
En fællEs forståElsE
srammE 

  om børn og 
unge 



Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi 
samler nu alle, der har kontakt med  børn og 
unge om en fælles forståelsesramme, der 
kan beskrive barnets livssituation. Første 
del af indsatsen er denne lille pjece og en 
uge 41 spækket med fællesmøder på tværs 
af faggrænser. Fra 1. januar følger en digital 
værktøjskasse på kommunens hjemmeside. 

Det er min tro, at vores projekt kan styrke den 
tværfaglige og forebyggende indsats, der er 
så vigtig i vores arbejde med børn og unge. 

Lene Hansen
Borgmester

fællEs værktøjEr

forord
Brønderslev Kommune er snart klar til at 
præsentere sin nye hjemmeside. Her kan du 
finde Børneområdets Værktøjskasse.

Den Sammenhængende Børnepolitik er med 
til at spinde en rød tråd gennem alle tilbud 
til børn og unge, så børn og unge sikres 
sundhed og trivsel, tryghed og passende ud-
fordringer. I Brønderslev Kommune møder vi 
børn og unge med en anerkendende tilgang 
og har den gode relations betydning i fokus. 
Den  professionelle voksne har fokus på sin 
egen betydning for barnets trivsel, sundhed 
og udvikling, samtidig med at forældrene ind- 
drages ud fra et ønske om en åben og ærlig 
kommunikation.

Det er politisk besluttet, at et af fokuspunkt- 
erne i Den Sammenhængende Børnepolitik 
er en fælles forståelsesramme, når vi taler 
om børn. Vi har brug for en Værktøjskasse 
med forskellige metoder og retningslinier for 
vores indsatser på børneområdet.

Du vil i denne pjece finde små smagsprøver 
på, hvad Værktøjskassen kommer til at inde-
holde.

På de næste sider vil du finde Brønderslevs 
Børnelineal, som er et trivselsbarometer. Den 
vil støtte dig i at vurdere, om et barn har brug 
for støtte, og hvor du skal henvende dig for at 
få hjælp til barnet og familien.
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børn i trivsEl børn i faldEndE trivsEl 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  personligheds-
mæssigt, fysisk eller socialt

• Barnet mistrives
• Barnet signalerer dagligt  tyde-

lige tegn på forsinket udvikling
• Barnet viser tydelige tegn på 

fejludvikling personligheds-
mæssigt, fysisk eller socialt

• God
• Forældrene opsøger almindelig råd  

og vejledning

• Forældrene gør brug af råd og 
vejledning

• Forældrene har almindelig og tilstræk-
kelig forældreomsorg

• Forældreomsorgen kan være midlerti-
dig 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
• Det Tværfaglige Småbørnsteam/ 

Skoleteam
• Konsultativ bistand fra PPR
• Konsultativ bistand fra Børneergo- og 

Fysioterapeuterne/Sund By

• Det almindelige sundhedssystem
• Daginstitution/Vuggestue/

Dagpleje
• Den kommunale sundhedspleje
• Det Tværfaglige Småbørnsteam/ 

Skoleteam
• Børneergo- og Fysioterapeuterne/

Sund By
• PPR 
• Støtteteamet
• Børne- & Familieafdelingen i form 

af rådgivende samtaler (der er 
IKKE tale om en aktiv sag i  
Udsatteteamene)

• Det almindelige sund-
hedssystem

• Daginstitution/Vuggestue/
Dagpleje

• Den kommunale sundheds- 
pleje

• Det Tværfaglige Småbørns-
team/Skoleteam

• Børneergo- og Fysioterapeu-
terne/Sund By

• PPR
• Støtteteamet
• Børne- & Familieafdelingen 

(i form af en aktiv sag i 
Udsatteteamene)

• Det almindelige sundheds- 
system

• Daginstitution/Vuggestue/
Dagpleje

• Den kommunale sundhedspleje
• Det Tværfaglige Distriktsteam
• Børneergo- og Fysioterapeu-

terne/Sund By
• PPR
• Støtteteamet
• Børne- & Familieafdelingen  

(i form af en aktiv sag i Udsat-
teteamene)

• Forældrene i samarbejde med 
fagpersoner

• Fagpersonen, der observerer barnets 
faldende trivsel

• Fagpersonen/institutionen, der 
indstiller til anden støtte 

• Socialrådgiveren i Udsatte-
team i Børne- & Familieaf-
delingen

• Socialrådgiveren i Udsatteteam 
i Børne- & Familieafdelingen

barnet

forældreomsorg

tidsperspektiv

aktører

tovholder

brøndErslEvs børnElinEal
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Familiens historie og funktion
Slægtninge og andre i familiens netværk
Boligen
Beskæftigelse
Økonomi
Familiens relationer til omgivelserne
- Familiens sociale integration
- Lokalsamfundsressourcer

ICS-TREK
ANTEN

Integrated Children’s System

BARNETS VELFÆRD
Bar

nets
 ud

vikl
ings

mæ
ssig
e b

ehov Forældrekompetencer

Familieforhold - familie og omgivelser

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 bar-

net 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 sam- 
arbejde med forældrene

• B: Du kan efter aftale med forældrene 
og din leder forelægge problemstil- 
lingen 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 fami- 
lieafdelingen. 

ICS kan beskrives som en metode eller 
forståelsesramme, der systematiserer de 
faktorer, som påvirker og har betydning for 
barnets og den unges udvikling.

ICS-metoden fokuserer på barnets / den un-
ges dækkede og udækkede behov.

Vi vil i Brønderslev Kommune anvende ICS- 
modellen i de tværfaglige drøftelser om 
børns sundhed, trivsel og udvikling.

bEkymring for Et barn

iCs-trEkantEn
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arbEjdsgruppEn bag projEktEt Er:

Børne- og Kulturdirektør Henning Risager
Leder af Sundhedsplejen Anne Bonde
Leder af PPR Kirsten Ahlgren
Leder af Børne- og Familieafdelingen Inge Gorm Andersen
Konsulent Line Enevoldsen
Den digitale værktøjskasse kan du finde på www.bronderslev.dk fra 1. januar 2013.

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Tlf. 9945 4545


