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Barnets udvikling og adfærd 0 til 3 år Forældrekompetencer

Barnets trivsel og udvikling 0-3 år

Barnets udvikling og trivsel:
Barnet udvikler sig på en positiv og alderssvarende måde 
fysisk, psykisk og socialt – med de almindelige udsving i 
trivslen, der naturligt følger med.

Der kan være tale om kortvarige perioder med udsving i 
trivslen.

Barnet kan have en forbigående funktionsnedsættelse.

Forældrekompetencer:
Forældrene yder en god omsorg, de evner at engagere sig 
positivt i samspillet med barnet. 

Samarbejder konstruktivt omkring barnet/den unges trivsel.

Søger relevant rådgivning, hvis barnet i en periode ikke tri-
ves, f.eks. hos læge, sundhedsplejerske eller i dagtilbud.

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Barnet er født til terminen.

Barnets højde og vægt er 
alderssvarende og inden for 
normalområdet, under 2500 g. 
ved fødslen betegnes som lav 
fødselsvægt.

Barnets hørelse og syn er til-
fredsstillende.

Barnet er sund og rask.

Barnets grov- og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.

Barnet kan selv løfte hovedet 
og lege med sine fingre ved 
3-4 måneders alderen.

Barnet kan selv vende sig 
rundt fra mave til ryg ved 5-6 
måneders alderen.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give 
anledning til problemer/
bekymring:

Sundhedsforhold:
Barnet kan have en forbigå-
ende lettere sygdom.

Barnet kan have en lettere 
forbigående funktionsned-
sættelse. 

Barnet kan have et eller flere 
af følgende symptomer:
 • Calvé Perthes
 • Allergi
 • Diabetes

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Fødsel er forløbet godt, den 
har været en god oplevelse for 
både mor, far og familien.

Barnet finder ro og trøst hos 
sine forældre.

Forældrene har en god kon-
takt til barnet og kan tilside-
sætte egne behov.

Forældrene yder en god om-
sorg, de evner at engagere 
sig positivt i samspillet med 
barnet. 

Søger relevant rådgivning, 
hvis barnet i en periode ikke 
trives, f.eks. hos læge, sund-
hedsplejerske, i dagtilbud.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan aflæse og til-
fredsstille barnets behov, sør-

Risikofaktorer
Adfærd som kan give 
anledning til problemer/
bekymring:

Trygt omsorgsmiljø
Der kan være en forbigående 
krise i familien, skilsmisse, 
sygdom, død.

Stimulering/vejledning:
Forældrene har brug for nogen 
guidning og tager godt imod 
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Barnet kan vifte med armene 
mod objekter når det er 2-4 
måneder gammelt.

Barnet kan løfte fødderne og 
røre dem med hænderne, når 
det er ca. 6 måneder gammelt.

Barnet kan sidde uden støtte 
fra hænderne, når det er ca. 8 
måneder gammelt.

Barnet kan selv komme fra lig-
gende til siddende stilling, når 
det er ca. 9 måneder gammelt.

Barnet kan lave pincetgreb 
omkring 9 måneders alderen.

Barnet kan stå alene ved 11 
måneders alderen.

Udvikling og adfærd:
Barnet udvikler sig på en posi-
tiv og alderssvarende måde fy-
sisk, psykisk og socialt – med 
de almindelige udsving i trivs-
len, der naturligt følger med.

Barnets grov og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.
Barnet kan stå alene 11-13 
måneder.

Barnet kan gå uden støtte 
12-15 måneder.

Barnet er alderssvarende ud-
viklet psykisk, fysisk, mentalt 
og relationelt.

Barnet har alderssvarende 
udviklingstrin i forhold til ba-
sale behov som mad, søvn, 
vågenhed, aktivitet, fordøjelse 
og afføring.

Barnet udvikler sig alderssva-
rende, hvad angår kognitive 
funktioner, sprog, tale, hukom-
melse, opmærksomhed, kon-
centration.

Barnet har en god og stabil 
kontakt og tager selv initiativ til 
kontakt.

Udvikling og adfærd:
Barnet kan have brug for kort-
varig lettere støtte til at den 
grov- og finmotoriske udvikling 
er alderssvarende.

ger for at barnet får næringsrig 
kost og tilstrækkelig søvn.

Forældrene støtter og stimule-
rer barnets leg også i samspil 
med andre børn. 

Forældrene lærer barnet so-
ciale spilleregler i omgangen 
med andre børn.

Forældrene kan følge barnet, 
sætter grænser, støtter og sti-
mulerer barnet.

Forældrenes følelser og væ-
remåde i forhold til barnet er 
konstruktive og konsistente.

Der er en stabil rutine i barnets 
hverdag.

Forældrene har opmærksom-
hed på barnet, sørger for at 
de miljøer barnet færdes i er 
sikre.

Forældrene søger råd og vej-
ledning, hvis de oplever pro-
blemer omkring barnet. For-
ældrene kan reflektere på råd 
og vejledning samt den viden 
forældrene tilegner sig.

Forældrene kan varetage bar-
nets særlige behov for pasning 
og omsorg i forbindelse med 
lettere forbigående funkti-
onsned-sættelse.

Understøttelse af relationer:
Der er et godt samspil i fami-
lien også i forhold til evt. sø-
skende.

Familien  har et godt netværk 
til familie og venner, som de 
gør brug af. 

Forældrene støtter og opmun-
trer barnet i relationer til evt. 
søskende.

Forældrene giver barnet ople-
velser  f.eks. besøg hos ven-
ner og familie.

råd og vejledning fra sund-
hedsplejerske.

Forældrene kan have behov 
for råd og vejledning i forbin-
delse med at deres barn har 
en forbigående funktionsned-
sættelse.

Forældrene kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.

Understøttelse af relationer:
Mor kan være alene med bar-
net og har et godt samarbejde 
med far. Eller far kan være 
alene med barnet og har et 
godt samarbejde med mor.
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Barnet udviser interesse for 
sine omgivelser og kan lide at 
lege med legetøj.

Dagtilbud:
Barnet trives i dagtilbud, og 
der er et godt samarbejde med 
forældrene.

Barnet har regelmæssigt frem-
møde i daginstitution.

Barnet kan tilpasse sig dagens 
rutiner.

Barnet viser interesse for de 
andre børn og er interesseret i 
at få kontakt med dem.

Barnet leger på et alderssva-
rende niveau.

Barnet kan lide at være sam-
men med andre børn.

Barnet opleves trygt ved de 
voksne.

Fritidsforhold og venskaber:
Barnet vil gerne lege og kan 
lide at være sammen med 
andre børn.

Barnet leger på et alderssva-
rende niveau.
Barnet er god til at lege med 
andre børn i forhold til, hvad 
man kan forvente af et barn på 
denne alder.

Barnet leger godt alene

Dagtilbud:
Barnet går ikke i et dagtilbud.

Fritidsforhold og venskaber:
Barnet kan have brug for at 
blive stimuleret sammen med 
andre børn.

Familie og netværk:
Forældrene har støttende 
slægtninge og/eller venner.

Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for barnet med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Forældres arbejdssituation er 
stabil, indtægt er stabil og for-
nuftig i forhold til udgifter.

Familien oplever sig accepte-
ret i deres omgivelser.

Forældrene gør brug af sit net-
værk til familie og venner.

Familie og netværk:
En eller begge forældre kan 
være uden arbejde, økono-
mien kan være midlertidig 
ustabil.
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Moderat trivsel

Barnets udvikling og trivsel:
Barnet er generelt i trivsel, men kan have behov for støtte i 
forbindelse med en større men forbigående belastning som 
påvirker barnet fysisk, psykisk eller socialt.

Der kan være behov for støtte i forhold til at være udsat for 
lette, men længerevarende belastninger eller om kortvarige 
perioder med udsving i trivslen.

Barnet kan have en forbigående funktionsnedsættelse eller 
en funktionsnedsættelse i lettere grad.

Forældrekompetencer:
Forældreomsorgen er god. Forældrene søger relevant støt-
te/råd og vejledning på opfordring eller ved behov f.eks. hos 
læge, sundhedsplej-
erske, dagtilbud, skole m.fl.

Yder generelt en god omsorg, er nærværende og har ind-
sigt I, og handler på de basale behovs betydning som faste 
sengetider, sund kost, hygiejne, passende tøj I forhold til 
årstiden.

Samarbejder konstruktivt omkring barnets trivsel.

Barnets udvikling og adfærd 0 til 3 år Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker res-
sourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Barnet er født til terminen.

Barnets højde og vægt er 
alderssvarende og inden for 
normalområdet, under 2500 g. 
ved fødslen betegnes som lav 
fødselsvægt.

Barnets hørelse og syn er til-
fredsstillende.

Barnet er sund og rask.

Barnets grov- og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.

Barnet kan selv løfte hovedet 
og lege med sine fingre ved 
3-4 måneders alderen.

Barnet kan selv vende sig 
rundt fra mave til ryg ved 5-6 
måneders alderen

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Sundhedsforhold:
Barnet kan være født før ter-
min.

Barnet kan have været indlagt 
efter fødslen.

Barnet kan have været indlagt 
inden for det seneste år.

Barnet kan have en forbigå-
ende funktionsnedsættelse 
eller en funktionsnedsættelse i 
lettere grad. 

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker res-
sourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Fødsel er forløbet godt, den 
har været en god oplevelse for 
både mor, far og familien.

Barnet finder ro og trøst hos 
sine forældre.

Forældrene har en god kon-
takt til barnet og kan tilside-
sætte egne behov.

Forældrene yder en god om-
sorg, de evner at engagere 
sig positivt i samspillet med 
barnet. 

Søger relevant rådgivning, 
hvis barnet i en periode ikke 
trives, f.eks. hos læge, sund-
hedsplejerske, i dagtilbud.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Trygt omsorgsmiljø:
Der kan være en forbigående 
krise i familien, skilsmisse, 
sygdom, død.

Den ene forældre kan have 
et alkohol eller stofproblem i 
perioder.

Forældrene kan have et barn 
med funktionsnedsættelse.
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Barnet kan vifte med armene 
mod objekter når det er 2-4 
måneder gammelt.

Barnet kan løfte fødderne og 
røre dem med hænderne, når 
det er ca. 6 måneder gammelt.

Barnet kan sidde uden støtte 
fra hænderne, når det er ca. 8 
måneder gammelt.

Barnet kan selv komme fra lig-
gende til siddende stilling, når 
det er ca. 9 måneder gammelt.

Barnet kan lave pincetgreb 
omkring 9 måneders alderen.

Barnet kan stå alene ved 11 
måneders alderen.

Udvikling og adfærd:
Barnet udvikler sig på en posi-
tiv og alderssvarende måde fy-
sisk, psykisk og socialt – med 
de almindelige udsving i trivs-
len, der naturligt følger med.

Barnets grov og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.
Barnet kan stå alene 11-13 
måneder.

Barnet kan gå uden støtte 
12-15 måneder.

Barnet er alderssvarende ud-
viklet psykisk, fysisk, mentalt 
og relationelt.

Barnet har alderssvarende 
udviklingstrin i forhold til ba-
sale behov som mad, søvn, 
vågenhed, aktivitet, fordøjelse 
og afføring.

Barnet udvikler sig alderssva-
rende, hvad angår kognitive 
funktioner, sprog, tale, hukom-
melse, opmærksomhed, kon-
centration.

Barnet har en god og stabil 
kontakt og tager selv initiativ til 
kontakt.

Barnet kan have et eller flere 
af følgende symptomer:
• Calvé Perthes
• Allergi
• Diabetes
• Febersyndrom
• MBL(Mannose Bindende  
 Lektin) svækkelse af 
 immunforsvaret.
• Lettere cerebral parese
• Epilepsi
• Muskelsvind
• Leddegigt
• Begyndende separations- 
 angst

Udvikling og adfærd:
Barnet kan have behov for 
støtte i forhold til at være 
udsat for lette, men længere-
varende belastninger. 
 
Barnet kan have brug for at 
blive stimuleret sammen med 
andre børn.

Barnet kan udvise begynden-
de vanskeligheder i forhold til 
den finmotoriske udvikling.

Barnet kan udvise begynden-
de vanskeligheder i forhold til 
sin fysiske, psykiske, mentale 
og/eller sociale udvikling.

Barnet kan have begyndende 
vanskeligheder i forbindelse 
med kost, vågenhed, aktivitet, 
fordøjelse og afføring.

Barnet kan have begyndende 
vanskeligheder hvad angår 
kognitive funktioner, sprog, 
tale, hukommelse, opmærk-
somhed, koncentration.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan aflæse og til-
fredsstille barnets behov, sør-
ger for at barnet får næringsrig 
kost og tilstrækkelig søvn.

Forældrene støtter og stimule-
rer barnets leg også i samspil 
med andre børn. 

Forældrene lærer barnet so-
ciale spilleregler i omgangen 
med andre børn.

Forældrene kan følge barnet, 
sætter grænser, støtter og sti-
mulerer barnet.

Forældrenes følelser og væ-
remåde i forhold til barnet er 
konstruktive og konsistente.

Der er en stabil rutine i barnets 
hverdag.

Forældrene har opmærksom-
hed på barnet, sørger for at 
de miljøer barnet færdes i er 
sikre.

Forældrene søger råd og vej-
ledning, hvis de oplever pro-
blemer omkring barnet. For-
ældrene kan reflektere på råd 
og vejledning samt den viden 
forældrene tilegner sig.

Forældrene kan varetage bar-
nets særlige behov for pasning 
og omsorg i forbindelse med 
lettere forbigående funkti-
onsned-sættelse.

Understøttelse af relationer:
Der er et godt samspil i fami-
lien også i forhold til evt. sø-
skende.

Familien  har et godt netværk 
til familie og venner, som de 
gør brug af. 

Forældrene støtter og opmun-
trer barnet i relationer til evt. 
søskende.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan have brug for 
nogen guidning og tager godt 
imod råd og vejledning fra 
sundhedsplejerske.

Forældrene kan have behov 
for råd og vejledning i forbin-
delse med at deres barn har 
en funktionsned-sættelse i let-
tere grad.

Forældrene kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.

Understøttelse af relationer:
Mor kan være alene med bar-
net og har et godt samarbejde 
med far. Eller far kan være 
alene med barnet og har et 
godt samarbejde med mor.

Forældrene kan have brug for 
nogen guidning i forhold til at 
støtte barnets relation til sø-
skende og eller andre børn.



6

Barnet udviser interesse for 
sine omgivelser og kan lide at 
lege med legetøj.

Dagtilbud:
Barnet trives i dagtilbud, og 
der er et godt samarbejde med 
forældrene.

Barnet har regelmæssigt frem-
møde i daginstitution.

Barnet kan tilpasse sig dagens 
rutiner.

Barnet viser interesse for de 
andre børn og er interesseret i 
at få kontakt med dem.

Barnet leger på et alderssva-
rende niveau.

Barnet kan lide at være sam-
men med andre børn.

Barnet opleves trygt ved de 
voksne.

Fritidsforhold og venskaber:
Barnet vil gerne lege og kan 
lide at være sammen med 
andre børn.

Barnet leger på et alderssva-
rende niveau.
Barnet er god til at lege med 
andre børn i forhold til, hvad 
man kan forvente af et barn på 
denne alder.

Barnet leger godt alene.

Dagtilbud:
Barnet kan ofte udeblive fra 
dagtilbud.

Barnet går ikke i et dagtilbud.

Barnet kan have brug for støt-
te i leg med andre.

Barnet kan have brug for 
støtte til alderssvarende akti-
viteter.

Barnet kan være begyndt at 
trække sig i forhold til de andre 
børn.

Barnet kan have vanskeligt 
ved at følge dagens rutiner

Barnet kan have 
vanskeligheder i forhold til at 
håndtere kravsituationer på en 
hensigtsmæssig måde.

Fritidsforhold og venskaber:
Barnet kan ofte have konflikter 
med andre børn.

Forældrene giver barnet ople-
velser f.eks. besøg hos venner 
og familie.

Familie og netværk:
Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for barnet med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Forældres arbejdssituation 
er stabil, indtægt er stabil og 
fornuftig i forhold til familiens 
udgifter.

Forældrene gør brug af sit net-
værk til familie og venner.

Forældrene kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.

Familie og netværk:
En eller begge forældre kan 
være uden arbejde, økono-
mien kan være midlertidig 
ustabil.

Forældrene kan have et spin-
kelt netværk til andre.
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Sårbar trivsel

Barnets udvikling og trivsel:
Barnet kan have behov for støtte  i forhold til gentagne tegn 
på mistrivsel f.eks. bekymrende sundhedstilstand, vanske-
ligheder i forhold til fysisk/psykisk udvikling og/eller vanske-
ligheder i forhold til læring og social kontakt.

Der kan være tale om længerevarende vanskeligheder.

Barnet kan have nedsat funktionsniveau af betydelig grad 
og/eller af længerevarende karakter.

Forældrekompetencer:
Forældrenes omsorg kan være midlertidigt reduceret på 
grund af psykisk eller fysisk sygdom, misbrug eller en aktuel 
krise ved f.eks. sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald.

Forældrene søger ikke altid rådgivning, hvis barnet ikke trives.

Omsorgsevnen kan være god, men på grund af barnets fy-
siske eller psykiske vanskeligheder kan der være behov for 
støtte.

Iværksatte foranstaltninger har ikke tilstrækkelig effekt.

Barnets udvikling og adfærd 0 til 3 år Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker res-
sourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Barnet er født til terminen.

Barnets højde og vægt er 
alderssvarende og inden for 
normalområdet, under 2500 g. 
ved fødslen betegnes som lav 
fødselsvægt.

Barnets hørelse og syn er til-
fredsstillende.

Barnet er sund og rask.

Barnets grov-og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.

Barnet kan selv løfte hovedet 
og lege med sine fingre ved 
3-4 måneders alderen.

Barnet kan selv vende sig 
rundt fra mave til ryg ved 5-6 
måneders alderen

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Sundhedsforhold:
Barnet kan have behov for 
støtte i forhold bekymrende 
sundhedstilstand. Der kan 
være tale om længerevarende 
vanskeligheder.

Barnet kan være født før ter-
min.

Barnet kan have været indlagt 
efter fødslen.

Barnets højde og vægt kan 
være uden for normal-området 
for alderen.

Barnets hørelse og syn kan 
være uden for normal-området 
for alderen.

Barnet kan ofte have infekti-
onssygdomme.

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Fødsel er forløbet godt, den 
har været en god oplevelse for 
både mor, far og familien.

Barnet finder ro og trøst hos 
sine forældre.

Forældrene har en god kon-
takt til barnet og kan tilside-
sætte egne behov.

Forældrene yder en god om-
sorg, de evner at engagere 
sig positivt i samspillet med 
barnet. 

Søger relevant rådgivning, 
hvis barnet i en periode ikke 
trives, f.eks. hos læge, sund-
hedsplejerske, i dagtilbud.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrenes omsorg kan 
være midlertidigt reduceret på 
grund af psykisk eller fysisk 
sygdom, misbrug eller en ak-
tuel krise ved f.eks. sygdom, 
skilsmisse, arbejdsløshed, 
dødsfald.

Graviditet og/eller fødsel kan 
have været vanskelig.

Mor kan udvise efterfødselsre-
aktioner.

Mor/far kan være psykisk 
skrøbelig.

Forældrene kan være meget 
unge.

Forældrenes egne behov kan 
overskygge barnets behov.
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Barnet kan vifte med armene 
mod objekter når det er 2-4 
måneder gammelt.

Barnet kan løfte fødderne og 
røre dem med hænderne, når 
det er ca. 6 måneder gammelt.

Barnet kan sidde uden støtte 
fra hænderne, når det er ca. 8 
måneder gammelt.

Barnet kan selv komme fra lig-
gende til siddende stilling, når 
det er ca. 9 måneder gammelt.

Barnet kan lave pincetgreb 
omkring 9 måneders alderen.

Barnet kan stå alene ved 11 
måneders alderen.

Udvikling og adfærd:
Barnet udvikler sig på en posi-
tiv og alderssvarende måde fy-
sisk, psykisk og socialt – med 
de almindelige udsving i trivs-
len, der naturligt følger med.

Barnets grov og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.
Barnet kan stå alene 11-13 
måneder.

Barnet kan gå uden støtte 
12-15 måneder.

Barnet er alderssvarende ud-
viklet psykisk, fysisk, mentalt 
og relationelt.

Barnet har alderssvarende 
udviklingstrin i forhold til ba-
sale behov som mad, søvn, 
vågenhed, aktivitet, fordøjelse 
og afføring.

Barnet kan have været 
indlagt  flere gange inden for 
det seneste år.

Barnet kan have nedsat funk-
tionsniveau af betydelig grad 
og/eller af længerevarende 
karakter.

Barnet kan have et eller flere 
af følgende symptomer:
• Calvé Perthes
• Allergi
• Diabetes
• Febersyndrom
• MBL(Mannose Bindende  
 Lektin) svækkelse af  
 immunforsvaret.
• Cerebral parese
• Epilepsi
• Muskelsvind
• Leddegigt
• Separationsangst
• Crohns sygdom (morbus  
 Crohn) er en kronisk be- 
 tændelsessygdom i tarm- 
 væggen.
• Muskelsvind

Udvikling og adfærd:
Barnet kan have behov for 
støtte i forhold til gentagne 
tegn på mistrivsel f.eks. van-
skeligheder i forhold til fysisk/
psykisk udvikling og/eller van-
skeligheder i forhold til læring 
og social kontakt. 

Barnet kan have en usikker 
kontakt til forældrene.

Barnet kan have søvn/spise-
problemer.

Barnet kan udvise nedsat ak-
tivitet.

Barnet kan have behov for 
støtte i forhold til at være 
udsat for længerevarende be-
lastninger. 
 
Barnet kan have brug for at 
blive stimuleret sammen med 
andre børn.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan aflæse og til-
fredsstille barnets behov, sør-
ger for at barnet får næringsrig 
kost og tilstrækkelig søvn.

Forældrene støtter og stimule-
rer barnets leg også i samspil 
med andre børn. 

Forældrene lærer barnet so-
ciale spilleregler i omgangen 
med andre børn.

Forældrene kan følge barnet, 
sætter grænser, støtter og sti-
mulerer barnet.

Forældrenes følelser og væ-
remåde i forhold til barnet er 
konstruktive og konsistente.

Der er en stabil rutine i barnets 
hverdag.

Forældrene har opmærksom-
hed på barnet, sørger for at 
de miljøer barnet færdes i er 
sikre.

Forældrene søger råd og vej-
ledning, hvis de oplever pro-
blemer omkring barnet. For-
ældrene kan reflektere på råd 
og vejledning samt den viden 
forældrene tilegner sig.

Forældrene kan have et alko-
hol- eller stofproblem.

En eller begge forældre kan 
have en lettere fysisk eller psy-
kisk funktionsnedsættelse/Z 
diagnose.

Forældrene kan have et eller 
flere barn/børn 
med funktionsnedsættelser.

Forældrene kan have mange 
samarbejdspartnere i kommu-
nen i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan have brug 
for guidning og kan have van-
skeligt ved at opsøge og/eller 
følge råd og vejledning.

Forældrene søger ikke altid 
rådgivning, hvis barnet ikke 
trives.

Forældrene kan have svært 
ved at aflæse barnets signaler.

Forældrene kan opleve sig 
magtesløse i forhold til at for-
stå barnets adfærd.

Der kan være mange skænde-
rier og konflikter i hjemmet.

Forældrene kan have vanske-
ligt ved at samarbejde omkring 
deres barns trivsel og udvik-
ling.

Forældrene kan have behov 
for råd og vejledning i forbin-
delse med at deres barn har 
en funktionsned-sættelse af 
betydelig grad og/eller af læn-
gerevarende karakter.

Forældrene kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.
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Barnet udvikler sig alderssva-
rende, hvad angår kognitive 
funktioner, sprog, tale, hukom-
melse, opmærksomhed, kon-
centration.

Barnet har en god og stabil 
kontakt og tager selv initiativ til 
kontakt.

Barnet udviser interesse for 
sine omgivelser og kan lide at 
lege med legetøj.

Dagtilbud:
Barnet trives i dagtilbud, og 
der er et godt samarbejde med 
forældrene.

Barnet har regelmæssigt frem-
møde i daginstitution.

Barnet kan tilpasse sig dagens 
rutiner.

Barnet viser interesse for de 
andre børn og er interesseret i 
at få kontakt med dem.

Barnet leger på et alderssva-
rende niveau.

Barnet kan lide at være sam-
men med andre børn.

Barnet opleves trygt ved de 
voksne.

Fritidsforhold og venskaber:
Barnet vil gerne lege og kan 
lide at være sammen med 
andre børn.

Barnet leger på et alderssva-
rende niveau.
Barnet er god til at lege med 
andre børn i forhold til, hvad 
man kan forvente af et barn på 
denne alder.

Barnet leger godt alene.

Barnet kan udvise vanskelig-
heder i forhold til den finmoto-
riske udvikling.

Barnet kan have brug for støt-
te i forhold til sin fysiske, psy-
kiske, mentale og/eller sociale 
udvikling.

Barnet kan have brug for 
støtte i forbindelse med mad, 
vågenhed, aktivitet, fordøjelse 
og afføring.

Barnet kan have brug for 
støtte i forhold til udvikling af 
kognitive funktioner, sprog, 
tale, hukommelse, opmærk-
somhed, koncentration.

Dagtilbud:
Barnet kommer sjældent eller 
slet ikke i dagtilbuddet.

Barnet kan have behov for 
støtte i forhold til læring og so-
cial kontakt.

Barnet kan have brug for støt-
te til at tilpasse sig dagtilbud-
dets rutiner.

Barnet kan trække sig i kon-
takten med de andre børn.

Barnet kan ofte have en ud-
adreagerende adfærd i forhold 
til børn og voksne.

Fritidsforhold og venskaber:
Barnet kan ofte have konflikter 
med andre børn.

Barnet kan trække sig fra kon-
takten til andre børn.

Barnet kan have brug for støt-
te i forhold til leg med andre 
børn.

Barnet kan være ukritisk i sin 
kontakt.

Forældrene kan varetage bar-
nets særlige behov for pasning 
og omsorg i forbindelse med 
lettere forbigående funktions-
nedsættelse.

Understøttelse af relationer:
Der er et godt samspil i fami-
lien også i forhold til evt. sø-
skende.

Familien har et godt netværk 
til familie og venner, som de 
gør brug af. 

Forældrene støtter og opmun-
trer barnet i relationer til evt. 
søskende.

Forældrene giver barnet ople-
velser f.eks. besøg hos venner 
og familie.

Familie og netværk:
Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for barnet med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Forældres arbejdssituation 
er stabil, indtægt er stabil og 
fornuftig i forhold til familiens 
udgifter.

Forældrene gør brug af sit net-
værk til familie og venner.

Understøttelse af relationer:
Forældrene kan have brug for 
guidning i forhold til samspil i 
familien herunder søskende.

Forældrene kan have brug for 
guidning i forhold til at være en 
sammenbragt familie.

Forældrene kan opleve sig 
magtesløse i forhold til at 
håndtere barnets adfærd og 
udvikling.

Forældrene kan have vanske-
ligt ved at samarbejde omkring 
deres barns trivsel og udvik-
ling.

Familie og netværk:
En eller begge forældre kan 
være uden arbejde, økono-
mien kan være midlertidig 
ustabil.

Familien kan have en midlerti-
dig bolig.

En eller begge forældre kan 
modtage kontanthjælp eller 
førtidspension.

Familien kan mangle socialt 
netværk.



10

Udsat trivsel

Barnets udvikling og trivsel:
Barnet kan have brug for støtte i forbindelse med at have 
været udsat for langvarig betydelig fysisk, psykisk eller so-
cial belastning og viser tydelige tegn på at udvikling og triv-
sel er i fare med dysfunktion til følge.

Barnet kan have brug for støtte i forhold til at have været 
udsat for fysisk overlast f.eks. vold eller seksuelle overgreb.

Barnet kan have behov for støtte i forbindelse med nedsat 
funktionsniveau af betydelig grad og/eller af længere- va-
rende karakter.

Forældrekompetencer:
Forældreomsorgen kan være reduceret i så høj grad, at for-
ældrene har vanskeligt ved at håndtere belastningerne i fa-
milien. 

Forældrenes omsorg for barnet kan være betydeligt redu-
ceret på grund af f.eks.   misbrug, fysisk sygdom, psykiske 
lidelser, belastende sociale faktorer, aktuelle kriser såsom 
sygdom eller dødsfald.

Familien kan have brug for støtte, i forbindelse med mishand-
ling, vold eller seksuelle overgreb i familien.

Iværksatte foranstaltninger har ikke tilstrækkelig effekt.

Barnets udvikling og adfærd 0 til 3 år Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker res-
sourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Barnet er født til terminen.

Barnets højde og vægt er 
alderssvarende og inden for 
normalområdet, under 2500 g. 
ved fødslen betegnes som lav 
fødselsvægt.

Barnets hørelse og syn er til-
fredsstillende.

Barnet er sund og rask.

Barnets grov-og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.

Barnet kan selv løfte hovedet 
og lege med sine fingre ved 
3-4 måneders alderen.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Sundhedsforhold:
Barnet kan have behov for 
støtte i forhold til bekymrende 
sundhedstilstand. Der kan 
være tale om længerevarende 
vanskeligheder.

Barnet kan være født før ter-
min.

Barnet kan have været indlagt 
efter fødslen.

Barnet kan have symptomer 
på, at det har været udsat for 
stoffer eller alkohol i forstertil-
standen.

Barnet kan have været udsat 
for mange ulykker, hvor det er 
kommet til skade.

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Fødsel er forløbet godt, den 
har været en god oplevelse for 
både mor, far og familien.

Barnet finder ro og trøst hos 
sine forældre.

Forældrene har en god kon-
takt til barnet og kan tilside-
sætte egne behov.

Forældrene yder en god om-
sorg, de evner at engagere 
sig positivt i samspillet med 
barnet. 

Søger relevant rådgivning, 
hvis barnet i en periode ikke 
trives, f.eks. hos læge, sund-
hedsplejerske, i dagtilbud.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Trygt omsorgsmiljø
Forældreomsorgen kan være 
reduceret i så høj grad, at for-
ældrene har vanskeligt ved 
at håndtere belastningerne i 
familien og kan have vanske-
ligt ved at tilgodese barnets 
behov.

Forældrenes omsorg for bar-
net kan være betydeligt redu-
ceret på grund af f.eks. mis-
brug, fysisk sygdom, psykiske 
lidelser, belastende sociale 
faktorer, aktuelle kriser såsom 
sygdom eller dødsfald.

Familien kan have brug for 
støtte, i forbindelse med mis-
handling, vold eller seksuelle 
overgreb I familien.
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Barnet kan selv vende sig 
rundt fra mave til ryg ved 5-6 
måneders alderen

Barnet kan vifte med armene 
mod objekter når det er 2-4 
måneder gammelt.

Barnet kan løfte fødderne og 
røre dem med hænderne, når 
det er ca. 6 måneder gammelt.

Barnet kan sidde uden støtte 
fra hænderne, når det er ca. 8 
måneder gammelt.

Barnet kan selv komme fra lig-
gende til siddende stilling, når 
det er ca. 9 måneder gammelt.

Barnet kan lave pincetgreb 
omkring 9 måneders alderen.

Barnet kan stå alene ved 11 
måneders alderen.

Udvikling og adfærd:
Barnet udvikler sig på en posi-
tiv og alderssvarende måde fy-
sisk, psykisk og socialt – med 
de almindelige udsving i trivs-
len, der naturligt følger med.

Barnets grov og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.
Barnet kan stå alene 11-13 
måneder.

Barnet kan have kroniske syg-
domme.

Barnet er ikke renligt.

Barnets højde og vægt kan 
være uden for normal-området 
for alderen.

Barnets hørelse og syn kan 
være uden for normal-området 
for alderen.

Barnet kan ofte have infekti-
onssygdomme.

Barnet kan have været indlagt 
flere gange inden for det se-
neste år.

Barnet kan have behov for 
støtte i forbindelse med nedsat 
funktionsniveau af betydelig 
grad og/eller af længeren va-
rende karakter.

Barnet kan have et eller flere 
af følgende symptomer:
• Calvé Perthes
• Allergi
• Diabetes
• Febersyndrom
• MBL(Mannose Bindende  
 Lektin) svækkelse af  
 immunforsvaret.
• Cerebral parese
• Epilepsi
• Muskelsvind
• Leddegigt
• Separationsangst
• Crohns sygdom (morbus  
 Crohn) er en kronisk be- 
 tændelsessygdom i tarm- 
 væggen.
• Muskelsvind

Udvikling og adfærd:
Barnet kan have brug for 
støtte i forbindelse med at 
have været udsat for langvarig 
betydelig fysisk, psykisk eller 
social belastning og viser ty-
delige tegn på at udvikling og 
trivsel er i fare med dysfunk-
tion til følge.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan aflæse  og til-
fredsstille barnets behov , sør-
ger for at barnet får næringsrig 
kost og tilstrækkelig søvn.

Forældrene støtter og stimule-
rer barnets leg også i samspil 
med andre børn. 

Forældrene lærer barnet so-
ciale spilleregler i omgangen 
med andre børn.

Forældrene kan følge barnet, 
sætter grænser, støtter og sti-
mulerer barnet.

Forældrenes følelser og væ-
remåde i forhold til barnet er 
konstruktive og konsistente.

Der er en stabil rutine i barnets 
hverdag.

Forældrene har opmærksom-
hed på barnet, sørger for at 
de miljøer barnet færdes i er 
sikre.

Den ene eller begge forældre 
kan have været indlagt for en 
psykisk lidelse.

Den ene eller begge forældre 
kan have et alkohol- og/eller 
stofproblem

Den ene eller begge forældre 
kan have siddet/sidder i fæng-
sel.

Forældrene eller en af foræl-
drene kan have en betydelig 
og eller længerevarende funk-
tionsned-sættelse af fysisk og/
eller psykisk karakter.

Forældrene kan have flere 
børn med funktionsnedsæt-
telser.

Forældrene kan have mange 
samarbejdspartnere i kommu-
nen i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.

Stimulering/vejledning
Forældrene kan have brug for 
støtte og kan have vanskeligt 
ved at opsøge og eller følge 
råd og vejledning.

Forældrene kan føle sig mag-
tesløse i forhold til at håndtere 
barnets adfærd og udvikling.

Der kan være mange skænde-
rier og konflikter i hjemmet.

Forældrene kan have vanske-
ligt ved at samarbejde omkring 
deres barns trivsel og udvik-
ling.

Forholdet mellem forældrene 
kan være præget af psykisk- 
og/eller fysisk vold.

Forældrene kan have brug 
for støtte i forhold til at mestre 
strategier i konfliktsituationer 
med barnet.

Forældrene kan have brug 
for støtte i forhold til at påtage 
sig forældrerollen som tydelig 
voksen.
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Barnet kan gå uden støtte 
12-15 måneder.

Barnet er alderssvarende ud-
viklet psykisk, fysisk, mentalt 
og relationelt.

Barnet har alderssvarende 
udviklingstrin i forhold til ba-
sale behov som mad, søvn, 
vågenhed, aktivitet, fordøjelse 
og afføring.

Barnet udvikler sig alderssva-
rende, hvad angår kognitive 
funktioner, sprog, tale, hukom-
melse, opmærksomhed, kon-
centration.

Barnet har en god og stabil 
kontakt og tager selv initiativ til 
kontakt.

Barnet udviser interesse for 
sine omgivelser og kan lide at 
lege med legetøj.

Dagtilbud:
Barnet trives i dagtilbud, og 
der er et godt samarbejde med 
forældrene.

Barnet har regelmæssigt frem-
møde i daginstitution.

Barnet kan tilpasse sig dagens 
rutiner.

Barnet kan have brug for støt-
te i forhold til at have været 
udsat for fysisk overlast f.eks. 
vold eller seksuelle overgreb.

Barnet kan have behov for 
støtte i forhold til gentagne 
tegn på mistrivsel f.eks. van-
skeligheder i forhold til fysisk/
psykisk udvikling og/eller van-
skeligheder i forhold til læring 
og social kontakt.

Barnet kan være udtalt passiv 
og svær at aktivere.

Barnet kan virke vagtsom og 
mistænksomt, og kan have 
svært ved at slappe af.

Barnet kan udvise tegn på ind-
advendt adfærd og kan virke 
tilbagetrukkent, ængstelig, 
vagtsom, nervøs, trist, have 
søvnproblemer m.m.

Barnet kan udvise tegn på ud-
advendt adfærd med f.eks. høj 
grad af aggressiv adfærd. 

Barnet kan have vanskeligt 
ved at håndtere kravsituatio-
ner.

Der kan være tale om længe-
revarende vanskeligheder.

Barnet kan tidligere have 
været anbragt.

Barnet kan have overværet 
vold i hjemmet.

Barnet kan have en bekymren-
de eller grænseoverskridende 
seksuel adfærd.

Dagtilbud:
Barnet kommer sjældent eller 
slet ikke i dagtilbud.

Barnet kan have behov for 
støtte i forhold til læring og so-
cial kontakt.

Forældrene søger råd og vej-
ledning, hvis de oplever pro-
blemer omkring barnet. For-
ældrene kan reflektere på råd 
og vejledning samt den viden 
forældrene tilegner sig.

Forældrene kan varetage bar-
nets særlige behov for pasning 
og omsorg i forbindelse med 
lettere forbigående funkti-
onsned-sættelse.

Understøttelse af relationer:
Der er et godt samspil i fami-
lien også i forhold til evt. sø-
skende.

Familien  har et godt netværk 
til familie og venner, som de 
gør brug af. 

Forældrene støtter og opmun-
trer barnet i relationer til evt. 
søskende.

Forældrene giver barnet ople-
velser  f.eks. besøg hos ven-
ner og familie.

Forældrene kan have brug 
for støtte i forhold til at skabe 
struktur og genkendelighed 
i hverdagens rutiner, mad, 
søvn, aktivitet, påklædning 
efter årstiden m.m.

Barnet kan have overværet 
vold i hjemmet f.eks. set og 
hørt voksne, der har truet, ka-
stet ting efter hinanden eller 
set mærker efter vold.

Forældrene udsætter ofte 
barnet for psykiske overgreb, 
hyppig kritik, nedladende tale, 
fjendtlighed, råb m.m.

Forældrene kan have behov 
for råd og vejledning i forbin-
delse med at deres barn har 
en funktionsned-sættelse af 
betydelig grad og/eller af læn-
gerevarende karakter.

Forældrene kan have brug for 
omfattende handicapkompen-
serende ydelser i forbindelse 
med et barns funktionsned-
sættelse

Understøttelse af relationer
Forældrene kan have brug for 
intensiv støtte og kan have 
vanskeligt ved at opsøge og 
eller følge råd og vejledning.

Forældrene kan føle sig mag-
tesløse i forhold til at håndtere 
barnets adfærd og udvikling.

Forældrene kan have vanske-
ligt ved at styre deres frustra-
tion/vrede og lader det gå ud 
over barnet.

Der kan være mange skænde-
rier og konflikter i hjemmet.

Forældrene kan have vanske-
ligt ved at samarbejde omkring 
deres barns trivsel og udvik-
ling.

Forældrene kan have en urea-
listisk forventning til sig selv 
som forældre og til barnet.
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Barnet viser interesse for de 
andre børn og er interesseret i 
at få kontakt med dem.

Barnet leger på et alderssva-
rende niveau.

Barnet kan lide at være sam-
men med andre børn.

Barnet opleves trygt ved de 
voksne.

Fritidsforhold og venskaber:
Barnet vil gerne lege og kan 
lide at være sammen med 
andre børn.

Barnet leger på et alderssva-
rende niveau.

Barnet er god til at lege med 
andre børn i forhold til, hvad 
man kan forvente af et barn på 
denne alder.

Barnet leger godt alene.

Barnet kan have brug for kon-
tinuerlig guidning og støtte til 
at tilpasse sig dagtilbuddets 
rutiner.

Barnet kan trække sig i kon-
takten med de andre børn.

Barnet kan ofte have en ud-
adreagerende adfærd i forhold 
til børn og voksne.

Barnet kan være utryg ved de 
voksne.

Barnet kan have mange kon-
flikter med de andre børn.

Fritidsforhold og venskaber:
Barnet kan trække sig i sam-
været med andre børn, kan 
være sky eller socialt tilbage-
trukket.

Barnets evne til selvregulering 
kan være begrænset. Barnet 
kan have vanskeligt ved at 
håndtere ventetid, sine følel-
ser, kan let få raserianfald og 
kan have pludselige følelses- 
og humørsvingninger.

Barnet kan have sporadisk 
kontakt til en eller begge for-
ældre.

Barnet kan være anbragt eller 
kan tidligere have været an-
bragt.

Familie og netværk
En eller begge forældre kan 
være uden arbejde.

En eller begge forældre kan 
modtage kontanthjælp eller 
førtidspension.

Familiens økonomi kan være 
stærkt belastet.

Familien kan risikere at stå 
uden bolig, eller har en bolig 
som kræver tilpasning for at 
kunne opfylde barets behov.

Familien kan være hjemløs.

Familien kan have flyttet bolig 
mange gange i barnets levetid.

Familiens bolig kan være mid-
lertidig.

Familiens bolig kan være 
sundhedsskadelig.

Familien kan mangle socialt 
netværk. 

Familie og netværk:
Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for barnet med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Forældres arbejdssituation 
er stabil, indtægt er stabil og 
fornuftig i forhold til familiens 
udgifter.

Forældrene gør brug af sit net-
værk til familie og venner.
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Tuet trivsel

Barnets udvikling og trivsel:
Barnet kan have brug for støtte i forbindelse med, at han/
hun har været udsat for langvarig betydelig fysisk, psykisk 
eller social belastning og viser tydelige tegn på at udvikling 
og trivsel er i fare med evt. dysfunktion til følge. Der er tale 
om vidtrækkende og langvarige vanskeligheder og belast-
ninger.

Barnet kan have brug for støtte i forbindelse med at have 
været udsat for fysisk overlast f.eks vold eller seksuelle 
overgreb. 

Barnet kan have behov for støtte i forbindelse med nedsat 
funktionsniveau af betydelig grad og/eller af længereva-
rende karakter.

Forældrekompetencer:
Forældrenes omsorg kan være stærkt reduceret grundet 
f.eks. personlige, psykiske lidelser, sociale, økonomiske og 
eller netværksmæssige faktorer, og barnets basale behov til-
godeses ikke i tilstrækkelig grad.

Forældrenes omsorg kan være varigt reduceret på grund af 
fysisk eller psykisk sygdom, misbrug eller en krise.

Iværksatte foranstaltninger har ikke tilstrækkelig effekt.

Barnets udvikling og adfærd 0 til 3 år Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Barnet er født til terminen.

Barnets højde og vægt er 
alderssvarende og inden for 
normalområdet, under 2500 g. 
ved fødslen betegnes som lav 
fødselsvægt.

Barnets hørelse og syn er til-
fredsstillende.

Barnet er sund og rask.

Barnets grov- og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.

Barnet kan selv løfte hovedet 
og lege med sine fingre ved 
3-4 måneders alderen.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Sundhedsforhold:
Barnet kan have behov for 
støtte i forhold til bekymrende 
sundhedstilstand. Der er  tale 
om længerevarende og alvor-
lige vanskeligheder.

Barnet kan være født betyde-
ligt før termin.

Barnet kan have været indlagt 
gentagne gange efter fødslen.

Barnet kan have symptomer 
på, at det har været udsat for 
stoffer eller alkohol i forstertil-
standen.

Barnet kan have kroniske syg-
domme.

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker res-
sourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Fødsel er forløbet godt, den 
har været en god oplevelse for 
både mor, far og familien.

Barnet finder ro og trøst hos 
sine forældre.

Forældrene har en god kon-
takt til barnet og kan tilside-
sætte egne behov.

Forældrene yder en god om-
sorg, de evner at engagere 
sig positivt i samspillet med 
barnet. 

Søger relevant rådgivning, 
hvis barnet i en periode ikke 
trives, f.eks. hos læge, sund-
hedsplejerske, i dagtilbud.

Risikofaktorer
Adfærd som kan give anled-
ning til problemer/bekymring:

Trygt omsorgsmiljø
Forældrenes omsorg kan 
være stærkt reduceret grun-
det f.eks. personlige, psykiske 
lidelser, misbrug,sociale, øko-
nomiske og eller netværks-
mæssige faktorer.

Der kan være sket stressfyldte 
traumatiserende hændelser i 
familien f.eks. skilsmisse, nyt 
giftermål, dødsfald, søskendes 
selvmordsforsøg, flugt, ophold 
på asylcenter, tvangsægte-
skab m.m. Ovenstående kan 
betyde at forældrene har brug 
for intensiv støtte i forhold til 
at sikre barnets udvikling og 
trivsel.
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Barnet kan selv vende sig 
rundt fra mave til ryg ved 5-6 
måneders alderen

Barnet kan vifter med armene 
mod objekter når det er 2-4 
måneder gammelt.

Barnet kan løfte fødderne og 
røre dem med hænderne, når 
det er ca. 6 måneder gammelt.

Barnet kan sidde uden støtte 
fra hænderne, når det er ca. 8 
måneder gammelt.

Barnet kan selv komme fra lig-
gende til siddende stilling, når 
det er ca. 9 måneder gammelt.

Barnet kan lave pincetgreb 
omkring 9 måneders alderen.

Barnet kan stå alene ved 11 
måneders alderen.

Barnet er ikke renlig.

Barnets højde og vægt kan 
være uden for normalområdet 
for alderen.

Barnets hørelse kan være 
uden for normalområdet for 
alderen. 

Barnet kan ofte have infekti-
onssygdomme.

Barnet kan have været indlagt 
flere gange inden for det se-
neste år.

Barnet kan have været udsat 
for mange ulykker, hvor det er 
kommet til skade.

Barnet kan have været udsat 
for fysisk eller seksuel vold, får 
smæk, bliver slået eller rusket 
”Shaken Baby syndrome”.

Moren kan have HIV eller 
andre seksuelt overførte syg-
domme.

Barnet kan have nedsat funk-
tionsniveau af betydelig grad 
og/eller af længerevarende 
karakter.

Barnet kan have et eller flere 
af følgende symptomer:
• Calvé Perthes
• Allergi
• Diabetes
• Febersyndrom
• MBL(Mannose Bindende  
 Lektin) svækkelse af 
 immunforsvaret.
• Cerebral parese
• Epilepsi
• Muskelsvind
• Leddegigt
• Separationsangst
• Crohns sygdom (morbus  
 Crohn) er en kronisk be- 
 tændelsessygdom i tarm- 
 væggen.
• Muskelsvind
• Forskellige former for can- 
 cer
• Sjældne handicaps, genfejl  
 m.m.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan aflæse  og til-
fredsstille barnets behov , sør-
ger for at barnet får næringsrig 
kost og tilstrækkelig søvn.

Forældrene støtter og stimule-
rer barnets leg også i samspil 
med andre børn. 

Forældrene lærer barnet so-
ciale spilleregler i omgangen 
med andre børn.

Forældrene kan følge barnet, 
sætter grænser, støtter og sti-
mulerer barnet.

Forældrenes følelser og væ-
remåde i forhold til barnet er 
konstruktive og konsistente.

Der er en stabil rutine i barnets 
hverdag.

Den ene eller begge forældre 
kan have været indlagt for en 
psykisk lidelse.

Den ene eller begge forældre 
kan have et alkohol- og/eller 
stofproblem

Den ene eller begge forældre 
kan have siddet/sidder i fæng-
sel.
 
Forholdet mellem forældrene 
kan være præget af psykisk- 
og/eller fysisk vold.

Forældrene eller en af foræl-
drene kan have en betydelig 
og længerevarende funktions-
nedsættelse af fysisk og/eller 
psykisk karakter.

Forældrene kan have flere 
børn med funktionsnedsæt-
telser.

Forældrene kan have mange 
samarbejdspartnere i kommu-
nen i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.

Stimulering/vejledning
Forældrene kan have brug for 
intensiv støtte og kan have 
vanskeligt ved at opsøge og 
eller følge råd og vejledning.

Forældrene kan have brug for 
intensiv støtte i forhold til at 
skabe struktur og genkendelig-
hed i hverdagens rutiner, mad, 
søvn, aktivitet, påklædning 
efter årstiden m.m.

Forældrene kan føle sig mag-
tesløse i forhold til at håndtere 
barnets adfærd og udvikling.

Der kan være mange skænde-
rier og konflikter i hjemmet.

Forældrene kan have vanske-
ligt ved at samarbejde omkring 
deres barns trivsel og udvik-
ling.
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Udvikling og adfærd:
Barnet udvikler sig på en posi-
tiv og alderssvarende måde fy-
sisk, psykisk og socialt – med 
de almindelige udsving i trivs-
len, der naturligt følger med.

Barnets grov og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.
Barnet kan stå alene 11-13 
måneder.

Barnet kan gå uden støtte 
12-15 måneder.

Barnet er alderssvarende ud-
viklet psykisk, fysisk, mentalt 
og relationelt.

Barnet har alderssvarende 
udviklingstrin i forhold til ba-
sale behov som mad, søvn, 
vågenhed, aktivitet, fordøjelse 
og afføring.

Barnet udvikler sig alderssva-
rende, hvad angår kognitive 
funktioner, sprog, tale, hukom-
melse, opmærksomhed, kon-
centration.

Barnet har en god og stabil 
kontakt og tager selv initiativ til 
kontakt.

Barnet udviser interesse for 
sine omgivelser og kan lide at 
lege med legetøj.

Udvikling og adfærd:
Barnet kan have brug for 
støtte i forbindelse med, at 
han/hun har været udsat for 
langvarig betydelig fysisk, psy-
kisk eller social belastning og 
viser tydelige tegn på at ud-
vikling og trivsel er i fare med 
evt. dysfunktion til følge. Der 
er tale om vidtrækkende og 
langvarige vanskeligheder og 
belastninger.

Barnet kan have brug for støt-
te i forbindelse med at have 
været udsat for fysisk overlast 
f.eks vold eller seksuelle over-
greb. 

Barnet har behov for støtte i 
forhold til gentagne tegn på 
mistrivsel f.eks. vanskelighe-
der i forhold til fysisk/psykisk 
udvikling og/eller vanskelighe-
der i forhold til læring og social 
kontakt.

Barnet kan være udtalt passiv 
og svær at aktivere.
Barnet kan virke vagtsom og 
mistænksomt, og kan have 
svært ved at slappe af.

Barnet kan udvise tegn på ind-
advendt adfærd og kan virke 
tilbagetrukkent, ængstelig, 
vagtsom, nervøs, trist, søvn-
problemer m.m.

Barnet kan udvise tegn på ud-
advendt adfærd med f.eks høj 
grad af aggressiv adfærd. 

Barnet kan have vanskeligt 
ved at håndtere kravsituatio-
ner.

Barnet kan trække sig i kon-
takten til mor.

Barnet vil ikke tage næring til 
sig.

Der er tale om længerevaren-
de vanskeligheder.

Forældrene har opmærksom-
hed på barnet, sørger for at 
de miljøer barnet færdes i er 
sikre.

Forældrene søger råd og vej-
ledning, hvis de oplever pro-
blemer omkring barnet. For-
ældrene kan reflektere på råd 
og vejledning samt den viden 
forældrene tilegner sig.

Forældrene kan varetage bar-
nets særlige behov for pasning 
og omsorg i forbindelse med 
lettere forbigående funkti-
onsned-sættelse.

Understøttelse af relationer:
Der er et godt samspil i fami-
lien også i forhold til evt. sø-
skende.

Familien  har et godt netværk 
til familie og venner, som de 
gør brug af. 

Forældrene støtter og opmun-
trer barnet i relationer til evt. 
søskende.

Forældrene giver barnet ople-
velser  f.eks. besøg hos ven-
ner og familie.

Barnet kan have sporadisk 
kontakt til en eller begge for-
ældre.

Forældrene kan have brug for 
intensiv støtte i forhold til at 
mestre strategier i konfliktsi-
tuationer med barnet.

Forældrene kan have brug for 
omfattende støtte i forhold til 
at skabe struktur og genken-
delighed i hverdagens rutiner, 
mad, søvn, aktivitet, påklæd-
ning efter årstiden m.m.

Barnet kan have overværet 
vold i hjemmet f.eks. set og 
hørt voksne, der har truet, ka-
stet ting efter hinanden eller 
set mærker efter vold.

Forældrene kan usætte barnet 
for psykiske overgreb, hyppig 
kritik, fjendtlighed, råb, ned-
sættende tale m.m.

Forældrene kan have behov 
for råd og vejledning i forbin-
delse med at deres barn har 
en funktionsned-sættelse af 
betydelig grad og/eller af læn-
gerevarende karakter.

Forældrene kan have brug for 
indgribende og omfattende 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse

Understøttelse af relationer
Der er kun en forælder i hjem-
met.

Forældrene kan have brug 
for støtte i forhold til at mestre 
strategier i konfliktsituationer 
med barnet.

Forældrene kan have brug for 
intensiv støtte i forhold til at 
påtage sig forældrerollen som 
tydelig voksen.

Den ene eller begge forældre 
kan have været anbragt uden 
for hjemmet under opvæksten.
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Dagtilbud:
Barnet trives i dagtilbud, og 
der er et godt samarbejde med 
forældrene.

Barnet har regelmæssigt frem-
møde i daginstitution.

Barnet kan tilpasse sig dagens 
rutiner.

Barnet viser interesse for de 
andre børn og er interesseret i 
at få kontakt med dem.

Barnet leger på et alderssva-
rende niveau.

Barnet kan lide at være sam-
men med andre børn.

Barnet opleves trygt ved de 
voksne.

Fritidsforhold og venskaber:
Barnet vil gerne lege og kan 
lide at være sammen med 
andre børn.

Barnet leger på et alderssva-
rende niveau.

Barnet er god til at lege med 
andre børn i forhold til, hvad 
man kan forvente af et barn på 
denne alder.

Barnet leger godt alene.

Barnet kan have en bekymren-
de eller grænseoverskridende 
seksuel adfærd.
Barnet kan tidligere have 
været anbragt.

Dagtilbud:
Barnet kommer sjældent eller 
slet ikke i dagtilbud.

Barnet kan have behov for 
støtte i forhold til læring og so-
cial kontakt.

Barnet kan have brug for kon-
tinuerlig guidning og støtte til 
at tilpasse sig dagtilbuddets 
rutiner.

Barnet trækker sig typisk i 
kontakten med de andre børn.

Barnet driller ofte de andre 
børn.

Barnet kan ofte blive afvist af 
de andre børn, eller holdt uden 
for af de andre børn i dagtil-
buddet.

Barnet kan ofte have en udad 
reagerende adfærd i forhold til 
børn og voksne.

Barnet kan være utryg ved de 
voksne.

Barnet kan have mange kon-
flikter med de andre børn.

Fritidsforhold og venskaber:
Barnet kan trække sig i sam-
været med andre børn, er sky 
eller socialt tilbagetrukket.

Barnets evne til selvregulering 
kan være begrænset. Barnet 
kan have vanskeligt ved at 
håndtere ventetid, sine følel-
ser, kan let få raserianfald og 
kan have pludselige følelses- 
og humørsvingninger.

Familie og netværk:
Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for barnet med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Forældres arbejdssituation 
er stabil, indtægt er stabil og 
fornuftig i forhold til familiens 
udgifter.

Forældrene gør brug af sit net-
værk til familie og venner.

Den ene eller begge forældre 
kan have været udsat for om-
sorgssvigt eller overgreb som 
barn.

Den ene eller begge forældre 
kan have udvist voldelig ad-
færd eller trusler herom eller 
anden antisocial adfærd.

Familie og netværk
En eller begge forældre kan 
være uden arbejde.

Økonomien kan være stærkt 
belastet.

Familiens gæld kan være  sti-
gende.

En eller begge forældre mod-
tager kontanthjælp eller før-
tidspension.

Den ene eller begge forældre 
kan have været eller er in-
volveret i vold/kriminelle eller 
antisociale aktiviteter.

Familien kan risikere at stå 
uden bolig, eller har en bolig 
som kræver tilpasning for at 
kunne opfylde barets behov.

Familien kan være hjemløs.

Familien har flyttet bolig 
mange gange i barnets levetid

Familien kan være socialt iso-
leret og mangle netværk.

Familien kan opleve diskrimi-
nering/chikane fra omgivelser-
nes side.


