
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De Tværfaglige Team på Skoleområdet 

                                                                                           
 

Organisering af det tværfaglige 
samarbejde på skoleområdet i 
Brønderslev kommune 



 
Indledning og formål 
 Ifølge lovgivningen er kommunerne forpligtede til at etablere tværfaglige  
 samarbejdsrelationer med henblik på at tilgodese de børn og unge, der kan 
 have brug for en særlig indsats. I Brønderslev Kommune er der på baggrund 
 heraf etableret 3 tværfaglige team, der skal bidrage til at løse denne opgave.  
 
 De tværfaglige team er Brønderslev Kommunes organisering af det  
 forebyggende samarbejde mellem kommunens ansatte på børneområdet, 
 kommunens skoler og forældrene. 
 
 Formålet med det forebyggende tværfaglige samarbejde på skoleområdet er 
 at sikre, at støtte ydes tidligt og sammenhængende, og at der i tilstrækkeligt 
 omfang formidles kontakt til lægelig, social, psykologisk og anden sagkund-
 skab til gavn for børn med særlige behov. 
  
 De tværfaglige team er etableret på tværs af Fagenheden Børn og Kultur og 
 Fagenheden Sundhed og Velfærd for at skabe de bedst mulige betingelser 
 for de udsatte børn og unge.  
 
 Denne folder er skrevet til medarbejdere, der arbejder med børn i Skolen, 
 Sundhedsplejen, PPR og Børne- og familieafdelingen og som er i kontakt 
 med børn i skolealderen. 
  
 Til hjælp i det forebyggende arbejde kan medarbejderne desuden benytte sig 
 af Brønderslev Kommunes Børnelineal, som ses på: 
 www.dendigitalevaerktojskasse.dk 
 
 
 
Det tværfaglige samarbejde 
 Samarbejdet foregår på 5 årlige møder på skolen, hvor teamet stiller sig til 
 rådighed for konsultative bistand i forbindelse med en problemstilling, som 
 skolen arbejder med. 
 
 Mødet er konsultativt og IKKE sagsbehandlende. 
 Den fagperson, der ønsker at drøfte en problemstilling om et barns trivsel, 
 sundhed og udvikling med det tværfaglige team, er forpligtet til at iværksætte 
 relevant indsats på baggrund af konsultationen.  
 Det betyder, at skolen selv har ansvaret for at anvende teamets råd og vej-
 ledning. Teamets medlemmer arbejder IKKE selv videre med de problemstil-
 linger, der har været drøftet. 
 
 Et barns trivsel kan drøftes anonymt eller navngivet (kræver accept fra 
 forældrene). 
 Desuden kan generelle problemstillinger omkring børns trivsel, sundhed og 
 udvikling drøftes som et emne. 
 

 
 

 



Forældrene 
 Forældrene inddrages fra starten ud fra et ønske om en åben og konstruktiv kommuni-
 kation. Forældre kan selv bede om, at deres barns trivsel,  drøftes i Skoleteamet. For-
 ældrene inviteres til at deltage i mødet med teamet.  
 
Struktur    
 Der er etableret 3 tværfaglige team: Team Øst, Team Midt og Team Vest. 
 
Faggrupper i de tværfaglige team 
 Sundhedsplejerske fra Skolesundhedsplejen 
 Socialrådgiver fra Børne- og Familieafdelingen 
 Psykolog fra PPR 
 
Skolens møde med det tværfaglige team 
 Det tværfaglige team holder sine møder på skolen.  
 Skoler med fællesledelse afholder fælles møder. 
 Møder i LBO afholdes sammen med skolemødet. 
 Sekretærgruppen i Fagenheden Børn og Kultur udarbejder mødeplanen for et skoleår 
 ad gangen.  
  
 Der afholdes 5 årlige tværfaglige møder på skolen. 
 I mødet på deltager: 
  Det tværfaglige team 
  Skoleleder 
  Lærerteam/SFO 
  Forældre 
 
 Skolen udarbejder en dagsorden med en kort beskrivelse af de problemstillinger, der 
 ønskes drøftet. Skolens leder sender dagsordenen til teamets medlemmer 5 arbejdsda-
 ge inden mødets afholdelse. 
  
 Elever der har en aktiv sag i Børne– og Familieafdelingen eller i PPR bliver ikke drøftet 
 på de tværfaglige teammøder. Her afholdes andre typer af møder. 
  
 Der afsættes to timer pr. møde.  
         Der kan behandles 2 – 3 sager pr. gang. 
         Ordstyrer på møderne er en af konsulenterne fra det tværfaglige team.      
 
Skriftlighed 
         Ved drøftelse af navngivne børn lægger skolen et notat om den videre plan i barnets 
 mappe. 
 
Følgegruppe 
 Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra skolelederne, PPR, Familieaf-
 delingen og Sundhedsplejen. Følgegruppen skal sikre, at organiseringen af det tvær-
 faglige arbejde fungerer tilfredsstillende og skal sikre, at de nødvendige justeringer 
 foretages. 
 Følgegruppen iværksætter uddannelse af de tværfaglige team. 



 
 

 

 
TIDSPLAN VEDR.  

DE TVÆRFAGLIGE TEAM PÅ SKOLEOMRÅDET   
inkl. landsbyordninger 

  2013/2014 
Område VEST: 

 
 
Område MIDT: 

 
 
Område ØST: 

 
 
 
Konsulenter: 

 

Hedegårdssk./Thise Skole/LBO Kl. 10 - 12 02.09.13 04.11.13 06.01.14 03.03.14 05.05.14 

Skolegade/Serritslev Skole/LBO Kl. 10 - 12 16.09.13 18.11.13 20.01.14 17.03.14 19.05.14 

Tolstrup-Stenum Friskole Kl. 13 - 15 16.09.13 18.11.13 20.01.14 17.03.14 19.05.14 

Hjallerup Skole Kl.10 - 12 02.09.13 04.11.13 06.01.14 03.03.14 05.05.14 

Søndergades Skole Kl. 13 - 15 02.09.13 04.11.13 06.01.14 03.03.14 05.05.14 

Toftegårdsskolen Kl. 10 - 12 16.09.13 18.11.13 20.01.14 17.03.14 19.05.14 

Ø. Brønderslev Skole Kl. 13 - 15 16.09.13 18.11.13 20.01.14 17.03.14 19.05.14 

Dronninglund Skole Kl. 10 - 12 02.09.13 04.11.13 06.01.14 03.03.14 05.05.14 

Dronninglund Friskole Kl. 13 - 15   04.11.13 06.01.14 03.03.14 05.05.14 

Agersted/Asaa Skole/LBO Kl  10 - 12 16.09.13 18.11.13 20.01.14 17.03.14 19.05.14 

Klokkerholm/Flauenskjold Skole Kl. 13 - 15 16.09.13 18.11.13 20.01.14 17.03.14 19.05.14 

Område VEST Område MIDT Område ØST 

Ane Katrine Jehrbo  Christel Philipsen Tenna Kjærgaard 

Birgitte Brøndum Jan Birk Mahin Vakili 

Dorte Hejslet Susanne Flinta Heidi Malchau 

Hvad gør du som medarbejder:  
Hvis du ser et barn i faldende trivsel i forhold til sundhed og udvikling, skal du 
henvende dig til din leder. 
Kig i fællesskab på Børnelinealen og vurder i hvilken søjle barnet befinder sig. 
Hvis I vurderer, at barnets vanskeligheder befinder sig i den gule eller den 
orange søjle, kan I drøfte barnets trivsel og udvikling i Det Tværfaglige Skole-
team. 
Hvis barnet/familien allerede har en sag i Børne- og Familieafdelingens myn-
dighedsgruppe, finder skole og socialrådgiver i samråd frem til nødvendige 
tiltag. 
Se Børnelinealen: www.dendigitalevaerktojskasse.dk 
  


