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Hvad kan børnehaven  
selv gøre?
   

•  Starte en stafet log v/ første bekymring & sørge for, at 
der er en stafetholder

•  At beskrive bekymringen tydeligt ud fra iagttagelser. 
Det må være konkret for forældre, og eventuelt andre 
fagpersoner, hvad børnehaven ser - (du kan bruge 
Trivselsmetoden til at beskrive konkrete eksempler)

•  At beskrive bekymringen, så det bliver tydeligt for 
forældrene, hvilken konsekvens det har for deres barn 
i dagligdagen

•  Indkalde og afholde møde med forældrene og andre 
samarbejdspartnere (sikre dialog og tillidsfuldt samar-
bejde med forældrene)  

•  Søge vigtige informationer hos forældrene (f.eks. har 
der tidligere været oprettet en stafet log?)

•  At have en opmærksomhed på hele familien (hvis der 
f.eks. er yngre søskende kan man indkalde både dag-
pleje og sundhedspleje sammen med forældrene til et 
fælles møde. Brug andre fagpersonerns kompetencer 
og samarbejde med familien for at sikre familiens 
trivsel)

•  Yde rådgivning til familien vedrørende deres barns 
trivsel og behov

•	Bruge	de	andre	fagpersoner	til	sparring	(anonymt,	
hvis ikke forældrene giver tilladelse)

•  ICDP i børnehaven 

•  Marte Meo i børnehaven

•  At søge supervision hos PPR for hjælp til egen pæ-
dagogisk indsats (’Temperaturen’ & ’Det Refleksive 
Rum’)

•  At knytte en bestemt voksen til barnet - understøtte 
barnets evne for relation og tilknytning

•  At der gives tid og rum i dagligdagen til at sætte bar-
net i ”varmekasse”

•  Børneinterview – et ’inde-fra’ perspektiv på barnets 
oplevelse

•  Når barnet starter i børnehaven så få spurgt til, 
hvorvidt der er noget i hjemmet, fra dagplejen eller fra 
vuggestuen, som kan være nyttigt for børnehaven at 
vide. Hvis det er tilfældet, så indkald til et fælles møde 
med dagpleje eller vuggestue

•  Hjælpe med at afdramatisere brugen af stafet log og 
samarbejde med andre fagpersoner 

Hvad kan dagplejen 
bidrage med?
   

•  Kan bruges til at indhente iagttagelser om barnets 
trivsel og behov tidligere (med forældrenes tilladelse) 

•  Kan bruges til at indhente oplysninger om, hvad der 
fungerede godt for barnet i dagplejen (med forældre-
nes tilladelse)

•  Hvis der er yngre søskende, kan dagplejen tilbyde, at 
en tidlig opstart i dagpleje, hvis det er en familie, som 
er lidt slidt

•  Hvis der er yngre søskende, kan en information 
til dagplejen om familiens trivsel og behov hjælpe 
dagplejen med at have en ekstra opmærksomhed og 
omsorg for både familie og yngre søskende

•  Dagplejen kan sikre overlevering af stafet log til bør-
nehaven sammen med forældrene, hvis der stadig er 
et samarbejde om barnets trivsel og behov

•  Hvis barnet stadig har behov for støtte, kan dagplejen 
hjælpe en god indkøring i børnehaven

•  Støtte samarbejde med familien. Det kan være en 
familie, hvor der har været et rigtig godt samarbejde 
mellem dagpleje og familie. Bruge det positivt, at 
familien kender og er tryg ved dagplejeren og dagple-
jepædagogen

Fælles fokus for alle fagper-
soner i tidlig tværfaglig indsats 
og samarbejde med forældre

• Forældrene skal være centrale i samarbejdet (de ken-
der deres børn bedst)

•  Fælles forståelse sammen med familien omkring 
barnets trivsel og behov (sikre ejerskab og mening hos 
forældrene)
- at fagpersonerne forholder sig undersøgende til 

forældrenes perspektiv ved at spørge og lytte
- plads til at familien selv fortæller deres oplevelse af 

deres barns trivsel og behov
- plads til at familien selv fortæller om deres barns 

ressourcer (brug ressourcer til at hjælpe barnets 
behov)

- plads til at familien selv fortæller, hvad deres barn 
har behov for

- at fagpersoner bruger familiens ord, eksempler og 
oplevelser i dialogen for at skabe mening og fælles 
forståelse 

- at beskrive bekymringen tydeligt og i konkrete 
eksempler. Det må være konkret for forældre, hvad 
vi som fagpersoner ser. Det skal være tydeligt for 
forældrene, hvilken betydning det har for deres barn 
i dagligdagen

•  At lave et fælles mål for indsatsen sammen forældrene
- at fagpersonerne ikke sætter mål uden forældre
- at lave en fælles, omfattende og kortvarig indsats i 

både børnehave og hjem på samme tid
- at familien selv fortæller, hvad der giver mening for 

dem at gøre i forhold til deres barns trivsel og behov
- at alle fagpersoner selv fortæller, hvad man kan 

tilbyde

•  Fokus på ressourcer og anerkendelse - hos både barn, 
forældre og netværk

•  God mødeledelse - husk at fortælle forældrene inten-
tionerne med mødet

•  Holde fokus fremadrettet 

•  Holde fokus på barnets behov, hvor indsatsen skal 
skabe en forandring for barnet

•  Indkald kun de nødvendige fagpersoner

•  Vigtigt med en helhedstænkning om barnet og fami-
lien (husk mindre søskende)

•  Vigtigt, at vi ved, hvad vi kan tilbyde familien 

•  At blive klar på, hvem noget er et problem for? 
(oplever barnet og familien selv bekymringen som et 
problem?)

•  Søge forældrenes gode erfaringer med barnet og bruge 
dem i børnehaven

•  Alle har pligt til at handle på det, vi ser

Hvad kan socialrådgiveren 
bidrage med?
   

•  Man kan ringe og få hjælp til, hvad man kan spørge 
familien om for at få et dækkende billede af barnets 
trivsel og behov. Socialrådgiveren bruger her ICS 
trekanten med fokus på at afdække barnets udækkede 
behov (anonymt, hvis ikke forældrene giver tilladelse)

•  Man kan søge sparring på en bekymring i forhold til 
at forstå barnets trivsel og behov (anonymt, hvis ikke 
forældrene giver tilladelse)

•  Man kan søge hjælp til, hvordan man kan sige svære 
ting til forældre

•  Man kan ringe og få hjælp til, hvad man kan spørge 
familien om for at få et dækkende billede af barnets 
trivsel og behov. Socialrådgiveren bruger her ICS 
trekanten med fokus på at afdække barnets udækkede 
behov. (anonymt, hvis ikke forældrene giver tilladelse)

•  At hjælpe med at tage et helhedsorienteret syn på 
barnet og familien – at se barnet i sin sammenhæng

•  Socialrådgiveren kan deltage i møder med familien 
- hjælp til at forstå barnets trivsel og behov i et hel-

hedsorienteret perspektiv
- hjælp til at få sat fælles mål, sammen med familien, 

for indsatsen og understøtte at mål nås gennem fæl-
les indsats

- være med til at spørge undersøgende til hjemmefor-
hold

- yde råd og vejledning til familien og børnehaven
- hjælpe med at spørge afklarende ind til barnets og 

familiens trivsel og behov
- hjælpe børnehaven med at sige svære ting til fami-

lien
- afklare behovet for, om en børnefaglig undersøgelse 

skal startes (niveau 3 i stafet log)
- opfølgende hjemmebesøg og samtale med foræl-

drene (også før en børnefaglig undersøgelse startes)

•  Møde op til et personalemøde i børnehaven for at 
sikre personligt kendskab til hinanden og dialog om 
samarbejdet 

•  Overblik over hvilke tilbud, der er i kommunen som 
hjælp til familier

•  At hjælpe med at ’afdramatisere’ socialrådgiverens 
rolle og funktion overfor familien

Hvad kan sundhedsplejen 
bidrage med?
   

•  Kan arbejde med forældre-barn relation (tilknytnin-
gen og relationsdannelse) 

•  Yde råd og vejledning i familien

•  Sparring til børnehaven i forhold til at arbejde med 
barnets relationer (anonymt, hvis ikke forældrene 
giver tilladelse)

•  Kan komme til flere besøg end normalt i familien, 
hvis der er yngre søskende. Herunder støtte op om 
den fælles indsats, som aftales mellem børnehave og 
forældre

•  Marte Meo forløb i familien og i børnehaven

•  ICDP både hjemme og i børnehaven

•  Kan lave (opfølgende) samtaler med familien i hjem-
met (kan give andre vigtige informationer for den 
fremadrettede indsats)

•  Kan være opmærksom, hvis der er yngre søskende 
i samme familie. Det kræver en information fra 
børnehave til sundhedspleje (sammen med barnets 
forældre)

•  Kan have en føling med familiens trivsel generelt

•  Kan bidrage med viden om familiens styrker ud fra 
tidligere samarbejde med familien

•  Kan hjælpe med at have et fokus på eventuelle fysiolo-
giske behov hos barnet 

•  Kan være sparring til forældre og børnehave om bar-
nets trivsel og behov

•  Vigtigt at sundhedsplejen overleverer stafet log til 
dagpleje eller vuggestue, hvis der fortsat er behov for 
samarbejde

•  Kan hjælpe familien med at fortælle om barnets første 
leveår, tilknytning og samarbejde med sundhedsplejen 
(hvordan har vi tidligere samarbejdet med familien 
om at sikre barnets trivsel)

•  Bruge det positivt, at familien kender sundhedsplejer-
sken, og er trygge ved hende

•  Særlig viden om for tidligt fødte børn

     
Tekst:  
Anne Marie Villumsen 
email: amv@viauc.dk
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