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EN Fbørn og unge
Om

ØJER
FÆLLES VÆRKT

FORORD
I Brønderslev Kommune har vi høje ambitioner for børn og unge. Det fordrer, at vi sammen skaber et sammenhængende børne- og
ungeliv ved at forskellige fagligheder supplerer hinanden, og hvor der er åbenhed over for
at nytænke løsninger. Alle gode kræfter skal
således bidrage og samarbejde innovativt for
at skabe helhedsorienterede løsninger.
Lone Birkmose Lex
Formand for Børne- og Skoleudvalget
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EN FÆLLES FORSTÅELSESRAMME OM BØRN OG UNGE

Den Digitale Værktøjskasse er børne- og
ungeområdets fælles værktøjskasse, som
bidrager til en fælles forståelsesramme omkring opgaveløsningen.
Ud over Den Digitale Værktøjskasse findes der
desuden en række materialer, som bidrager
til den fælles rammesætning, når vi arbejder
med og samarbejder om børn og unge;

•

Kommunens Sammenhængende Børnepolitik knytter en rød tråd inden for
det samlede børne- og ungeområde, og
udstikker en fælles retning for samarbejde og indsatser på både almen- og
specialområdet.

•

•

•

Det fælles børnesyn er retningsgivende
og en forventningsramme for de fagprofessionelle. Børnesynet beskriver
den pædagogiske tilgang funderet på et
systemteoretisk ståsted, hvor fokus er
på en relationel, inddragende og anerkendende tilgang til børn og unge.
Indsatsen Varige spor har med udgangspunkt i særlige principper særligt
fokus på det tværfaglige/-sektorielle
samarbejde ift. børn/unge og deres familier.
Kommunens Børnelineal er et trivselsbarometer, og fungerer vejledende ledere og medarbejdere i vurderingen af om
et barn har brug for støtte, og hvor man

EAL
BRØNDERSLEVS BØRNELIN
Barnet

Forældreomsorg

Tidsperspektiv

BØRN I TRIVSEL
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SÅRBARE BØRN

UDSATTE BØRN

TRUEDE BØRN

• Barnet udvikles med de almindelige
udsving, der er

• Barnet viser tegn på, at der er noget
galt ved en ændret adfærd fysisk,
psykisk og socialt

• Barnet kan have afgrænsede
problemstillinger (fx fysiske
handicap, ADHD el.lign)
• Barnet har psykiske, fysiske eller
adfærdsmæssige reaktioner på
mistrivsel

• Barnet mistrives
• Barnet signalerer dagligt
forsinket udvikling
• Barnet har begyndende
fejludvikling personlighedsmæssigt, fysisk eller socialt

• Barnet mistrives
• Barnet signalerer dagligt tydelige tegn på forsinket udvikling
• Barnet viser tydelige tegn på
fejludvikling personlighedsmæssigt, fysisk eller socialt

• God
• Forældrene opsøger almindelig råd
og vejledning

• Forældrene gør brug af råd og
vejledning
• Forældrene har almindelig og tilstrækkelig forældreomsorg
• Forældreomsorgen kan være midlertidig reduceret

• Forældreomsorgen er god i forhold
til det handicappede barn
• Forældreomsorgen er midlertidigt
reduceret (kan fx være på grund
af skilsmisse, arbejdsløshed,
dødsfald el.lign)

• Forældreomsorgen er
reduceret, og belastninger
magtes ikke

• Mangel af tilstrækkelig
forældreomsorg
• Komplekse problemstillinger
(misbrug, vold, psykiatri o.lign.)

• Kort

• Kort / længerevarende

• Længerevarende

• Længerevarende

• Det almindelige sundhedssystem
• Daginstitution/Vuggestue/Dagpleje
• Den kommunale sundhedspleje

•
•
•
•

Det almindelige sundhedssystem
Daginstitution/Vuggestue/Dagpleje
Den kommunale sundhedspleje
Tværfaglige Småbørnsteam/ Skoleteam
• Konsultativ bistand fra PPR
• Konsultativ bistand fra Børneergo- og
Fysioterapeuterne

• Det almindelige sundhedssystem
• Daginstitution/Vuggestue/
Dagpleje
• Den kommunale sundhedspleje
• Tværfaglige Småbørnsteam/
Skoleteam
• Børneergo- og Fysioterapeuterne
• PPR
• Støtteteamet
• Socialrådgivere

• Det almindelige sundhedssystem
• Daginstitution/Vuggestue/
Dagpleje
• Den kommunale sundhedspleje
• Tværfaglige Småbørnsteam/Skoleteam
• Børneergo- og Fysioterapeuterne
• PPR
• Støtteteamet
• Socialrådgivere

• Det almindelige sundhedssystem
• Daginstitution/Vuggestue/
Dagpleje
• Den kommunale sundhedspleje
• Tværfaglige Distriktsteam
• Børneergo- og Fysioterapeuterne
• PPR
• Støtteteamet
• Socialrådgivere

• Forældrene i samarbejde med
fagpersoner

• Fagpersonen, der observerer barnets
faldende trivsel

• Fagpersonen/institutionen, der
indstiller til anden støtte

• Myndighedsgruppen i Børneog Familieområdet og i
UngeCentret

• Myndighedsgruppen i Børneog Familieområdet og i
UngeCentret

Aktører

Tovholder

BØRN I FALDENDE TRIVSEL

EN FÆLLES FORSTÅELSESRAMME OM BØRN OG UNGE
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Familie og netværk
Familieforhold og baggrund
Bolig, beskæftigelse og økonomi
Socialt netværk

N
ICS-TREKANTE
ICS kan beskrives som en metode eller
forståelsesramme, der systematiserer de
faktorer, som påvirker og har betydning for
barnets og den unges udvikling.
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EN FÆLLES FORSTÅELSESRAMME OM BØRN OG UNGE

ICS-metoden fokuserer på barnets / den unges dækkede og udækkede behov.
Vi vil i Brønderslev Kommune anvende ICSmodellen i de tværfaglige drøftelser om
børns sundhed, trivsel og udvikling.

ARN
BEKYMRING FOR ET B
Nedenstående er kun et uddrag af det, du
skal være særlig opmærksom på hos børn
og forældre.
Udvikler barnet sig alderssvarende?
Trives barnet?
Møder barnet stabilt i institution/skole,
klædt på til årstiden, med madpakke
etc.?
Har barnet stabile familieforhold?
Viser forældrene omsorg for barnet?
Er der handicap eller sygdom hos barnet eller dets pårørende?

•
•
•
•
•
•

Hvis du har bekymring for et barns trivsel, så
del dine iagttagelser med din leder. I kan vælge forskellige handleveje til at komme videre:

•
•
•
•

A: Du kan selv klare problemerne i samarbejde med forældrene
B: Du kan efter aftale med forældrene
og din leder forelægge problemstillingen for de tværfaglige team
C: Du kan i samarbejde med forældrene
og din leder inddrage andre kommunale
fagprofessionelle som f.eks. psykolog,
talepædagog, sundhedsplejerske
U: Situationen er så alvorlig, at du skal
lave en underretning til Børne- og familieafdelingen.

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Tlf. 9945 4545

