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En introduktion til brugen af ’Supermarkedet for tidlig tværfaglig indsats’ 

Tidlig tværfaglig indsats – hvordan ser det ud? Hvem kan hvad? 

I indeværende projekt blev der gennemført 2 omgange af tværfaglige dialoger mellem sundheds-

plejersker, dagplejepædagoger, vuggestuepædagoger, børnehavepædagoger og socialrådgivere i 

hvert af kommunens 6 lokalområder. Her blev der arbejdet med kendskabet til hinanden, og de 

forskellige faglige kompetencer, som er repræsenteret i et tidlig indsatsfelt til børn i alderen 0-6 år 

og deres forældre. 

Som en del af disse dialoger bliver medarbejderne i tværfaglige grupper bedt om ’at løse’ en case 

beskrevet af børnehaverne med inspiration fra bekymringer, de har i deres daglige arbejde. Der 

var således forskellige cases alt efter område og gruppe. Hver faggruppe bidrager med deres per-

spektiv på casen med henblik på udarbejdelse af en fælles forståelse af bekymringen. Herefter 

kommer hver faggruppe med bud på, hvilke kompetencer de kan byde ind med i en tidlig tværfag-

lig indsats – set i forhold til den pågældende case.  

Den sproglige billedliggørelse af dette arbejde tager sit udgangspunkt i, at det giver god mening at 

bruge en supermarkedsmetafor, hvor man interesserer sig for, hvad de andre faggrupper ’har på 

hylderne’. Derfor kaldes den inspirationsmodel, der er udarbejdet på baggrund af ovenstående 

dialoger for ’supermarked’.  

Modellen kan downloades på www.boerneungediplom.dk. 

Det er meget VIGTIGT at påpege, at dette ’Supermarked’ er udarbejdet til brug i børnehaver - 

fordi casen, der ligger grund for de forskellige faggruppers kompetencer, handler om et barn i 

børnehaven. Det betyder, at indholdet i ’Supermarkedet’ er set fra børnehavernes perspektiv!! 

Supermarkedet repræsenterer således det, børnehaven selv kan gøre, og det andre faggrupper 

kan gøre i forhold til børn, der går i børnehaven. Projektet er sig helt bevidst om, at sundhedspleje, 

dagpleje og vuggestue selvfølgelig kan mange flere ting, end der er oplistet her.  

’Supermarkedet’ er et forsøg på at synliggøre og ikke mindst konkretisere en tidlig 

tværfaglig indsats i relation til fagpersonerne kompetencer. De indledende interviews i projektet 

viste, at faggrupperne ikke kender hinandens kompetencer i relation til tidlig tværfaglig indsats. 

Alle er i og for sig enige i, at tidlig tværfaglig indsats er en rigtig god ide, men hvis man som fagper-

son skal kalde på en anden fagperson, så er det bydende nødvendigt, at man ved noget om, hvem 

man kan kalde på og til hvilke opgaver. ’Supermarkedet’ er således et forsøg på at illustrere dette 

på en let og overskuelig måde.  
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Introduktion til læsning og brug af ’supermarkedet’ 

Supermarkedet kan printes i A3 version. Der er en forside og en bagside. På forsiden er illustreret 

de faggrupper, der er involveret. Bagsiden illustrerer med tekst, hvilke kompetencer der er at fin-

de hos hver faggruppe.  

I datamaterialet fra de ovennævnte dialoger fremstod visse dele af materialet at væ-

re fælles elementer i en tidlig tværfaglig indsats. Disse er oplistet i midten af siden. Herudover kan 

man som børnehave gå ind og læse i stikordsform, hvad børnehaven selv kan gøre, og hvad dag-

plejen, sundhedsplejen og socialrådgiverne kan bidrage med i en tidlig tværfaglig indsats.  


