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Indledning 
 
Brønderslev Kommune har revideret den tværfaglige indsats på småbørnsområdet i forhold til de 
sårbare børn og børn i faldende trivsel. Vi har set med nye øjne på området og inddraget 
medarbejdernes erfaringer med det tværfaglige samarbejde.  
 
Vi arbejder 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 model er skrevet til medarbejdere, der arbejder med børn i Sundhedsplejen, Dagplejen, 
Dagtilbud, PPR og Børne- og familieafdelingen. 
 
 
 
 
Formål 
Ifølge lovgivningen er kommunerne forpligtigede 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 tværfaglige team, der skal bidrage til at 
løse denne opgave. 
De tværfaglige team skal bidrage til, at støtten ydes tidligt og sammenhængende, og at der i 
tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social, psykologisk og anden sagkundskab til 
gavn for børn, der har brug for en særlig indsats. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organisering af Det Tværfaglige Småbørnsteam 
______________________________________________________ 
 
 
Indholdet på møderne: Teammøderne er udelukkende konsultative og det vil sige at der ikke           

træffes  beslutninger på mødet. Personen der bringer barnets trivsel, 
sundhed og udvikling op i DTS, er forpligtet til at sætte relevant 
indsats igang på baggrund af konsultationen. Har forældrene bragt 
sagen op aftales på mødet, hvem der fremadretter er tovholder. 

 
Det enkelte barn kan drøftes anonymt eller navngivent (kræver 
accept fra forældrene). Desuden kan generelle problemstillinger 
omkring børns trivsel, sundhed og udvikling drøftes. 

 
Hvordan struktureres  
det:      Der etableres 3 tværfaglige team: Øst, midt, vest 
 

 

    
 
 

Forældrene:                Forældre kan selv bede om, at deres barns trivsel, sundhed og            
udvikling drøftes i DTS 

      
 
Hvem deltager:     Faste konsulenter i DTS 

Sundhedsplejerske 
Socialrådgiver fra Børne- og Familieafdelingen 
Pædagog fra støtteteamet 
Psykolog fra PPR 

 
Forældrene inviteres til at deltage i DTS konsultationerne. 
Forældrene inddrages så vidt muligt fra starten ud fra et ønske om 
en åben og ærlig kommunikation.  

 
Hvor:      DTS holder sine møder ude på den pågældende institution. 
 
Hvornår: Sekretærgruppen i Fagenheden Børn og Kultur planlægger datoer 

for årets møder. 
 

Hvad gør du:  Hvis du  oplever børn i faldende trivsel i forhold til sundhed og 
udvikling, skal du henvende til til din leder, som så kan bringe 
barnets trivsel og udvikling til drøftelse i  DTS 
Hvis barnet/familien allerede er i kontakt med Børne- og Familie   
afdelingens myndighedsgruppe, finder institutionen og socialrådgiver 
i samråd frem til nødvendige tiltag. 



I de store institutioner og dagplejen afholdes DTS møder hver anden 
måned. I de små institutioner og sundhedsplejen afholdes DTS 
møder hver 3 måned. 

 
Tid:      Der er afsat to timer pr. møde 
 
Hvem laver dagsorden: Institutionslederen laver dagsorden og sender den til teamets 

konsulenter en uge inden mødet.. 
 

Ordstyrer på møderne er en af konsulenterne fra DTS?? 
 
Tovholder:      ? 
 
 
 
Skriftlighed: Ved drøftelse af navngivne børn noterer institutionen et kort referat til 

barnets mappe, som indeholder aftale om den videre plan 
 
 

 
 

 
 

Team vest 
 

Team midt 
 

Team øst 
 
Ny institution Brønderslev  

 
Bh. Jerslev 

 
Aså børnehave 

Stenum Bh. Ø.Brønderslev Den Grønne Giraf 
Sct. Georgsgården Klokkerholm bh Bh. Himmelblå 
Bh. Kornumgård Vuggestuen Himmelblå Dronninglund børnehave 
Bh. Rømersvej Hjallerup bh Børnehuset Petra 
Lærkereden Møllegården/Hegely  
Fasanen   
Dagplejen   
   
 
 
Store insti.: 
Ny inst. Brønderslev 
Sct. Georgsgården 
Bh. Kornumgård 
Lærkereden 
Fasanen 
Bh Jerslev 
Bh Ø.B 

 
 
Små inst 
Stenum bh 
Klokkerholm bh 
Hjallerup bh 
Aså bh 
Dronninglund bh

Den grønne giraf 
Børnehuset Himmelblå 
Vuggestuen Himmelblå 
Møllegården  


