesættes mellem de professionelle overfor familien, hvilke parter, der har ansvar for 
at handle på hvad.   

Dokumentation 
Psykologen udfylder ”Arbejdsgrundlag” (se p. 51), der distribueres til sagsbehandleren, 
pædagogerne og familien.  
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Opstartsbesøg i hjemmet 

Målsætning  
At der skabes forudsætninger for et respekt- og tillidsfuldt samarbejde mellem barn, forældre og 
pædagogerne.  
 
At forældres og barns perspektiv uddybes i forhold til, hvordan døgnet forløber i familien, hvorved 
arbejdsgrundlaget konkretiseres yderligere.  
 
At der aftales et nyt besøg hurtigst muligt.  

Deltagere 
To pædagoger tager hjem til familien.  

Ansvar 
Psykologen introducerer pædagogerne til sagen og arbejdsgrundlaget samt de foreløbige 
overvejelser om hvem, der skal være tilknyttet hhv. barn og forældre.  
 
Pædagogerne gennemfører og dokumenterer besøget samt afleverer dokumentation til psykologen 
og/eller placerer dokumentationen direkte i familiens journal.   

Tidspunkt 
I opstartsfasen på samme dag som opstartsmødet ellers snarest derefter. Det er vigtigt, at 
pædagogerne stiler mod at nå alle besøgets faser igennem inden for det afsatte tidsrum, der kan 
være op til 3 timer. Hvis forældre eller barn ikke har energi til at gennemføre alle punkter, kan 
besøget gøres færdigt dagen efter.   

Metodiske retningslinjer 
Besøges starter med, at pædagogerne bydes velkommen af forældrene og introduceres for barnet. 
Det præciseres, hvor længe pædagogerne skal være i hjemmet og at de skal tale med både barn og 
forælder hver for sig og sammen. Det tilstræbes at veksle mellem forskellige former for 
kommunikation besøget igennem (sidde/tale, blive vist rundt/tale, lave noget med barnet/tale med 
dem osv.). Opdraget tydeliggøres ”Vi er her fordi..”. Det er på forhånd besluttet, hvem der taler med 
hhv. barn/børn og forældre.  
 
Ved dette besøg er der fokus på såvel generel forholdemåde som konkrete tiltag fra pædagogernes 
side.  

Generel forholdemåde 
Pædagogerne udviser respekt for hjemmet, lægger mærke til og evt. kommenterer hjemmet 
anerkendende. Det er fra denne base omsorgen skal støttes, og pædagogerne har fra start pligt til at 
kigge efter de hjemlige rammers muligheder for at understøtte børneomsorg.  
 
Pædagogerne kommunikerer i det hele taget anerkendende både i forhold til børn og voksne, dvs. 
lægger mærke til og bemærker initiativer, intentioner og konstruktive handlinger (jf. Løvlie Schibby 
2005).  
 
Desuden er det vigtigt at have barnets kognitive udviklingstrin for øje (jf. Øvreeide 2004, p. 81 ff.) i 
kommunikationen, bl.a. ved ikke at benytte ord, vendinger og abstraktioner barnet ikke forstår. I 
forhold til kommunikation generelt med både forældre og barn er det vigtigt at tale i et let 
forståeligt sprog, der undgår indforstået fagterminologi.  
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Specifikke metoder  
Ved første besøg samtales først fælles, så med barn og forældre hver for sig og dernæst samles op i 
fællesskab. Det tydeliggøres fra start, at forældre og barn efter at have talt med pædagogerne hver 
for sig, skal fortælle den anden hvordan de synes barnets døgnrytme er nu, og hvordan de hver især 
ønsker den skal være.    
 
At tale med parterne hver for sig sikrer, at pædagogerne har fokus på såvel barn som forældre som 
subjekter med hvert deres perspektiv og samtalens form kan tilpasses hhv. barn og forældre. 
Pædagogen bistår forælder og barn med at formulere sig på en måde, der ikke underkender den 
anden.  

Én af pædagogerne samtaler med forælderen alene 
Forælderen introduceres til metoden med at tale hver for sig og så sammen. F.eks.: ”Min kollega 
taler med dit barn, mens jeg taler med dig”. ”Det gør vi, for at I hver for sig kan udtrykke, hvordan 
hverdagen opleves for jer”. ”Det er meget normalt, at børn og forældre oplever hverdagen 
forskelligt – I har jo hver jeres synsvinkel og ansvar”. ”Derfor kan det godt være, at dit barn 
fortæller noget andet, end du gør”. ”Det er vigtigt, at du viser dit barn, at det er i orden”. ”Det vi 
herefter skal se på er, hvordan vi kan hjælpe jer videre med at få jeres hverdag mere, som I ønsker 
den”  
 
I samtalen med forælderen holder pædagogen fokus på: 

- Problematikker i forhold til omsorgsudøvelsen i dagligdagen (morgen, middag, aften, nat). 
- Forælderens ressourcer – hvad der fungerer. 
- Hvilke ressourcer forælderen ser hos barnet. 
- Forælderens håb og drømme for sin omsorgsudøvelse i dagligdagen. 
- Forælderens ide om hvad der skal til for, at det kan lykkes. 

 
Inden eller sideløbende med at pædagogen holder dette fokus, må der gives plads til andet, 
forælderen har på hjertet, men som ikke direkte er en del af arbejdsgrundlaget. Forælderen høres og 
anerkendes, men det understreges hvad der skal handles på først, og hvad der må vente til senere. 
Sidstnævnte noteres og ”lægges på hylden”, så samtalen kan fortsætte omkring familiens døgnrytme 
og det aftalte arbejdsgrundlag.  

Den anden pædagog samtaler/er sammen med barnet alene  
Barnet introduceres til det at tale med én pædagog hver for sig først og bagefter sammen, f.eks.: 
”Min kollega taler med din mor, mens jeg taler med dig”. ”Vi taler om, hvordan din hverdag er, 
hvornår du står op, hvad du kan lide og sådan noget.” ”Jeg skriver ned på det her papir, hvordan din 
dag er, morgen, middag og aften, og hvad du fortæller mig, at du laver” ”Jeg skriver også ned, 
hvordan du gerne vil have at din dag skal være”. ”Bagefter viser vi det, jeg har skrevet ned til din 
mor, og vi snakker videre om, hvornår vi skal komme og hjælpe jer med at få jeres dag til at gå 
bedre”. 
  
Pædagogen fokus har på: 

- Hvad synes barnet er svært i dagligdagen? (morgen, middag, aften, nat), og hvad synes 
barnet fungerer godt?  

- Hvad er vigtigst for barnet? 
- Hvad er barnets håb og drømme for sin dagligdag? 

 
Pædagogen nærmer sig barnet med respekt og tillid og iværksætter evt. en aktivitet med barnet i 
forbindelse med samtalen. Alt hvad barnet udtrykker, der har betydning for barnets døgnrytme, som 
det er nu, og som barnet ønsker det, noteres på skemaerne efter at have været tjekket af med barnet, 
f.eks. ”Er det rigtig, at du vågner, når din mor tænder fjernsynet om morgenen?”, eller ”Du siger, at 
du gerne vil være mere sammen med dine venner i weekenden?” 
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Der må tages stilling til vægtningen mellem at interviewe/observere/lave fælles aktivitet med barnet 
i hvert enkelt tilfælde. Formålet med samtalen er at få et indtryk af barnets perspektiv på sin 
dagligdag og omsorgsudøvelsen i hjemmet. Pædagogen viser sig som en person, barnet kan have 
tillid til, ved hele tiden at tydeliggøre, hvad det, de taler om, skal bruges til, samt at pædagogen ikke 
kan holde på hemmeligheder.   

Fælles samtale  
Pædagog og barn fortæller, hvad barnet har givet udtryk for omkring hverdagen, døgnrytmen og de 
situationer, der ifølge arbejdsgrundlaget skal arbejdes med. Det fremlægges, hvordan barnet oplever 
situationen nu, og hvordan barnet godt kunne tænke sig, at hverdagen forløb. Forælderen skal lytte 
og ikke kommentere.  
 
Pædagog og forælder fortæller, hvad forælderen har givet udtryk for omkring hverdagen, 
døgnrytmen og de situationer, der ifølge arbejdsgrundlaget skal arbejdes med. Det skal fremlægges, 
hvordan forælderen oplever situationen nu, og hvad forælderens ønsker og ambitioner for 
omsorgsudøvelsen i dagligdagen er. Barnet skal lytte og ikke kommentere.  
 
Pædagogerne anerkender og almengør, at barnets og forældrenes versioner af tingenes tilstand ikke 
nødvendigvis er ens.  

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 

Til at læse før man tager af sted 
Huskeseddel for opstartsbesøg, se p. 52. 
Stikord til samtale med hhv. forældre og barn, se p. 53 og 54. 

Til dokumentation 
Døgnrytmeskema 1+ 2 til udfyldelse med hhv. barn og forælder, se p. 55 til 58.    
 
Notatseddel til samtale/aktivitet med hhv. barn og voksen (se p. 59 og 60) – bruges til at notere, 
hvis der er kommentarer, der ikke passer ind i døgnrytmeskemaerne.    
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Refleksion efter første besøg i hjemmet 

Målsætning 
At sikre at pædagogernes praksis lever op til den faglige models principper, og at indsatsen derved 
er fagligt forsvarlig.  
 
At der skabes et overblik over sagens karakter, og at der planlægges besøg for den første uge, inkl. 
hvilke tiltag, der skal benyttes ved de forskellige besøg.  

Deltagere 
Psykolog og de pædagoger, der er på sagen.  

Ansvar 
Psykologen er ansvarlig for at have læst dokumentationen fra opstartsbesøget på forhånd samt at 
lede refleksionen. Dette gøres ved 1) at skabe rum for at pædagogernes handlinger og overvejelse 
fremlægges, 2) at holde disse op mod det konkrete arbejdsgrundlag og metoderne i den faglige 
model og 3) at sørge for at mål og metoder for de kommende tiltag på denne baggrund besluttes.   
 
Pædagogerne er ansvarlig for på forhånd at have videregivet deres beskrivelser til psykologen.  
 
Pædagogerne er ansvarlige for at forberede sig til de forskellige tiltag ved at nedskrive og indstille 
sig på de aftalte mål og metodiske fremgangsmåder, som refleksionen har udmøntet sig i.   

Tidspunkt 
Så hurtigt som praktisk muligt efter første besøg i hjemmet. 

Metodiske retningslinjer 
Alle deltagere har læst beskrivelserne af opstartsbesøget.  
 
Psykologen skaber en struktur hvor:  

- Hver pædagog kan udtrykke hvad han / hun er fyldt af i forhold til besøget og familien. 
- Det anerkendes, hvad der er udført på første besøg. 
- Det, der er erfaret om familien, sættes i relation til de faglige begreber, dvs. 

omsorgsbegrebet, anerkendelsesbegrebet og de børneværnsfaglige niveauer 
- Arbejdsgrundlaget gennemgås og holdes op imod de forskellige mulige tiltagstyper. 

 
På baggrund heraf besluttes hvilke tiltag, pædagogerne skal benytte i forhold til den konkrete sag 
for at nå de opstillede mål ved de kommende besøg, og pædagogerne støttes i at følge de metodiske 
anvisninger i deres konkrete handlinger.  
 
Hvis der er aspekter i sagen, der kalder på anden (faglig) konsulentbistand, f.eks. socialfagligt, 
psykiatrisk eller etnisk team aftales det, hvordan teamet får adgang til denne. Hvis der er temaer, 
der angår organisatoriske forhold aftales det, hvordan dette tages op med ledelsen.     

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
• Arbejdsgrundlaget 
• Al dokumentation fra opstartsbesøget. 
• Dagsorden (udarbejdet af psykologen til det konkrete møde) + generel oversigt over de faglige 

begreber og principper.  
• På nye ”notatsedler” (se skabelon p. 62) nedskrives hvilke tiltag, der skal gennemføres, med 

hvilke formål og hvornår. 
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Løbende refleksion og forberedelse af besøg og tiltag   

Målsætning 
At sikre at pædagogernes praksis lever op til den faglige models principper, og at indsatsen derved 
er fagligt forsvarlig.  
 
At pædagogerne løbende får anerkendende feedback på deres indsats. 
 
At planlægning af besøg og tiltag følger modellens anvisninger og arbejdsgrundlaget samt inddrager 
de erfaringer, der løbende gøres med familien.  

Deltagere 
Psykolog og de pædagoger, der er på sagen.  

Ansvar 
Psykologen er ansvarlig for at læse al dokumentation, så snart den er tilvejebragt samt give 
pædagogerne feedback på, hvad de har opnået samt skabe rum for planlægning af de næste tiltag.  
 
Pædagogerne er ansvarlige for på forhånd at have videregivet deres beskrivelser til psykologen.  
Pædagogerne er desuden ansvarlige for at forberede sig til de forskellige tiltag ved at nedskrive og 
indstille sig på de aftalte mål og metodiske fremgangsmåder, som refleksionen har udmøntet sig i.   

Tidspunkt 
I mellem de forskellige besøg og tiltag. Kan foregå telefonisk.  

Metodiske retningslinjer 
Deltagerne har gennemlæst de seneste beskrivelser.   
 
Psykologen skaber en struktur hvor: 

- Hver pædagog kan udtrykke hvad han/hun er fyldt af i forhold til besøget og familien. 
- Det anerkendes, hvad der er arbejdet med på det seneste besøg. 

o Herunder om der ses udvikling hos forældre og/eller børn. 
- Arbejdsgrundlaget gennemgås i forhold til hvilke tiltag, der skal på banen. 

 
På baggrund heraf besluttes hvilke tiltag, pædagogerne skal benytte i forhold til den konkrete sag 
for at nå de opstillede mål ved de kommende besøg. Pædagogerne støttes i at følge de metodiske 
anvisninger, ved at disse tales igennem. Alt efter den pågældende pædagogs erfaring og 
kompetencer kan samtalen være mere eller mindre instruerende eller superviserende.  
 
Hvis der er aspekter i sagen, der kalder på anden (faglig) konsulentbistand, f.eks. socialfagligt, 
psykiatrisk eller etnisk team aftales det, hvordan teamet får adgang til denne. Hvis der er temaer, 
der angår organisatoriske forhold, aftales det, hvordan dette tages op med ledelsen.     

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
• Arbejdsgrundlaget. 
• Dokumentation fra seneste besøg og tiltag.  
• Dagsorden (udarbejdet af psykologen til det konkrete møde) + generel oversigt over de faglige 

begreber og principper. 
• På nye ”notatsedler” nedskrives hvilke tiltag, der skal gennemføres, med hvilke formål og 

hvornår. 
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Fælles refleksion for hele teamet – hver anden uge 

Målsætning 
At det kontinuerligt sikres, at de tiltag, der gennemføres, tager udgangspunkt i arbejdsgrundlaget, 
dvs. målsætningerne i den konkrete sag samt de beskrevne principper i den faglige model. Hermed 
undersøges, hvordan modellen virker, om den skal justeres, og om der mangler viden, teori eller 
metoder. Hermed skabes fælles faglig udvikling.   

Deltagere 
Psykolog og pædagogerne.  

Ansvar 
Psykologen er ansvarlig for ledelse af refleksionen, dvs. skabe rum for at pædagogernes handlinger 
og overvejelse fremlægges, og være garant for at indsatsen følger den faglige model. Psykologen 
overholder sin tavshedspligt ved ikke at referere, hvad pædagogerne giver udtryk for i 
refleksionsrummet.   
  
Pædagogerne er ansvarlige for at medbringe erfaringer fra og refleksioner over deres indsats og 
bidrager til at gøre refleksionsrummet trygt ved ikke at referere til kollegaernes brug af refleksionen 
uden for refleksionsrummet. Pædagogerne er ansvarlige for at forberede sig til de forskellige tiltag 
ved at nedskrive de aftalte mål og metodiske fremgangsmåder, som refleksionen har udmøntet sig i.    

Tidspunkt 
Teamet mødes hver 14. dag i 3 timer.  

Metodiske retningslinjer 
Psykologen udarbejder en dagsorden til hvert møde, der tager udgangspunkt i igangværende sager 
samt de faglige begreber i modellen.  
 
Når mødet starter foretages en fælles drøftelse af hvilke punkter, der skal prioriteres først.  
 
Psykologen leder refleksionen.  
  
Hvis der er aspekter i sagen, der kalder på anden (faglig) konsulentbistand, f.eks. socialfagligt, 
psykiatrisk eller etnisk team aftales det, hvordan teamet får adgang til denne. 
 
Hvis der er temaer, der angår organisatoriske forhold, aftales det, hvordan dette tages op med 
ledelsen. 

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer    
• Refleksionsdagsorden (udarbejdet af psykologen til det konkrete møde) + generel oversigt over 

de faglige begreber og principper.  
• Pædagogernes notater fra besøg i hjemmet siden sidste refleksion.  
• Det nedskrives hvilke tiltag, der skal gennemføres i konkrete sager, med hvilke formål og 

hvornår. 
• De faglige refleksionerne nedskrives i anonymiseret form og kan gemmes som arbejdspapirer. 
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Ekstern supervision til pædagogerne 

Målsætning 
At hindre at pædagogerne belastes personligt og følelsesmæssigt af arbejdet.  
 
At give pædagoggruppen deres eget rum, hvor de også har mulighed for at drøfte indbyrdes 
samarbejde og samarbejdet med koordinator og organisation.     

Deltagere og ansvar 
Pædagoger og ekstern supervisor. Alle har tavshedspligt i forhold til hinandens udsagn. 

Tidspunkt 
Én gang om måneden.  

Metodiske retningslinjer 
Fokus på at anerkende pædagogernes oplevelser i forbindelse med arbejdet og give støtte til ikke at 
blive personligt belastet.  

Værktøj 
Supervisionsmetode med fokus på at det anerkendende.  

Ekstern supervision til psykologen 

Målsætning 
At sikre at psykologen modtager monofaglig vejledning fra en mere erfaren fagfælle, så psykologen 
kan håndtere sin opgave i teamet på et højt fagligt niveau og ikke belastes unødigt af arbejdet.  

Deltagere og ansvar 
Psykologen og ekstern supervisor. Alle har tavshedspligt i forhold til hinandens udsagn. 

Tidspunkt 
Ca. hver 14. dag. 

Metodiske retningslinjer 
Supervisor må evne at kunne skabe refleksion i forhold til psykologens rolle og kompetencer til at 
løse de opgaver, der er forbundet med at arbejde med indsatsen. Supervisor må kunne bringe sin 
egen viden såvel forsknings- som praksisbaseret i spil, så psykologen kan have glæde af denne.  

Værktøj 
Supervisionsmetode med fokus på at det anerkendende.  
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Koordinering af de to pædagogers arbejde med familien 

Målsætning  
At sikre, at det arbejde pædagogerne udfører med hhv. forældre og barn koordineres, så det ikke 
peger i hver sin retning.  
 
At pædagogerne bistår med løbende at overlevere erfaringer fra arbejdet med barnet til forælderen 
eller omvendt, hvis det er relevant i andre situationer end ved gennemgang af status, hvor barn og 
forældre får forelagt beskrivelser af arbejdet med hhv. dem selv og den anden.  

Ansvar 
Det er psykologens ansvar at bistå pædagogerne med hele tiden at være opdateret med den 
journaliserede dokumentation af den andens arbejde.   
 
Det er den enkelte pædagogs ansvar at læse kollegaens beskrivelser af sit arbejde, så snart han/hun 
får adgang til det, dog prioriteres eget arbejde med familien først. 

Tidspunkt 
Løbende fra opstartsbesøg og til indsatsen er afviklet.  

Metodiske retningslinjer 
Familien informeres fra start om, at det, der arbejdes med, skrives ned og læses af psykologen og 
den anden pædagog.  
 
Som udgangspunkt kommunikerer barn og forælder direkte sammen. Dvs. pædagogerne er ikke 
budbringer mellem parterne.    
 
Barn, forældre eller pædagog kan opleve, at det vil være relevant at kommunikere detaljeret til den 
ene part, hvad den anden part har udtrykt i forbindelse med et besøg eller tiltag. Når dette er 
tilfældet, aftales det, hvordan pædagogerne skal bistå med denne overlevering, og det siges åbent og 
tydeligt, at det er det, der foregår.  

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
Notatseddel til planlægning og oversigtsnotater.  
”Samtale/ aktivitet med forælder”. 
”Samtale/ aktivitet med barn”. 
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Udarbejdelse af skriftlig status  

Målsætning 
Løbende at melde tilbage til socialcenteret, hvordan indsatsen arbejder med og opfylder det aftalte 
arbejdsgrundlag. Herigennem sikres sagsbehandleren/forvaltningens mulighed for at indfri kravet i 
lov om social service § 70, stk. 1 om at det skal vurderes om iværksatte foranstaltninger skal 
ændres.  

Deltagere 
• Psykolog. 
• Pædagoger. 
• Forældre. 
• Barn. 

Ansvar 
Psykologen udarbejder status på baggrund af pædagogernes beskrivelser af besøg og tiltag samt de 
faglige refleksioner, der er foretaget undervejs.   
 
Pædagogerne gennemlæser status og kommer med forslag til nuanceringer. 
 
Pædagogerne gennemgår status med hhv. barn og forældre og noterer deres kommentarer.   

Tidspunkt 
• Efter de første ca. 14 dage.  
• Op til hvert møde med sagsbehandleren, så den skriftlige opsummering af indsatsens foreløbige 

arbejde og resultater kan danne grundlag for drøftelsen på mødet.  
• Når indsatsen afsluttes.  

Metodiske retningslinjer 
Udarbejdelsen følger en fleksibel statusskabelon, se forslag til overskifter p. 63. 
 
Konklusioner og perspektivering kan systematiseres efter de børneværnsfaglige niveauer:  

o Barnets omsorgsstatus: ”Hvad har barnet udvist i forhold til udvikling, opdragelse og behov, 
og hvad har det brug for i den forbindelse?” 

 
o Forældres omsorgshandlinger, psykosociale situation, sociale rammer samt ændrings- og 

udviklingspotentiale. ”Hvad har vist sig, og hvad er der brug for videre?”   
 
Det kan eventuelt bemærkes, hvis der er vigtige iagttagelser om familiens måde at være familie på.  
 
Beskrivelserne af arbejdet med familien er struktureret efter arbejdsgrundlagets punkter.  

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
Statusskabelon (se p. 63), beskrivelser af besøg og tiltag samt arbejdspapirer med faglige 
refleksioner.  
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Ansvarsgruppemøde  
Nygren (1999, p. 179 ff.) understreger, at ansvarsgruppemødets styrker er at skabe rum for 
samarbejde, informationsudveksling og koordinering.  

Målsætning 
At der gøres status over, hvad indsatsen foreløbigt har løst, samt hvad der er brug for videre til at 
imødekomme barnets krav til omsorg.  
 
At styrke samarbejdet og tydeliggøre rolle- og ansvarsfordelingen mellem socialcenter, familie og 
Hjælp til Familien – NU!-teamet.  

Deltagere 
- Psykologen og ofte pædagogerne. 
- Sagsbehandler. 
- Forældre og evt. barn. Forældrene kan medbringe bisidder eller advokat.  
- Evt. repræsentant fra anden offentlig instans, f.eks. skolelærer el. PPR-psykolog (disse må kun 

deltage i den del af mødet og få den del af informationen, de har formel ret til at se).       

Ansvar 
Psykologen, sagsbehandler og forældre.  

Tidspunkt 
I gennemførsels- og afviklingsfasen.    

Metodiske retningslinjer 
Det vil som oftest være sagsbehandleren fra socialcenteret, der leder mødet.  
 
Psykologen fremlægger med henvisning til den fremsendte status, hvordan det går med at 
gennemføre indsatsen.  
 
Pædagogerne eller bisidder kan støtte hhv. forældre eller barn i at udtrykke, hvad de finder vigtigt.  
 
Psykologen fremlægger Hjælp til Familien – NU!s anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes 
videre, og om indsatsen kan nedtrappes.  
 
Sagsbehandler hører familiens perspektiv og evt. repræsentanter fra anden instans. 
 
Psykologen spørger til sagsbehandlers videre beslutninger i sagen og noterer ændringer til 
arbejdsgrundlaget.  

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
Psykologen skriver referat af mødet. 
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Oversigt over de tiltag, der udvælges på baggrund af 
arbejdsgrundlaget i den enkelte sag 

 Kortlægning af netværk. 
 Fælles fritidssamvær/udflugt/aktivitet. 
 Støtte til forældres udøvelse af behovsomsorg. 
 Støtte til forældres udøvelse af udviklingsomsorg. 
 Støtte til forældres udøvelse af opdragelsesomsorg. 
 Aflastningstiltag – pædagogen drager omsorg for barnet i aftalt tidsrum. 
 Aflastningstiltag kombineret med støtte til barnet. 
 Koordinering af de to pædagogers arbejde med familien. 
 Støtte via telefon.  
 Konfliktmægling mellem barn og forælder. 
 Støtte forældre i forhold til andre instanser. 
 Formidling af og hjælp til at benytte almene støttetilbud. 
 Netværksmøde. 

 
Konkretisering af tiltag, der udvælges på baggrund af 
arbejdsgrundlaget i den enkelte sag 

Kortlægning af netværk 

Målsætning 
At det kortlægges, hvilke personer og kontekster, der har betydning for barnet, og hvordan disse 
bidrager direkte til omsorgsudøvelsen for barnet, støtter forælderens omsorgsudøvelse eller støtter 
forælderens situation.  
 
At der ses på, hvorvidt disse personer og kontekster kan bringes mere i spil som ressourcer i forhold 
til de problemer, indsatsen arbejder med.    

Deltagere 
Begge pædagoger, forælder og barn.  

Ansvar 
Begge pædagoger. 

Tidspunkt 
Vil oftest foregå i starten af gennemførselsfasen.  

Metodiske retningslinjer 
Pædagogen, der er tilknyttet forælderen, forklarer denne, at man gerne vil tale om familiens netværk 
for at få et overblik over hvilke ressourcer, der er omkring familien. Den pædagog, der er tilknyttet 
barnet, gør det samme for barnet. 
 
Pædagogerne gennemgår først netværkskort med barn og forælder hver for sig. Derefter gennemgår 
man det sammen. Ved skiftevis at tale hver for sig og sammen sikres, at hver part får plads for sig 
selv, samt at synergieffekten, ved at barn og forælder tænker sammen, også udnyttes.  

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
Netværkskort og netværksark (se p. 61) udfyldes. 
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Fælles fritidssamvær/udflugt/aktivitet  

Målsætning 
At give forælder og barn en mulighed for at være sammen om en positiv aktivitet, så de kan udvide 
deres intersubjektive rum.  
 
At give pædagogerne mulighed for at lære familien bedre at kende, og få blik for ressourcer og 
potentialer i den måde barn og forælder er sammen på.  

Deltagere 
Barn, forælder og begge pædagoger.  

Ansvar 
Begge pædagoger. 

Tidspunkt 
I planlagte tidsrum i interventionsfasen.  

Metodiske retningslinjer 
Aktiviteten planlægges med øje for både forældres og barns interesser, dvs. hver pædagog afdækker 
hhv. barns og forældres interesser og ønsker for aktivitet. Det er vigtigt, at aktiviteten ligner noget 
familien måske også selv kunne realisere en anden gang uden Hjælp til Familien – NU!, dvs. det 
skal ikke være noget, der f.eks. er meget bekosteligt eller kræver lang transporttid. 
 
Den pædagog, der er tilknyttet forælderen, aftaler med denne, hvad pædagogens rolle skal være: 
F.eks. bare være med/hjælpe med noget praktisk/vejlede hvis noget bliver svært/tage sig af barnet i 
et afgrænset tidsrum eller lign.  
 
Forælderen informerer (evt. støttet af pædagogen) barnet om, hvad planen for aktiviteten er.   

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
Notatseddel til hvert besøg – begge pædagoger udfylder. 
Notatseddel til aktivitet med barn og forældre sammen – hver pædagog udfylder for sin part.  
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Støtte til forældrene i forhold til behovsomsorg 

Målsætning 
At støtte op om forældrenes omsorgsudøvelse i de situationer døgnet igennem, hvor det er svært for 
forælderen at støtte barnets behovstilfredsstillelse.   

Deltagere 
• Den pædagog, der er tilknyttet forælderen. 
• Forælderen. 
• Barnet. 

Ansvar 
Pædagogen, der er tilknyttet forælderen. 

Tidspunkt 
På aftalt besøg i interventionsfasen.  

Metodiske retningslinjer 
Situationer, hvor forælderen har svært ved at tage vare på barnets behovstilfredsstillelse, vil enten 
være beskrevet direkte i arbejdsgrundlaget eller vil være kommet frem i kortlægningen af familiens 
nuværende og ønskede døgnrytme. Det kan f.eks. dreje sig om daglige rutiner vedr. spisning og 
hygiejne, eller det kan angå barnets behov for samhørighed med andre børn eller voksne.  
 
For at understrege, at det er forælderens ansvar at sørge for, at barnet får den behovsomsorg, barnet 
kræver, er det forælderen og dennes pædagog, der arbejder sammen om dette.   
 
I forlængelse af opstartsbesøgets samtale med barnet om nuværende og ønsket døgnrytme 
indkredser den pædagog, der er tilknyttet barnet, hvad barnet kunne ønske sig i de pågældende 
situationer. Dette fremlægges for forældrene, hvorefter forælder og dennes pædagog arbejder videre 
med de pågældende situationer.  

Planlægning, gennemførsel, observation og anerkendende feedback  
Pædagogen, der er tilknyttet forælderen, taler med denne om, hvad forælderen forventer af sig selv i 
disse omsorgssituationer. Hvad er forælderens ambitioner, håb og drømme for sin egen præstation?  
 
Det aftales, at pædagogen skal være til stede nogle gange i de pågældende omsorgssituationer.  
 
Forælderen udøver omsorgen, mens pædagogen observerer (nedskriver hvad forælderen gør, og 
hvad barnet gør).  
 
Herefter fremlægger pædagogen sine observationer for forælderen, hvor barnet ikke er til stede. I 
fremlæggelsen sætter pædagogen fokus på forælderens gode intentioner, og hvor det lykkedes at 
imødekomme barnets behov og de momenter, hvor forælderen får skabt en konstruktiv situation. 
F.eks. ”jeg lagde mærke til, at din søn så ud til at nyde, at du talte med ham, mens han spiste 
morgenmad”.  
 
Pædagogens forholdemåde  

- sætter fokus på de handlinger, hvor forælderen lykkes med sin omsorg – hjælper forælderen 
med at ”se” barnet.  

- spørger til hvad forælderen selv var mest tilfreds med – hjælper forælderen med at holde fast 
i de ambitioner, håb og drømme som forælderen har givet udtryk for. 
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- stiller sin viden om børns behov og udførsel af behovsomsorg til rådighed – almengøre 
situationen  

 
Fremgangsmåden gentages nogle gange (dage). De efterfølgende gange opfordres forælderen til 
selv at lægge ud med at fremhæve, hvad forælderen lykkes med.  
 
Ovenstående fremgangsmåde er inspireret af Marte Meo-principper (Hedenbro & Wirtberg 2002), 
hvor én af grundideerne er, at den professionelle er på udkig efter og fremhæver de sekvenser, hvor 
det lykkes forælderen at få god kontakt til eller støtte sit barn samt ”ignorerer” de sekvenser, hvor 
forælderen lykkes knap så godt.  
 
Brug af video, som kendetegner Marte Meo-metoden (Hedenbro & Wirtberg 2002, p. 105ff.), kan 
også bruges, men vil selvfølgelig kræve flere ressourcer i pågældende situation. Hvis der optages 
video, kan psykolog og pædagoger sammen analysere optagelserne ud fra modellens begreber, 
hvorefter den pædagog, der er tilknyttet forælderen, har et godt grundlag at give tilbagemelding på.  
 
En dybdegående analyse kan også foretages af pædagogens beskrivelser af de enkelte besøg, hvor 
der er arbejdet med omsorgsudøvelsen.  
 
Pædagogen må på det enkelte besøg være i stand til umiddelbart at give forælderen anerkendende 
feedback. Ved efterfølgende besøg eller kontakt kan feedbacken uddybes, når pædagogen har fået 
renskrevet sine observationer og reflekteret over dem i samarbejde med psykologen eller hele 
teamet. 

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
Notatseddel til planlægning og oversigtsnotater. 
”Samtaler med forældre”. 
”Aktivitet med barn og forældre sammen” (se skabelon p. 64). 
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Støtte til forældrene i forhold til udviklingsomsorg for barnet 

Målsætning 
At støtte forældrenes omsorgsudøvelse i de situationer, hvor forælderen har svært ved at møde 
barnets behov for udviklingsomsorg.   

Deltagere 
• Den pædagog, der er tilknyttet forælderen. 
• Forældre. 
• Barn. 

Ansvar 
Pædagog, der er tilknyttet forælderen. 

Tidspunkt 
På aftalt besøg og evt. ved telefonsamtaler i interventionsfasen.  

Metodiske retningslinjer 
Hvis forælderen skal have støtte til at udføre udviklingsomsorg overfor barnet, vil det enten være 
formuleret direkte i arbejdsgrundlaget, eller det vil være kommet frem i afdækningen af familiens 
hverdag og døgnrytme.  
 
Mens behovsomsorgshandlinger ofte er en del af en daglig rutine på nogenlunde faste tidspunkter, 
kan udviklingsomsorgen være mere spredt i forskellige situationer. Hvis forælderen f.eks. skal have 
støtte til at yde omsorg i forhold til barnets psykosociale udvikling i situationer, hvor barnet bliver 
ked af det eller vred, er det ikke altid muligt på forhånd at vide, hvornår situationerne opstår. Det er 
derfor langt fra sikkert, at pædagogen på de første besøg bliver vidne til de for forælderen 
udfordrende udviklingsomsorgssituationer. Hvis det i stedet f.eks. handler om at forælderen har 
svært ved at motivere og støtte barnet ved lektielæsning vil det være nemmere for pædagogen, at 
blive vidne til en sådan situation.  
 
Støtten vil typisk tage sit udgangspunkt i 1) det formulerede arbejdsgrundlag, 2) det barnet ved de 
første besøg har udtrykt om omsorgsudøvelse samt 3) forælderens egen beskrivelse af, hvad denne 
har brug for hjælp til.  
 
Følgende tilgange vil være hjælpsomme, når pædagogen skal støtte forælderen: 

- Lytte grundigt til hvad forælderen fortæller denne gør, kig efter og anerkend positive 
intentioner. 

- Stille sit indtryk af barnets udviklingsstatus til rådighed, f.eks.: ”Det virker til at være svært 
for din søn, når…” 

- Almengøre forælderens situation: ”Når børn gør sådan og sådan er det tit svært for den 
voksne/forælderen, fordi …” 

- Spørge til undtagelseserfaringer: ”Er det nogensinde sket, at en sådan situation gik godt? … 
Hvad gjorde du? Hvordan var situation?” 

- Almengøre barnets situation ved hjælp af sin generelle viden om børns udvikling, f.eks.: 
”Når børn er der og der i deres uvikling, så gør de tit sådan og sådan…” og videre: ”Barnet 
har brug for, at den voksne gør sådan og sådan…”  

- Stille forslag om nye handlemåder: ”Tror du, at du næste gang det sker, kunne prøve at ...”  
- Henlede opmærksomhed på forælderens ambitioner: ”Hvordan vil du gerne kunne handle i 

de situationer? Hvordan vil du gerne kunne være der for dit barn?” 
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Pædagogen taler løbende med forælderen om de udfordrende situationer:  
- Kigger efter tegn på, at forælderen er på vej til at stimulere til udvikling og anerkende disse 

handlinger. 
- Hjælper forælderen med at holde fokus på de håb og drømme, denne har udtrykt om 

omsorgsudøvelsen. 
 
Hvis pædagogen er til stede når den situation, der arbejdes med opstår enten spontant eller planlagt 
er der forskellige mulige tilgange for pædagogen. Hvis det er muligt, planlægges med forælderen på 
forhånd, hvilken tilgang der skal benyttes. Ellers aftales i situationen. Pædagogen kan enten 
forholde sig observerende og tale med forælderen bagefter. Eller pædagogen kan gå ind og hjælpe 
forælderen konkret, hvis denne ønsker det. 
  
Hvis pædagogen går ind og hjælper forælderen konkret, er det vigtigt at pædagogen: 

- Kommunikerer tydeligt til barnet og selvfølgelig ikke overtræder barnets grænser. 
Pædagogen siger f.eks.: ”Jeg gør sådan og sådan for at prøve at hjælpe din mor med at finde 
ud af, hvordan hun bedst kan hjælpe dig, når du er ked af det” eller ”… når du skal lave 
lektier”. 

- Efterfølgende hører barnet, hvad det oplever, og hvad barnet selv udtrykker at have brug for 
i situationen, samt kommunikerer til barnet, at det vil pædagog og forældre arbejde videre 
med (så det ikke bliver barnets ansvar) 

- Taler videre med forælderen, hvor barnet ikke er til stede, så det er tydeligt, at det er 
forælderens opgave at udvikle nye handlemåder i de pågældende situationer (hvilket vil give 
barnet nye handlemuligheder).  

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
Notatseddel til planlægning og oversigtsnotater.  
”Samtale/ aktivitet med forælder” og/eller ”Samtale/aktivitet med forælder og barn.” 
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Støtte til forælderen til udøvelse af opdragelsesomsorg 

Målsætning 
At støtte forælderen i forhold til de situationer, hvor forælderen har svært ved at få barnet til at 
efterleve de normer og værdier, som forælderen ønsker at formidle til barnet.  

Deltagere 
• Den pædagog, der er tilknyttet forælderen. 
• Forælderen.  

Ansvar 
Den pædagog, der er tilknyttet forælderen. 

Tidspunkt 
Ved besøg eller samtaler i interventionsfasen.  

Metodiske retningslinjer 
Støtte til opdragelsesomsorg bør ikke være det første man går i gang med, da vi teoretisk antager, at 
problemerne på dette felt kan skyldes mangler i behovs- eller udviklingsomsorgsudøvelsen. Derfor 
arbejdes med dette først.  
 
Behovet for støtte til at udøve opdragelsesomsorg vil være formuleret direkte i arbejdsgrundlaget 
eller komme frem i afdækningen af døgnrytmen, herunder forældres og barns ønsker for 
omsorgsudøvelsen.  
 
Pædagogen vil støtte forælderen ved besøg eller samtaler, hvor barnet ikke er til stede. Pædagogen 
kan tale med forælderen om: 

- Hvad er det forælderen gerne vil give videre til sit barn? 
- Er forælderen sikker på, at barnet er i stand til at efterleve de normer/regler, som forælderen 

stiller op? 
- Undtagelsessituationer; er der nogen gange, hvor barnet gerne vil følge reglerne og 

normerne?  
- Almengøre situationen for barnet, f.eks.: ”Det tager tid for børn at lære regler og normer…” 

og ”Barnet har ofte brug for, at forældrene formidler reglerne på en måde, så det positive 
ved at efterleve værdierne kommer frem”.  

- Almengøre situationen for forældrene, f.eks.: ”For de fleste forældre er det svært og 
frustrerende at få børnene til at opføre sig, som man gerne vil have dem til…” 

- Fremhæve og analysere de situationer, hvor forælderen har haft succes med at få barnet til at 
følge regler og normer, og opfordre forælderen til at gøre mere af det. 

 
Pædagogen taler løbende med forælderen om de udfordrende situationer:  

- Kigger efter tegn på, at forælderen er på vej til at lykkes og anerkender dette. 
- Hjælper forælderen med at holde fokus på de håb og drømme, han/hun har udtrykt omkring 

normer og værdier, f.eks.: ”Hvad er det gode, forælderen gerne vil give sit barn?” 

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
Notatseddel. 
”Samtale el. aktivitet med forælder”. 
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Brug af telefon – så familien kan kontakte pædagogerne 

Målsætning 
At pædagogerne står til rådighed på aftalte tidspunkter, hvor familien måske vil få brug for 
assistance, så indsatsudøverne ikke behøver at opholde sig mere end nødvendigt i familiens hjem.  

Deltagere 
• Pædagogerne. 
• Forælderen. 
• Barnet, hvis det selv kan betjene telefonen.  

Ansvar 
Forældrene er ansvarlige for at ringe efter hjælp i de aftalte situationer.  

Tidspunkt 
I interventions- og afviklingsfasen.  
 
Det aftales med familien, at de kan kontakte pædagogerne på et udleveret mobilnummer. Hvis et 
bestemt tidspunkt er aftalt, vil pædagogen have telefonen på sig. Ellers må familien lægge en 
besked og pædagogen vil ringe op, når denne har mulighed for det.  
 
Familien kan kontakte Hjælp til Familien – NU!-psykologen alle hverdage i dagtimerne.   

Metodiske retningslinjer 
I forbindelse med at det aftales, i hvilket omfang pædagogerne skal komme i hjemmet, aftales det, 
hvorvidt der er situationer, hvor familien skal have mulighed for at ringe efter hjælp. Dette vil 
typisk være i forhold til de centrale problemstillinger i forhold til omsorgsudøvelsen, som 
begrunder indsatsen, men som ikke på forhånd kan vides, hvornår vil opstå igen i familiens 
dagligdag.   
 
Selvom pædagogen har været i hjemmet og kender situationen, er telefonsamtalen helt afhængig af 
brugerens sproglige formidling. Det er derfor vigtigt, at pædagogen bruger aktiv lytning (jf. Koch 
og Bechmann Jensen 1999) og får konkretiseret situationen – også selvom det er en situation, som 
alle parter har oplevet før. Det, der støtter forældre og barn, er at konkretisere, hvad der sker, hvad 
de selv tænker, og hvad der er svært lige nu. Det er vigtigt, at pædagogen forholder sig spørgende så 
længe som overhovedet muligt, mens pædagogen leder efter konstruktive handlemuligheder i det 
sagte. Inden der evt. gives konkrete råd til, hvordan forældre og barn kan komme videre i den 
konkrete situation, spørger pædagogen til brugernes egne ideer til, hvad de kunne gøre og henleder 
deres opmærksomhed på de håb og drømme for deres samspil, som de tidligere har givet udtryk for.  

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
”Skabelon til telefonsamtale” (se p. 65).  
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Opkald til familien fra pædagogerne 

Målsætning 
At familien oplever, at der er nogen, der følger op på, hvordan det går med det, de kæmper med 
også uden at få besøg. 

Deltagere 
• Pædagog.  
• Forælder og/eller barn. 

Ansvar 
Pædagog. 

Tidspunkt 
I interventions- og afviklingsfasen.  

Metodiske retningslinjer 
Pædagogen aftaler med familien i forbindelse med besøg og interventioner i øvrigt, hvornår 
familien kunne have brug for eller ville være glade for at blive ringet op.  
 
Pædagogen ringer op og spørger til det, forældre eller barn, har udtrykt er vigtigt og/eller svært. Det 
er den pædagog, der har særligt ansvar for hhv. barn og forældre, der ringer til de pågældende.  

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
”Skabelon til telefonsamtale”. 
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Aflastningstiltag 

Målsætning 
At aflaste forældrene i den daglige omsorgsudøvelse ved at pædagogen påtager sig en 
omsorgsopgave.  

Deltagere 
• Den pædagog, der er tilknyttet barnet. 
• Barnet. 
• Forælderen. 

Ansvar 
Pædagogen. 

Tidspunkt 
Særlige aftalte tidsrum. I interventions- eller afviklingsfasen.  

Metodiske retningslinjer 
Det aftales med forælder, i hvilket tidsrum pædagogen skal være alene med barnet, og hvad der 
ville passe ind i barnets dagligdag at foretage sig i det pågældende tidsrum, f.eks. gå ud på 
legeplads, arbejde med lektier, gå på biblioteket, blive fulgt til sportsaktivitet el.lign. Pædagog og 
forældre vil typisk tage udgangspunkt i de ønsker til barnets dagligdag, som familien har ytret ved 
opstartsbesøget og som er dokumenteret i ”den ønske døgnrytme”.  
 
Det er vigtigt, at det, barnet foretager sig, mens pædagogen drager omsorgen, ligger så tæt op ad 
familiens kommende dagligdag som muligt, så aktiviteterne potentielt kan føres videre også efter 
indsatsen stopper.   
 
Efter aflastningen rapporteres til forælder, f.eks. ved at barnet selv fortæller, hvad det har foretaget 
sig (evt. støttet af pædagogen). Denne fremgangsmåde skal sikre, at forældrene inddrages i 
omsorgsudøvelsen, så aflastningen ikke berøver forælderen sin rolle.    

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
Notatseddel. 
Aktivitet/samtale med barn.  
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Aflastningstiltag kombineret med direkte støtte til barnet 

Målsætning 
At aflaste forældrene i den daglige omsorgsudøvelse ved at pædagogen påtager sig en 
omsorgsopgave, der retter sig mod et område, hvor barnet har særlig behov for støtte.  

Deltagere 
• Den pædagog, der er tilknyttet barnet. 
• Barnet. 
• Forælderen.   

Ansvar 
Pædagogen. 

Tidspunkt 
Særlige aftalte tidsrum. I interventions- eller afviklingsfasen.  

Metodiske retningslinjer 
Det aftales med forælder, i hvilket tidsrum pædagogen skal være alene med barnet. Den støtte, der 
gives til barnet, skal være en del af arbejdsgrundlaget i den konkrete sag og er derfor aftalt med 
sagsbehandler.  
 
Pædagogen taler med barnet om, hvilke ønsker barnet har til aktiviteten inden for rammen.  
 
Når pædagogen har gennemført tiltaget eller aktiviteten med barnet rapporteres til forælder, f.eks. 
ved at barnet selv fortæller, hvad det har foretaget sig, gerne støttet af pædagogen. Pædagogen 
formidler hvilke ressourcer og initiativer, barnet har vist i forbindelse med aktiviteten.  Denne 
fremgangsmåde skal sikre, at forældrene inddrages i omsorgsudøvelsen, samt at fokus holdes på 
barnets ressourcer og nærmeste udviklingszone. 
 
Det konkrete arbejdsgrundlag kan være meget forskelligt fra sag til sag, men i et afprøvet eksempel 
har vi arbejdet med:  

- Sorgproblematik. 
- Støtte til at komme ud blandt andre børn. 
- Optræning i at benytte lokalt folkebibliotek.     

 
Pædagogen forbereder sig på den indholdsmæssige del af støtten til barnet i samarbejde med 
psykologen eller hele teamet.  

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
”Notatseddel”. 
”Aktivitet/samtale med barn”.  
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Konfliktmægling mellem barn og forældre 
Dette tiltag er inspireret af teorier om konfliktmægling (jf. Wegler et al. 2007), men tilpasset 
rammer og forudsætninger i Hjælp til Familien – NU!  

Målsætning 
At mægle mellem barn og forældre i situationer, hvor konflikter er så store, at det ikke er 
tilstrækkeligt at arbejde med barn og forældre hver for sig.  

Deltagere 
Den af pædagogerne, der er tilknyttet forælderen, understøtter dennes perspektiv. 
Den indsatsudøver, der er tilknyttet barnet, understøtter dennes perspektiv.   

Ansvar 
Pædagogerne planlægger sammen med psykologen, hvordan tiltaget skal udmøntes.  
 
Hver pædagog dokumenterer for sig selv og sine tilknyttede familiemedlemmer.  

Tidspunkt 
På besøg i hjemmet eller ved møde andetsteds i interventionsfasen.  

Metodiske retningslinjer 
En konflikt er, når det, én person vil, modarbejder det, en anden person vil. Barnet kan f.eks. 
opleve, at forælderens fokus på pligter og skolegang modarbejder barnets interesse i at dyrke 
betydningsfulde relationer til jævnaldrende. Det er helt naturligt, at der opstår konflikter i relationen 
mellem barn og forældre – det ville være unormalt, hvis der ikke gjorde. Denne pointe er vigtigt at 
formidle til barn og forældre.  
 
Det ypperligste mål for konfliktmægling er at opløse konflikten og komme et tredje sted hen, som 
begge parter kan leve med og få noget ud af.  Lige så naturlige som konflikter er mellem barn og 
forælder, lige så vigtigt er det, at der skabes nogle løsninger, hvor barnet føler sig passet godt på og 
anerkendt, og den voksne oplever at varetage sin forældrerolle på en acceptabel måde. 

Skridt til mægling 
- Først og fremmest er det vigtigt, at både barnets og forælders oplevelse høres og anerkendes. 
- Hernæst sættes fokus på, hvilke gode intentioner hhv. barn og forælder har i situationen (f.eks. 

at sørge for at barnet får en uddannelse eller at pleje sit netværk).  
- Herefter siger hver part, hvad de ønsker sig i disse situationer – hvis de skulle gå godt, hvad 

skulle hver især så gøre. 
- Dernæst undersøges om disse løsningsmodeller tilgodeser de gode intentioner/de udtrykte 

behov. 
- Til sidst summeres op, hvad forælder og barn kan blive enige om at gøre næste gang situationen 

opstår.  

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
”Notatseddel”. 
”Stikord til konfliktmægling” (se p. 66).  
”Samtale med forældre”. 
”Samtale med barn.”.
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Støtte forælder i forhold til andre instanser 

Målsætning 
At støtte forælder i forhold til andre instanser, der er relaterede til de aktuelle vanskeligheder med at 
sikre omsorgsudøvelsen.  

Deltagere 
Forælder og den pædagog, der er tilknyttet denne (evt. barnet selv). 

Ansvar 
Pædagog og forælder.  

Tidspunkt 
Efter aftale med pågældende instans.  

Metodiske retningslinjer 
Pædagogen deler sin viden om, hvordan det offentlige system er sammensat, så denne kan fungere 
som guide, og det sikres, at der rettes henvendelse på rette sted.  
 
Hvis forælderen har haft dårlige oplevelser med den pågældende instans, kan pædagogen tale disse 
igennem med forælderen, så forælderen kan få luft for eventuelle frustrationer.  
 
Pædagogen interviewer forælder om, hvad formålet med kontakten til instansen er. Stiller åbne 
spørgsmål for at hjælpe forælder med at blive klar på, hvad man ønsker af den anden instans og 
hvad der er vigtigt for forælderen, i forhold til at omsorgen for barnet bliver sikret.  
 
Pædagogen støtter forælderen i at formidle til barnet, hvad kontakten går ud på og på at forberede 
barnet, hvis barnet også skal deltage.  
 
Pædagogen kan godt være ”bisidder” til mødet, men undgår at ”overtage” for forælderen. Konkret 
kan pædagogen f.eks. hjælpe forælderen med at huske på forælderens fokuspunkter, iagttagelse og 
ideer.   

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
Ved forberedelse af tiltaget i forbindelse med forudgående tiltag: ”notatseddel”, ”samtale/aktivitet 
med forældre” og evt. ”samtale/aktivitet med barn”. 
 
Ved gennemførsel af tiltaget: ”Notatseddel til kontakt til anden instans” (se p. 67).  
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Formidling og hjælp til at benytte almene støttetilbud 

Målsætning 
At tilføre familien flere ressourcer ved at støtte brug af almene tilbud. 

Deltagere 
Pædagog og forælder og/eller barn.  

Ansvar 
Den pædagog, der er tilknyttet forælderen i forhold til ansvar for og beslutning om at benytte 
alment tilbud.  
 
Den pædagog, der er tilknyttet barnet i forhold til at udfolde barnets behov, ideer og interesser i 
forhold til benyttelse af alment tilbud til barnet.  

Tidspunkt 
I interventions- eller afviklingsfasen. 

Metodiske retningslinjer 
Pædagogen har i kraft af sin uddannelse og erfaring kendskab til forskellige almene støttetilbud. Det 
kan være almene offentlige tilbud eller tilbud hos private humanitære organisationer.  
 
Hvis det viser sig, at barnet eller den voksne i sig selv har behov, der kunne imødekommes ved 
endnu ikke afprøvede tilbud, stiller pædagogen sin viden til rådighed og hjælper med at formidle 
kontakten yderligere, hvis forælderen ønsker det. 
 
Familien har måske dårlige erfaringer med at benytte almene tilbud og mangler måske tro på eller 
viden om, hvordan man kan deltage. Pædagogen stiller spørgsmål, der afdækker disse forhold og 
opmuntrer til at benytte muligheder, der kan optimere omsorgssituationen for barnet og/eller støtte 
til forældrene.  

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
”Notatseddel” og ”Samtale /aktivitet med forældre” 
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Netværksmøde 
Netværk skal i denne sammenhæng forstås som familiens private netværk samt eventuelt voksne fra 
barnets skole, fritidsaktiviteter etc., der ikke i forvejen deltager i ansvarsgruppemøderne.  

Målsætning 
At støtte familien i at bruge deres netværk – familie, venner, voksne fra fritids-, skole- eller 
dagtilbud – bedre, så omsorgssituationen for barnet kan optimeres.  

Deltagere 
Pædagogen (og evt. psykologen som mødeleder) forældre, barn (deltagelse tilpasset til barnets 
alder) samt relevante netværkspersoner.  

Ansvar 
Den pædagog, der er tilknyttet forælderen kan støtte i forhold til forælderens rolle.  
Den pædagog, der er tilknyttet barnet kan støtte barnet i at udtrykke sig.  

Tidspunkt 
I interventionsfasen eller afviklingsfasen.  

Metodiske retningslinjer 
Iværksættelse af et møde mellem familien og relevante netværkspersoner skal være et middel til at 
udmønte arbejdsgrundlaget, hvor øget brug af netværk kan være formuleret direkte som et 
arbejdspunkt. Det kan også være, at det ved kortlægning af barnets aktuelle og ønskede døgnrytme 
eller kortlægning af netværk er kommet frem, at konkrete netværkspersoner opleves som en særlig 
ressource af familien.  
 
Pædagogen kan introducere ideen om netværksmøde, men det er vigtigt, at forældre og barn oplever 
det som meningsfuldt at mødes med netværkspersonerne9. I hvert enkelt tilfælde kan det overvejes, 
om det er barn eller forælder, der skal invitere netværkspersoner, om det skal være skriftligt eller 
mundtligt osv. Pointen er, at det er familien, der inviterer.   
 
Det aftales på forhånd, hvad hhv. forælder og barn gerne vil snakke med netværkspersonerne om, 
og de to pædagoger hjælper med at få formuleret en dagsorden, som familien medbringer.  
 
Ved mødet fokuseres på netværkspersoners muligheder og motivation for at støtte familien ved 
aktiviteter, aflastning el.lign.  
 
Det er familien og netværkspersonerne, der indgår eventuelle aftaler, som de selv bærer ansvaret for 
at følge op på. Pædagogerne kan hjælpe med at få aftalerne nedskrevet kort og præcist, så familien 
og netværkspersoner kan få dem med sig med det samme.    
 
Ved efterfølgende besøg og aktiviteter i familien kan pædagogerne støtte familien i at følge op på 
mødets resultater.   

Forberedelses- og dokumentationsværktøjer 
Udfyldt netværksark.  
Dagsorden udarbejdes specifikt til det pågældende møde. 
”Notatseddel” og ”Samtale /aktivitet med forældre og barn”.  

 
9 Der behøver ikke at være tale om flere personer, det kan være en enkelt f.eks. mormor.  
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SKABELONER TIL FORBEREDELSE OG DOKUMENTATION AF 
TILTAG OG ARBEJDSGANGE 

Visitationsseddel til brug ved første samtale med 
sagsbehandleren 
Sagsbehandleren præsenteres for indsatsen Hjælp til Familie – NU! er en indsats, der sikre 
omsorgen for barnet i hjemmet ved daglige besøg og tiltag, der afbøder de problemer, der kræver en 
akutanbringelse.  
 
Hvis sagsbehandler måske tror at det kunne være en mulighed afklares ved hjælp af nedenstående 
spørgsmål hvorvidt sagen så vidt vides hører ind under visitationskriterierne: 
 
• Barnet vil ikke lide overlast i hjemmet   
• Mindst én forælder kan være til stede i hjemmet. 
• Forælderen må kunne acceptere at ”akutteamet” kommer dagligt i hjemmet.  
• Det skønnes, at omsorgen for barnet kan sikres ved at forælderen bakkes op af ”akutteamet”.  
• Barnet/den unge føler sig tryg nok ved at blive i hjemmet med ”akutteamets” tilstedeværelse. 

 
Indledning  
”Jeg stiller dig nogle spørgsmål for at høre om Hjælp til Familien – NU! kunne være relevant”  
 
Ang. problematikken  
Hvad får dig til at ville akutanbringe?  
 
 
 
Hvad er gået forud for dette?  
 
 
 
Hvad er dit forhåndskendskab til familien? 
 
 
 
Har du nogen mistanke om direkte overgreb? 
 
 
 
Omsorgsudøvelsen generelt 
Hvilke ting har du indtryk af rent faktisk fungerer i hjemmet p.t. i forhold til omsorgen for barnet? 
 
 
 
Ved du noget om familiens dagligdag / døgnrytme – hvornår optræder problemerne?  
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Ang. forældrene livssituation /ressourcer 
Er der én eller flere forældre til stede i hjemmet? 
 
 
 
 
Har du fornemmelsen af at forældrene er hjemme om natten, ikke er konstant påvirkede, har 
voldsomme psykiske vanskeligheder osv.?   
 
 
 
 
Tror du at forældrene ville acceptere en indsats i hjemmet? 
 
 
 
Socioøkonomiske rammer 
Er der bolig, varme, mad i køleskabet? 
 
 
 
Har familien noget netværk? 
 
 
 
Ang. barnet 
Er der problemer knyttet til barnet? Er der noget det ikke kan? Noget det ikke får opfyldt?  
 
 
 
 
Hvad siger barnet om den aktuelle situation? Klager barnet over noget? 
 
 
 
 
Tror du at barnet ville føle sig tryg nok ved at der kom pædagoger fra Frederiksholm et par gange 
om dagen i hjemmet?  
 
 
 
 
 
Særlige forhold 
Er der særlige forhold omkring barn eller familie, der skal medtænkes? (fremmed kultur, diagnoser, 
handicaps forældre og eller børn).  
 
Hvornår kan vi mødes med dig og forældrene? 
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Skabelon til ”arbejdsgrundlaget” 
 

Bekymringer, ressourcer og begrundelsen for indsatsen til akut sikring af omsorgen for barnet / 
børnene i hjemmet 

 
Hvad virker godt? Hvad bekymrer 

forvaltningen?  
Hvad 
bekymrer 
forældrene?  

Styrker Sikkerhed 
Hvad vil 
forvaltningen se 
ske? 

Hvad vil 
familien se 
ske? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Hjælp Familien – NU! skal altså hjælpe i forhold til:  
 
1.____________________________________________  
 
2. ___________________________________________ 
 
3.____________________________________________ 
 
4._____________________________________________ 
 
 
Første besøg i hjemmet vil være: ______________ 
Næste ansvarsgruppe møde er _________________ medmindre det viser sig nødvendigt at indkalde 
før. 
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Huskeseddel til opstartsbesøg i hjemmet 
 

Opstartsbesøg i hjemmet 
(huske på almindelige normer for besøg i andres hjem) 

 
Fokuspunkter 
 

• Ring evt. og bekræfte at man er på vej. 
 
• At blive modtaget – få fortalt barnet / børnene hvem man er + at kommentere hjemmet 

anerkendende som omsorgsbase.  
 

• Tale med barn og forældre sammen forklare og vise hvad og hvorfor man skriver.  
 
 

• Dele sig op – kort forklare at man gør det, for at kunne koncentrere sig fuldt om både 
forælder og barn / børn + at alle skal tale sammen bagefter igen. 

 
 

• Skabe tillid ved at lytte til forælderen (også punkter, ikke umiddelbart kan arbejdes med, 
anerkend og noter). Spørge til hvad, der har virket i omsorgsudøvelsen indtil nu samt 
uddybe det, der skal hjælpes med.  
 
Notere både ressourcer og udfordringer på døgnrytme-skemaet – tal om det på en måde, 
der fastholder at forælderen har hovedansvaret for omsorgen for barnet i hjemmet.  

 
• Lære barnet / børnene lidt at kende, formidle hvorfor, man er der og skabe tillid ved at 

interessere sig for barnets hverdag, få det til at vise én sit værelse el. lign lave en aktivitet 
med barnet, lytte på barnet (også på punkter, der umiddelbart kan arbejdes med anerkend og 
notere) Høre barnets / børnenes perspektiv på dagligdagen, hvad går godt? Hvad er svært? 
Hvad ønsker barnet sig? Notere på døgnrytmeskemaet – fokus på oplevelse (ikke ansvar).  

 
 
• Tale sammen alle sammen og samle op på 

o Hvordan hhv. forælder og barn oplever at døgnet forløber (døgnrytmeskema 1)  
o Hvad hhv. barn og forælder synes går godt (døgnrytmeskema 1+2) 
o I hvilke situationer familien skal have hjælp (døgnrytmeskema 1+2) 

 
• Aftal næste besøg – tidspunkt og fokus.  
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Forberedelse til første samtale med forælderen i hjemmet 
 
Indledning  
Gentage hvorfor man er der. Tage udgangspunkt i arbejdsrundlaget. 
 
Fokus 
Få hørt på hvad der optager forælderen mest (i det hele taget) – om man derefter vælger at snakke 
ressourcer eller problemer først afhænger af, hvad man fornemmer, vil møde forælderen bedst.. 
 
Tale om ressourcer 
”f.eks. din sagsbehandler tror på, at du godt kan klare at have dine børn hjemme selvom det er svært 
lige nu” ”Hvad ville du sige, at du har mindst svært ved i hverdagen?”  
 
”Hvad er den bedste tid på dagen?” (notere på døgnrytmen) ”hvad er det, du gør, for at det bliver 
godt?” 
 
”Hvad er dit barn rigtig god til” ”Hvornår var dit barn sidst glad?” 
 
Tale om problemer 
”hvordan gik dagen i går?” (noter på døgnrytmeskemaet) ”hvordan kom I ud af sengen?” osv. 
 
” hvad synes du særligt, der er svært ved det?” ”hvad kunne du godt tænke dig at kunne?” ”kender 
du nogen, der kan det?” ”hvad gør de?”  
 
”jeg kommer næste gang du skal… hvad ville det så være en hjælp for dig, at jeg gjorde?” ”hvad 
skulle der til for at du selv ville kunne?” 
 
”når de her problemer bliver løst, hvordan ser det så ud i jeres hverdag?” – hvordan står I op? Hvad 
gør du? Hvordan får I mad osv., osv.  
 
Mål 

- at forælderen føler sig mødt i sin nuværende oplevelse af situationen 
- at man har talt om både ressourcer og vanskeligheder 
- at det er noteret på døgnrytmeskemaet (1), hvordan et døgn typisk forløber – som det er nu  
- at det er noteret på døgnrytmeskemaet (2), hvad forælderens håb og drømme for 

omsorgsudøvelsen er.   
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Forberedelse til første møde med barnet/børnene i hjemmet 
 

Indledende  
Husk at gentage flere gange for barnet, hvorfor du er i familien. Hvem, der har bestemt det og hvad 
mor / far har sagt om det = italesætte og konkretisere barnets situation. F.eks. ”Lone fra kommunen 
har bestemt, at vi skal komme og hjælper jer. Det har din mor sagt ja til, så nu skal vi komme hjem 
til jer hver dag i et stykke tid”. 
 
”Nu hvor jeg altså skal komme her og hjælpe dig og din mor / far, så har jeg brug for at lære dig lidt 
at kende og høre hvordan du synes, at det er herhjemme hos jer.” 
 

- gå på værelse, gå ud på legeplads el.lign. alt efter hvad barnet har mod på. Hvis det er et 
mindre barn, så se om barnet vil vise situationer køkken, værelse osv.  

 
Fokuspunkter  

- møde barnets følelsesmæssigt (virker barnet ivrig, modvillig, forvirret?) – sørge for at 
afstemme sit eget udtryk hertil – lidt underdrevet, evt. italesætte ”nu har du jo ikke set mig 
før, mange børn kan godt blive lidt forvirrede / urolige / etc. Når der sådan kommer én man 
ikke kender hjem til én..”  

 
- undersøge hvad barnet er optaget af, hvad barnet kan lide (i hjemmet men også i helheden) 

”hvad kan du bedst lide i verden?”  
 

- holde sig tæt til barnets egne formuleringer / gentage de ord barnet bruger 
 

- undersøge barnets perspektiv på sin dagligdag – hvad er den bedste tid på dagen, hvad kan 
barnet godt lide at mor / far gør ”gør din mor nogen gange noget godt?” 

 
- hvad er barnets perspektiv på det, der er beskrevet som vanskeligt? 

 
o Din mor synes det er lidt svært om morgenen, når du skal i skole, hvordan synes du 

det er? Hvordan vækker hun dig? (få evt. barnet til at vise det på værelset..) hvad gør 
du så, hvordan er det? Hvad kunne du godt tænke dig, at din mor gjorde – evt. vise 
det ”hvis vi leger /forestiller os, at jeg er din mor/far, hvad skulle jeg så gøre?” osv.  

 
Mål 

- at barnet ved / får at vide hvorfor du er der 
- at møde barnets følelsesmæssige udtryk  
- at kunne notere i døgnrytmeskemaet: 

• hvordan døgnet forløber ifølge barnet (døgnrytmeskema 1) 
• hvad der er barnets bedste tid på dagen (døgnrytmeskema 1 + 2)  
• hvad barnet synes er værst (døgnrytmeskema 1).  
• hvad barnet godt kunne tænke sig i de svære situationer 

(døgnrytmeskema 2).  
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Skabelon for døgnrytme 1 og 2 til at udfylde med forælderen 
SÅDAN FORLØBET BARNETS DØGN SOM DET ER NU 

Dato: 
Omsorg for      . Forælder       
 
  

Hygiejne, 
spisning, vaner, 
hvile og 
soveritualer.  

 
Madpakke, 
skoleting, 
lektier. 

 
Særlige interesser, 
fritidsinteresser, 
fritidsjob.  
 

 
Barnets 
samvær med 
forælder, 
søskende, 
venner.  

 
Andre 
netværkspersoner i 
forhold til familien.  

Morgen  
 
 
 
 
 

 
 
 

    

Formiddag 
 
 
 
 
 

     

Eftermiddag 
 
 
 
 

     

Aften 
 
 
 
  

     

Nat  
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SÅDAN ØNSKER FORÆLDEREN AT UDØVE OMSORGEN FOR BARNET  
 
Omsorg for      . Forælder       
  

Hygiejne, 
spisning, vaner, 
hvile og 
soveritualer.  

 
Madpakke, 
skoleting, 
lektier. 

 
Særlige interesser, 
fritidsinteresser, 
fritidsjob.  
 

 
Barnets 
samvær med 
forælder, 
søskende, 
venner.  

 
Andre 
netværkspersoner i 
forhold til familien.  

Morgen  
 
 
 
 
 

 
 
 

    

Formiddag 
 
 
 
 
 

     

Eftermiddag 
 
 
 
 

     

Aften 
 
 
 
  

     

Nat  
 
 

     

 
 
 
 



 57

Skabelon for døgnrytme 1 og 2 til at udfylde med barnet 
 

SÅDAN FORLØBER DØGNET FOR BARNET SOM DET ER NU 
Dato: 
Barn        
 
  

Hygiejne, 
spisning, vaner, 
hvile og 
soveritualer.  

 
Madpakke, 
skoleting, 
lektier. 

 
Særlige interesser, 
fritidsinteresser, 
fritidsjob.  
 

 
Barnets 
samvær med 
forælder, 
søskende, 
venner.  

 
Andre 
netværkspersoner i 
forhold til familien.  

Morgen  
 
 
 
 
 

 
 
 

    

Formiddag 
 
 
 
 
 

     

Eftermiddag 
 
 
 
 

     

Aften 
 
 
 
  

     

Nat  
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SÅDAN ØNSKER BARNET, AT HVERDAGEN SKAL VÆRE 

Barn        
 
  

Hygiejne, 
spisning, vaner, 
hvile og 
soveritualer.  

 
Madpakke, 
skoleting, 
lektier. 

 
Særlige interesser, 
fritidsinteresser, 
fritidsjob.  
 

 
Barnets 
samvær med 
forælder, 
søskende, 
venner.  

 
Andre 
netværkspersoner i 
forhold til familien.  

Morgen  
 
 
 
 
 

 
 
 

    

Formiddag 
 
 
 
 
 

     

Eftermiddag 
 
 
 
 

     

Aften 
 
 
 
  

     

Nat  
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Skabelon til samtale/aktivitet med barn 
 
Dag       
 
Dato       
 
Tidsrum       
 
Pædagog       
 

Hvad er planlagt og med hvilket formål? 
 
 
 
 
 

 

Beskrivelse 
(hvem siger og gør hvad, hvornår osv.) 
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Skabelon til samtale/aktivitet med forælder 
 
Dag       
 
Dato       
 
Tidsrum       
 
Pædagog       
 

Hvad er planlagt og med hvilket formål? 
 
 
 
 
 

 

Beskrivelse 
(hvem siger og gør hvad, hvornår osv.) 
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Skabelon til netværksark 
Barnets navn       
Udarbejdet dato:       Af:       
 
Netværkspersoner, som barnet har forbindelse til: 
Navn:       
Hvad er forbindelsen 
Nærhed/ slægtskab 

      
 

Hvad laver de 
sammen 

      
 

Hvor ofte er de 
sammen 

      
 

Andet:       
 

 
Navn:       
Hvad er forbindelsen 
Nærhed/ slægtskab 

      
 

Hvad laver de 
sammen 

      
 

Hvor ofte er de 
sammen 

      
 

Andet:       
 

 
Forældre       
Udarbejdet dato:       Af:       
 
Netværkspersoner, som forælderen har forbindelse til: 
Navn:       
Hvad er forbindelsen 
Nærhed/ slægtskab 

      
 

Hvad laver de 
sammen 

      
 

Hvor ofte er de 
sammen 

      
 

Andet:       
 

 
Navn:       
Hvad er forbindelsen 
Nærhed/ slægtskab 

      
 

Hvad laver de 
sammen 

      
 

Hvor ofte er de 
sammen 

      
 

Andet:       
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Skabelon til notatseddel til hvert besøg 
Dag       
 
Dato       
 
Tidsrum       
 
Pædagog(er)       

Mål og aftaler for besøget – hvad er der planlagt at gøre 
      
 
 

 

 

 

 

Besøges forløb i hovedtræk 
 (hvem, hvad, hvor, hvem gjorde hvad, hvad skete, der så? Hvordan sluttede det). 
      
 
 
 
 

Nye aftaler om besøg/samtaler/aktiviteter 
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Forslag til overskrifter i skriftlig status 
Status på indsatsen Hjælp til Familien - NU! 
Barn:   
Forældre:  

Lovgrundlag  
Foranstaltningen et pædagogisk tiltag i hjemmet i forhold til Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 2. 

Hjælp til Familien - NU!- team 
Pædagogerne NN (tilknyttet barnet) og XX (tilknyttet forældre) har udført besøg, tiltag og 
aktiviteter. Psykolog YY visiterer og superviserer.  

Baggrund for indsatsen  
Der har været arbejdet på følgende arbejdsgrundlag:  

1. … 
2. … 
3. … 

Formålet med denne status 
… 

Gennemførslens af indsatsen i – beskrivelser 
… 

Kortlægning af barnets døgnrytme med forældre og barn 
… 

Samarbejde med forælder og barn 
… 

Støtte til barnet 
…   

Støtte til forælderen  
… 

Konklusion 
… 

Anbefalinger/forslag til indsatsens videre forløb 
… 

Forælder og barns kommentarer til denne status 

Barnets kommentarer:  
... 

Forælderens kommentarer:  
... 
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Skabelon til samtale/aktivitet med barn og forælder sammen 
 
Dag       
 
Dato       
 
Tidsrum       
 
Pædagog(er)       
 

Hvad er planlagt og med hvilket formål? 
      
 
 
 

 

Beskrivelse 
(hvem siger og gør hvad, hvornår osv.) 
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Skabelon til telefonsamtale 
 
Dag       
 
Dato       
 
Tidsrum       
 
Samtalen var imellem:  
 
Pædagog       
Forældre el. barn       

Hvem ringede op, var det aftalt, var der formål? 
 

 

Beskrivelse af samtalen? 
(hvem siger hvad og hvornår?) 
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Skabelon/stikord til konflikthåndtering  
I hvilke situationer er der konflikt og hvad gør hhv. barn og forælder? 
      
 
 
 
 
 
 
Hvilke gode intentioner har forælderen i situationen? 
      
 
 
 
Hvilke gode intentioner har barnet i situationen? 
      
 
 
 
 
Hvordan ønsker forælderen at situationerne skal forløbe, hvad skal hver især gøre? 
      
 
 
 
 
Hvordan ønsker barnet at situationerne skal forløbe, hvad skal hver især gøre? 
      
  
 
 
 
Hvordan kan de foreslåede handlinger bidrage til at indfri barn og forældres positiv intentioner? 
      
 
 
 
 
 
Hvad kan barn og forældre blive enige om at prøve at gøre anderledes næste gang situationen 
opstår?  
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Skabelon til notatseddel til kontakt til andre instanser  
Dag:       
 
Dato:       
 
Tidsrum:       
 
Lokalitet / instans:       
 
Pædagog(er):       
 
Familien (forældre / barn):       

Mål og aftaler for kontakten til anden instans 
Hvad er drøftet med familien før kontakten? 
      
Hvordan er rollefordelingen mellem deltagerne planlagt? 
      
Hvad er der planlagt at gøre? 
      

Beskrivelse af kontakten i hovedtræk og detaljer 
 (hvem, hvad, hvor, hvem gjorde hvad, hvad skete, der så? Hvordan sluttede det). 
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