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Den unges udvikling og adfærd 18 til 23 år Forældrekompetencer

Barnets trivsel og udvikling 18 – 23 år – I trivsel

Den unges udvikling og trivsel:
Den unge udvikler sig på en positiv og alderssvarende 
måde fysisk, psykisk og socialt – med de almindelige ud-
sving i trivslen, der naturligt følger med.

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

Den unge kan have en forbigående funktionsnedsættelse.

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

Samarbejder konstruktivt omkring den unges trivsel. 

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Den unges højde og vægt er 
alderssvarende og inden for 
normalområdet.

Den unges hørelse og syn er 
tilfredsstillende.

Den unge er som regel sund 
og rask.

Den unge har regelmæssigt 
søvnmønster, der dækker 
dens behov for søvn.

Den unge spiser en nærende 
og sund kost.

Den unge sørger selv for dag-
lig hygiejne, tøj og sit udse-
ende i øvrigt.

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

Sundhedsforhold:
Den unge kan have en forbi-
gående lettere sygdom.

Den unge kan have en lettere 
forbigående funktionsnedsæt-
telse.

Den unge kan have et eller 
flere af følgende symptomer:
• Allergi
• Ubehandlet diabetes
• Lettere Cerebral Parese 
• ADD
• ADHD

Den unge kan have behov for 
råd og vejledning i forbindelse 
med at  den unge  har en let-
tere funktionsnedsættelse.

Den unge kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med  funkti-
onsnedsættelse.

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene har positive følel-
ser over for den unge.

Forældrenes væremåde over 
for den unge er konsistente.

Forældrene beskytter den 
unge fra voksne, der udviser 
en mærkelig eller skræmmen-
de adfærd.

Forældrene støtter og op-
muntrer den unge, den unge 
oplever sig velkommen til at få 
gode råd og støtte hos foræl-
drene.

Forældrene støtter udviklingen 
af den unges selvtillid.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at passe på sit hel-
bred.

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

Trygt omsorgsmiljø:
Der kan være en forbigående 
krise i familien, skilsmisse, 
sygdom, død.
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Den unge får motion, deltager 
i fysiske aktiviteter ud over 
gymnastik/idræt i skolen.
Unge mellem 16 og 23 år an-
befales at drikke mindst muligt 
og stoppe før 5 genstande ved 
samme lejlighed.

Udvikling og adfærd:
Den unge er alderssvarende 
udviklet psykisk, fysisk, men-
talt og relationelt.

Den unge er som regel glad.

Den unge kan håndtere vrede 
og frustration konstruktivt.

Den unge kan drøfte bekym-
ringer, skuffelser m.m. med en 
fortrolig voksen.

Den unge har generelt en po-
sitiv selvopfattelse og er åben 
over for venner.

Den unge er i stand til at tage 
relevante beslutninger.

Den unge har det godt med 
sine kulturelle/etniske tilhørs-
forhold.

Den unge udviser empati og 
formår at leve sig ind i og for-
stå andres situation.

Den unge føler stolthed over 
egne fremskridt og præsta-
tioner.

Den unge er i stand til at tage 
relevante beslutninger.

Den unge har et positivt syn 
på fremtiden.

Den unge kan sætte sine egne 
grænser i forhold til andre 
mennesker.

Den unge har den nødvendige 
viden om sex og prævention.

Den unge har det godt med 
sin seksuelle orientering.

Udvikling og adfærd:
Den unge kan have behov for 
lettere støtte i forhold til at ud-
vikle alderssvarende, kognitive 
funktioner, sprog, tale, hukom-
melse, opmærksomhed og 
koncentration.

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

Forældrene kan varetage den 
unges særlige behov for pas-
ning og omsorg i forbindelse 
med lettere forbigående funkti-
onsnedsættelse.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan aflæse og til-
fredsstille den unges behov.

Forældrene støtter udviklingen 
af den unges selvtillid.

Forældrene støtter og stimu-
lerer den unges samspil med 
andre unge. 

Forældrene lærer den unge 
sociale spilleregler i omgan-
gen med jævnaldrende og 
voksne.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at deltage i samtaler.

Den unge vejledes i hvordan 
han/hun passer på sig selv 
f.eks. i forhold til fremmede og 
hvordan han/hun undgår farer 
og risici i dagligdagen.

Der er en stabil rutine i den 
unges hverdag.

Forældrene spørger ind til og 
taler med den unge om, hvad 
han/hun har oplevet i løbet af 
dagen.

Forældrene søger råd og vej-
ledning, hvis de oplever pro-
blemer omkring den unge.

Forældrene kan reflektere på 
råd og vejledning samt den 
viden forældrene tilegner sig.

Forældrene tilskynder den 
unge til at dyrke sport eller 
anden fysisk aktivitet.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at passe på sit hel-
bred.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan have brug for 
nogen guidning og tager godt 
imod råd og vejledning fra, 
læge, skole, uddannelsessted 
m.m.

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

Forældrene kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.
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Den unges omsorg og ansvar 
over for familien er på et pas-
sende niveau i forhold til den 
unges alder og interesser.

Den unge kan forvalte sine 
egne penge.

Den unge har en plan for sin 
fremtid.

Den unge har en fast seksuel 
partner.

Den unge er i stand til at klare 
en selvstændig boform (herun-
der også beskyttet bolig).

Den unge passer sit eget barn.

Skoleforhold og læring:
Den unge har en afsluttet 
ungdomsuddannelse eller er i 
gang med en sådan.

Den unge har et stabilt frem-
møde i skolen/på uddannel-
sesstedet/
arbejdspladsen.

Den unge kommer i skole/ud-
dannelsesstedet /på arbejds-
pladsen til tiden.

Den unge har forventninger til 
og planer for uddannelse.

Den unge har folkeskolens af-
gangsprøve.

Den unges uddannelsesmæs-
sige fremskridt ligger på det 
forventede niveau.

Den unge reagerer positivt på/
er motiveret for undervisning/
arbejde.

Den unge kan lide at være 
sammen med andre unge.

Den unge er som regel glad 
for at gå i skole/være på ud-
dannelsesstedet/gå på ar-
bejde. 

Skoleforhold og læring:
Den unge kan i en periode af 
kortere varighed have brug for 
støtte i forhold til at nå et al-
derssvarende fagligt niveau.

Den unge kan have haft 
mange skoleskift.

Den unge kan stå uden ud-
dannelsesplan.

Den unge kan være jobsø-
gende.

Forældrene er et godt eksem-
pel for den unge i forhold til 
omgang med alkohol og følger 
Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger: Børn og unge under 16 år 
anbefales ikke at drikke alko-
hol. Unge mellem 16 og 23 år 
anbefales at drikke mindst mu-
ligt og stoppe før 5 genstande 
ved samme lejlighed.

For den unge med funktions-
nedsættelse med behov for 
personlig pleje, er det et be-
grænset antal voksne der står 
for plejen. 

Forældrene og den unge som 
har et fysisk eller psykisk funk-
tionsnedsættelse, planlægger, 
hvordan den unge kan opnå 
større selvstændighed.

Understøttelse af relationer:
Forældrene opmuntrer den 
unge til at deltage i sociale ak-
tiviteter.

Forældrene har en konstruktiv 
dialog med den unge om tids-
forbrug samt sikker færden på 
internettet/chatfora.

Forældrene følger med i, hvad 
den unge foretager sig, hvem 
han/hun er sammen med i sin 
fritid.

Familie og netværk:
Den unge er et accepteret 
medlem af familien.

Den unge har et godt forhold 
til forældrene og oplever at de 
holder af ham/hende. Foræl-
drene har støttende slægtnin-
ge og/eller venner.

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 den unge i relationer til 
evt. søskende.

Understøttelse af relationer:
Mor kan være en ”ung mor”.

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

Familien kan have et sparsomt 
netværk, kan lige være flyttet 
til kommunen.

Der kan være en forælder 
i hjemmet og samspillet og 
samarbejdet mellem forældre-
ne fungerer godt.

Familien kan have en midlerti-
dig bolig.
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Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for den unge med 
basale faciliteter som toilet, 
bad, køkken m.m.

Forældres/den unges arbejds-
situation er stabil, indtægt er 
stabil og fornuftig i forhold til 
udgifter.

Familien oplever sig accepte-
ret i deres omgivelser.

Den unge har et godt forhold 
til andre unge på skolen/på 
uddannelsesstedet/på arbejds-
pladsen og oplever sig accep-
teret.

Den unge har mindst en god 
ven i skolen/på uddannelses-
stedet/arbejdspladsen.

Den unge oplever at lærerne 
støtter og har interesse i at 
den unge når sine faglige mål, 
og formår at organisere sin 
skolegang/uddannelse/
arbejdsforhold.

Den unge oplever skolen/ud-
dannelsesstedet som et trygt 
sted at være.

Den unge oplever, at eleverne 
på skolen/uddannelsesstedet 
støtter og hjælper hinanden.

Skolen/uddannelsesstedet har 
en ressourcestærk sammen-
sætning.

Fritidsforhold og venskaber:
Den unge er i stand til at få 
venner og bevare venskaber i 
længere tid. 

Den unge har selvtillid og er 
åben over for andre.

Den unge er regelmæssigt 
sammen med venner og kam-
merater, tager dem med hjem 
på besøg og besøger ven-
nerne i deres hjem.

Den unge har mindst 2 venner, 
som han/hun oplever at kunne 
betro sig til.

Den unge viser omsorg over 
for andre.
 
Den unge er motiveret for at 
dyrke sport.

Den unge har mange eller 
flere fritidsinteresser og delta-
ger i organiserede fritidsakti-
viteter.

Fritidsforhold og venskaber:
Den unge kan have brug for at 
blive stimuleret sammen med 
andre unge.

Den unge kan tilbringe meget 
tid alene med f.eks. at spille 
computer eller være på nettet.
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Den unge viser opmærksom-
hed og er hensynsfuld i sin 
omgang med andre.

Den unge kan lytte til andres 
forslag og ideer og kan for-
handle i opståede konfliktsi-
tuationer.

Den unge oplever sig generelt 
accepteret af de andre unge 
og voksne.

Den unge kan varetage et fri-
tidsjob/ordinær beskæftigelse.

Den unge får de økonomiske 
ydelser han/hun er berettiget 
til.

Den unge betaler husleje/bo-
ligudgift regelmæssigt.

Den unges bolig er tryg for 
den unge med basale facilite-
ter som adgang til toilet, bad, 
køkken m.m.

Den unge kan klare sig på den 
arbejdsindkomst han/hun har.
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Moderat trivsel

Den unges udvikling og trivsel:
Den unge er generelt i trivsel, men kan have behov for støt-
te i forbindelse med en større men forbigående belastning 
som påvirker den unge 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.

Den unge kan have en forbigående funktionsnedsættelse 
eller en funktionsnedsættelse i lettere grad.

Forældrekompetencer:
Forældreomsorgen er god. Forældrene søger relevant støt-
te/råd og vejledning.

Yder generelt en god omsorg.

Samarbejder konstruktivt omkring den unges trivsel.

Den unges udvikling og adfærd 18 til 23 år Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Den unges højde og vægt er 
alderssvarende og inden for 
normalområdet.

Den unges hørelse og syn er 
tilfredsstillende.

Den unge er som regel sund 
og rask.

Den unge har regelmæssigt 
søvnmønster, der dækker 
dens behov for søvn.

Den unge spiser en nærende 
og sund kost.

Den unge sørger selv for dag-
lig hygiejne, tøj og sit udse-
ende i øvrigt.

Den unge får motion, deltager 
i fysiske aktiviteter ud over 
gymnastik/idræt i skolen.

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

Sundhedsforhold:
Den unge kan have en forbigå-
ende sygdom.

Den unge kan oftere have 
været fraværende fra skole/
uddannelse/arbejde grundet 
sygdom.

Den unge kan være optaget af 
og utilfreds med sin vægt.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at være fysisk 
aktiv.

Den unge kan have brug for 
guidning i forhold til dagligt at få 
en nærende og sund kost.

Den unge kan være ryger.

Den unge kan have en forbi-
gående funktionsnedsættelse 

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene har positive følel-
ser over for den unge.

Forældrenes væremåde over 
for den unge er konsistente.

Forældrene beskytter den 
unge fra voksne, der udviser 
en mærkelig eller skræmmen-
de adfærd.

Forældrene støtter og op-
muntrer den unge, den unge 
oplever sig velkommen til at få 
gode råd og støtte hos foræl-
drene.

Forældrene støtter udviklingen 
af den unges selvtillid.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at passe på sit hel-
bred.

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

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene kan have brug for 
lettere støtte i forbindelse med 
en forbigående krise i familien, 
skilsmisse, sygdom, død.

Forældrene kan have brug for 
nogen guidning i forhold til at 
varetage den unges særlige 
behov for pasning og omsorg i 
forbindelse med lettere forbigå-
ende funktionsnedsættelse.



7

Unge mellem 16 og 23 år an-
befales at drikke mindst muligt 
og stoppe før 5 genstande ved 
samme lejlighed.

Udvikling og adfærd:
Den unge er alderssvarende 
udviklet psykisk, fysisk, men-
talt og relationelt.

Den unge er som regel glad.

Den unge kan håndtere vrede 
og frustration konstruktivt.

Den unge kan drøfte bekym-
ringer, skuffelser m.m. med en 
fortrolig voksen.

Den unge har generelt en po-
sitiv selvopfattelse og er åben 
over for venner.

Den unge er i stand til at tage 
relevante beslutninger.

Den unge har det godt med 
sine kulturelle/etniske tilhørs-
forhold.

Den unge udviser empati og 
formår at leve sig ind i og for-
stå andres situation.

Den unge føler stolthed over 
egne fremskridt og præsta-
tioner.

eller en funktionsnedsættelse i 
lettere grad.

Den unge kan have et eller 
flere af følgende symptomer:
• Ubehandlet allergi
• Diabetes
• Lettere Cerebral Parese 
• Epilepsi 
• Leddegigt
• Muskelsvind
• ADD
• ADHD
• Begyndende symptomer/let- 
 tere udviklingsforstyrrelse  
 inden for autismespektret

Den unge kan have behov for 
råd og vejledning i forbindelse 
med en lettere funktionsned-
sættelse.

Den unge kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med  funkti-
onsnedsættelse.

Udvikling og adfærd:
Den unge kan have behov for 
lettere støtte i forhold til at ud-
vikle alderssvarende, kognitive 
funktioner, sprog, tale, hukom-
melse, opmærksomhed og kon-
centration.

Den unge kan have brug for 
guidning i forhold til at opnå et 
regelmæssigt søvnmønster, der 
dækker dens behov for søvn.

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

Forældrene kan varetage den 
unges særlige behov for pas-
ning og omsorg i forbindelse 
med lettere forbigående funkti-
onsnedsættelse.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan aflæse og til-
fredsstille den unges behov.

Forældrene støtter udviklingen 
af den unges selvtillid.

Forældrene støtter og stimu-
lerer den unges samspil med 
andre unge. 

Forældrene lærer den unge 
sociale spilleregler i omgan-
gen med jævnaldrende og 
voksne.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at deltage i samtaler.

Den unge vejledes i hvordan 
han/hun passer på sig selv 
f.eks. i forhold til fremmede og 
hvordan han/hun undgår farer 
og risici i dagligdagen.

Der er en stabil rutine i den 
unges hverdag.

Forældrene spørger ind til og 
taler med den unge om, hvad 
han/hun har oplevet i løbet af 
dagen.

Forældrene søger råd og vej-
ledning, hvis de oplever pro-
blemer omkring den unge.

Forældrene kan reflektere på 
råd og vejledning samt den 
viden forældrene tilegner sig.

Forældrene tilskynder den 
unge til at dyrke sport eller 
anden fysisk aktivitet.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at passe på sit hel-
bred.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan have behov for 
råd og vejledning i forbindelse 
med at  den unge  har en let-
tere funktionsned-sættelse.

Forældrene kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med et barns 
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Den unge er i stand til at tage 
relevante beslutninger.

Den unge har et positivt syn 
på fremtiden.

Den unge kan sætte sine egne 
grænser i forhold til andre 
mennesker.

Den unge har den nødvendige 
viden om sex og prævention.

Den unge har det godt med 
sin seksuelle orientering.

Den unges omsorg og ansvar 
over for familien er på et pas-
sende niveau i forhold til den 
unges alder og interesser.

Den unge kan forvalte sine 
egne penge.

Den unge har en plan for sin 
fremtid.

Den unge har en fast seksuel 
partner.

Den unge er i stand til at klare 
en selvstændig boform (herun-
der også beskyttet bolig).

Den unge passer sit eget barn.

Skoleforhold og læring:
Den unge har en afsluttet 
ungdomsuddannelse eller er i 
gang med en sådan.

Den unge har et stabilt frem-
møde i skolen/på uddannel-
sesstedet/
arbejdspladsen.

Den unge kommer i skole/ud-
dannelsesstedet /på arbejds-
pladsen til tiden.

Den unge har forventninger til 
og planer for uddannelse.

Den unge har folkeskolens af-
gangsprøve.

Den unges uddannelsesmæs-
sige fremskridt ligger på det 
forventede niveau.

Skoleforhold og læring:
Den unge kan have brug guid-
ning i forhold til at kunne tilpas-
se sig dagens rutiner.

Den unge kan have haft en del 
skoleskift.

Den unge kan blive drillet eller 
mobbet i skolen/uddannelses-
sted.

Den unge kan have behov for 
specialundervisning/
modtager specialundervisning.

Den unge kan stå uden uddan-
nelsesplan.

Den unge kan være jobsø-
gende.

Forældrene er et godt eksem-
pel for den unge i forhold til 
omgang med alkohol og følger 
Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger: Børn og unge under 16 år 
anbefales ikke at drikke alko-
hol. Unge mellem 16 og 23 år 
anbefales at drikke mindst mu-
ligt og stoppe før 5 genstande 
ved samme lejlighed.

For den unge med funktions-
nedsættelse med behov for 
personlig pleje, er det et be-
grænset antal voksne der står 
for plejen. 

Forældrene og den unge som 
har et fysisk eller psykisk funk-
tionsnedsættelse, planlægger, 
hvordan den unge kan opnå 
større selvstændighed.

Understøttelse af relationer:
Forældrene opmuntrer den 
unge til at deltage i sociale ak-
tiviteter.

Forældrene har en konstruktiv 
dialog med den unge om tids-
forbrug samt sikker færden på 
internettet/chatfora.

Forældrene følger med i, hvad 
den unge foretager sig, hvem 
han/hun er sammen med i sin 
fritid.

Familie og netværk:
Den unge er et accepteret 
medlem af familien.

Den unge har et godt forhold 
til forældrene og oplever at de 
holder af ham/hende. Foræl-
drene har støttende slægtnin-
ge og/eller venner.

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 den unge i relationer til 
evt. søskende.

Understøttelse af relationer:
Mor kan være en ”ung mor”.

Der kan være en forælder i 
hjemmet og samspillet og sam-
arbejdet mellem forældrene 
fungerer i perioder godt.

Familie og netværk:
Familien/den unge kan have 
et sparsomt netværk, kan lige 
være flyttet til kommunen.

Der kan være en forælder i 
hjemmet og samspillet og sam-
arbejdet mellem forældrene og 
den unge fungerer godt. 

Forældrene kan have brug for 
forbigående guidning i forhold 
til den unges relation til søsken-
de og/eller i forhold til sammen-
bragte familier.

Familien kan have en midlerti-
dig bolig.
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Den unge reagerer positivt på/
er motiveret for undervisning/
arbejde.

Den unge kan lide at være 
sammen med andre unge.

Den unge er som regel glad 
for at gå i skole/være på ud-
dannelsesstedet/gå på ar-
bejde. 

Den unge har et godt forhold 
til andre unge på skolen/på 
uddannelsesstedet/på arbejds-
pladsen og oplever sig accep-
teret.

Den unge har mindst en god 
ven i skolen/på uddannelses-
stedet/arbejdspladsen.

Den unge oplever at lærerne 
støtter og har interesse i at 
den unge når sine faglige mål, 
og formår at organisere sin 
skolegang/uddannelse/
arbejdsforhold.

Den unge oplever skolen/ud-
dannelsesstedet som et trygt 
sted at være.

Den unge oplever, at eleverne 
på skolen/uddannelsesstedet 
støtter og hjælper hinanden.

Skolen/uddannelsesstedet har 
en ressourcestærk sammen-
sætning.

Fritidsforhold og venskaber:
Den unge er i stand til at få 
venner og bevare venskaber i 
længere tid. 

Den unge har selvtillid og er 
åben over for andre.

Den unge er regelmæssigt 
sammen med venner og kam-
merater, tager dem med hjem 
på besøg og besøger ven-
nerne i deres hjem.

Den unge har mindst 2 venner, 
som han/hun oplever at kunne 
betro sig til.

Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for den unge med 
basale faciliteter som toilet, 
bad, køkken m.m.

Forældres/den unges arbejds-
situation er stabil, indtægt er 
stabil og fornuftig i forhold til 
udgifter.

Familien oplever sig accepte-
ret i deres omgivelser.

Familiens bolig er tryg med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Fritidsforhold og venskaber:
Den unge kan tilbringe meget 
tid alene med f.eks. at spille 
computer eller være på nettet.

Den unge kan have brug for 
guidning til at indgå i sociale re-
lationer med jævnaldrende.

Den unge kan have brug for 
guidning i forhold til at etablere 
fritidsinteresser.



10

Den unge viser omsorg over 
for andre.
 
Den unge er motiveret for at 
dyrke sport.

Den unge har mange eller 
flere fritidsinteresser og delta-
ger i organiserede fritidsakti-
viteter.

Den unge viser opmærksom-
hed og er hensynsfuld i sin 
omgang med andre.

Den unge kan lytte til andres 
forslag og ideer og kan for-
handle i opståede konfliktsi-
tuationer.

Den unge oplever sig generelt 
accepteret af de andre unge 
og voksne.

Den unge kan varetage et fri-
tidsjob/ordinær beskæftigelse.

Den unge får de økonomiske 
ydelser han/hun er berettiget 
til.

Den unge betaler husleje/bo-
ligudgift regelmæssigt.

Den unges bolig er tryg for 
den unge med basale facilite-
ter som adgang til toilet, bad, 
køkken m.m.

Den unge kan klare sig på den 
arbejdsindkomst han/hun har.
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Sårbar trivsel

Den unges udvikling og trivsel:
Den unge kan have behov for støtte i forhold til gentagne 
tegn på mistrivsel f.eks. bekymrende sundhedstilstand, van-
skeligheder i forhold til fysisk/psykisk udvikling og/eller van-
skeligheder i forhold til læring og social kontakt.

Der kan være tale om længerevarende vanskeligheder.

Den unge 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.

Omsorgsevnen kan være god, men på grund af den unges 
fysiske eller psykiske vanskeligheder kan der være behov for 
støtte.

Iværksatte foranstaltninger har ikke tilstrækkelig effekt

Den unges udvikling og adfærd 18 til 23 år Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Den unges højde og vægt er 
alderssvarende og inden for 
normalområdet.

Den unges hørelse og syn er 
tilfredsstillende.

Den unge er som regel sund 
og rask.

Den unge har regelmæssigt 
søvnmønster, der dækker 
dens behov for søvn.

Den unge spiser en nærende 
og sund kost.

Den unge sørger selv for dag-
lig hygiejne, tøj og sit udse-
ende i øvrigt.

Den unge får motion, deltager 
i fysiske aktiviteter ud over 
gymnastik/idræt i skolen.

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

Sundhedsforhold:
Den unge kan have en forbi-
gående sygdom.

Den unge kan have flere for-
bigående og/eller længereva-
rende perioder med fravær fra 
skole/uddannelsessted/
arbejde grundet sygdom.
 
Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til den grov- og 
finmotoriske udvikling. 

Den unges hørelse og syn kan 
være er uden for normalom-
rådet.

Den unge kan være ryger.

Den unge kan have et for stort 
forbrug af alkohol.

Den unge kan være forbruger 
af hash og eller andre eufori-
serende stoffer.

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene har positive følel-
ser over for den unge.

Forældrenes væremåde over 
for den unge er konsistente.

Forældrene beskytter den 
unge fra voksne, der udviser 
en mærkelig eller skræmmen-
de adfærd.

Forældrene støtter og op-
muntrer den unge, den unge 
oplever sig velkommen til at få 
gode råd og støtte hos foræl-
drene.

Forældrene støtter udviklingen 
af den unges selvtillid.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at passe på sit hel-
bred.

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

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene kan have behov 
for støtte i forbindelse med 
en krise i familien, skilsmisse, 
sygdom, død.

Forældrene kan have brug for 
støtte i forhold til at varetage 
den unges særlige behov for 
pasning og omsorg i forbindel-
se med den unges funktions-
nedsættelse.

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

Forældrene kan have et eller 
flere barn/børn med funktions-
nedsættelser.

Forældrene kan have mange 
samarbejdspartnere i kom-
munen i forbindelse med den 
unges  funktionsnedsættelse.
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Unge mellem 16 og 23 år an-
befales at drikke mindst muligt 
og stoppe før 5 genstande ved 
samme lejlighed.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at opnå et re-
gelmæssigt søvnmønster, der 
dækker dens behov for søvn.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til dagligt at få 
en nærende og sund kost.

Den unges BMI kan ligge uden 
for normalområdet i forhold til 
den unges alder.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at være fy-
sisk aktiv.

Den unge kan have nedsat 
funktionsniveau af betydelig 
grad og/eller af længerevaren-
de karakter.

Den unge kan have et eller 
flere af følgende symptomer:
• Encoprese
• Enuresis
• Ubehandlet allergi
• Diabetes
• Febersyndrom
• MBL(Mannose Bindende  
 Lektin) svækkelse af im- 
 munforsvaret
• Cerebral Parese 
• Epilepsi 
• Leddegigt
• Muskelsvind
• Begyndende separations- 
 angst
• Crohns sygdom (morbus  
 Crohn) en kronisk betæn- 
 delsessygdom i tarmvæg- 
 gen
• ADHD 
• ADD
• Reaktioner og adfærdsfor- 
 styrrelser inden for autis- 
 mespektret
• Selvmedicinering med  
 f.eks. hash eller andre  
 euforiserende stoffer.
• Z diagnoser
• Downs syndrom
• Tilknytningsforstyrrelser
• Genfejl
• Forbigående psykoser
• Begyndende personlig- 
 hedsfor-styrelser, border- 
 line m.m.
• Skizofreni

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

Forældrene kan varetage den 
unges særlige behov for pas-
ning og omsorg i forbindelse 
med lettere forbigående funkti-
onsnedsættelse.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan aflæse og til-
fredsstille den unges behov.

Forældrene støtter udviklingen 
af den unges selvtillid.

Forældrene støtter og stimu-
lerer den unges samspil med 
andre unge. 

Forældrene lærer den unge 
sociale spilleregler i omgan-
gen med jævnaldrende og 
voksne.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at deltage i samtaler.

Den unge vejledes i hvordan 
han/hun passer på sig selv 
f.eks. i forhold til fremmede og 
hvordan han/hun undgår farer 
og risici i dagligdagen.

Der er en stabil rutine i den 
unges hverdag.

Forældrene spørger ind til og 
taler med den unge om, hvad 
han/hun har oplevet i løbet af 
dagen.

Forældrene søger råd og vej-
ledning, hvis de oplever pro-
blemer omkring den unge.

Forældrene kan reflektere på 
råd og vejledning samt den 
viden forældrene tilegner sig.

Forældrene tilskynder den 
unge til at dyrke sport eller 
anden fysisk aktivitet.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at passe på sit hel-
bred.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan opleve sig 
magtesløse i forhold til at 
håndtere den unges adfærd.

Der kan være konflikter i hjem-
met, hvor den unge oplever 
sig ked af det og frustreret.

Forældrene kan være utyde-
lige i deres signaler, adfærd og 
kommunikation.

Forældrene kan have behov 
for råd og vejledning i forbin-
delse med den unges funkti-
onsnedsættelse af betydelig 
grad og/eller af længerevaren-
de karakter.

Forældrene kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.
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Udvikling og adfærd:
Den unge er alderssvarende 
udviklet psykisk, fysisk, men-
talt og relationelt.

Den unge er som regel glad.

Den unge kan håndtere vrede 
og frustration konstruktivt.

Den unge kan drøfte bekym-
ringer, skuffelser m.m. med en 
fortrolig voksen.

Den unge har generelt en po-
sitiv selvopfattelse og er åben 
over for venner.

Den unge er i stand til at tage 
relevante beslutninger.

Den unge har det godt med 
sine kulturelle/etniske tilhørs-
forhold.

Den unge udviser empati og 
formår at leve sig ind i og for-
stå andres situation.

Den unge føler stolthed over 
egne fremskridt og præsta-
tioner.

Den unge er i stand til at tage 
relevante beslutninger.

Den unge har et positivt syn 
på fremtiden.

Den unge kan sætte sine egne 
grænser i forhold til andre 
mennesker.

• Psykotisk adfærd
• Begyndende selvskadende  
 adfærd
• Begyndende spiseforstyr- 
 relser

Den unge kan have behov for 
råd og vejledning i forbindelse 
med funktionsnedsættelse.

Den unge kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med  funkti-
onsnedsættelse.

Udvikling og adfærd:
Den unge kan have behov for 
støtte i forhold til at udvikle 
alderssvarende, kognitive 
funktioner, sprog, tale, hukom-
melse, opmærksomhed og 
koncentration.

Den unges adfærd kan have 
ændret sig f.eks. inden for det 
seneste år.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at udvikle sig 
alderssvarende psykisk, fy-
sisk, mentalt og relationelt.

Den unge kan udvise tegn på 
begyndende indadvendt ad-
færd, det kan vise sig ved at 
den unges adfærd er tilbage-
trukket, ængstelig, nervøs.

Den unge kan udvise  begyn-
dende udadvendt og aggressiv 
adfærd. Dette kan vise sig ved 
at den unge kan have en del 
konflikter. 

Den unges evne til selvregule-
ring kan være reduceret.

Forældrene er et godt eksem-
pel for den unge i forhold til 
omgang med alkohol og følger 
Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger: Børn og unge under 16 år 
anbefales ikke at drikke alko-
hol. Unge mellem 16 og 23 år 
anbefales at drikke mindst mu-
ligt og stoppe før 5 genstande 
ved samme lejlighed.

For den unge med funktions-
nedsættelse med behov for 
personlig pleje, er det et be-
grænset antal voksne der står 
for plejen. 

Forældrene og den unge som 
har et fysisk eller psykisk funk-
tionsnedsættelse, planlægger, 
hvordan den unge kan opnå 
større selvstændighed.

Understøttelse af relationer:
Forældrene opmuntrer den 
unge til at deltage i sociale ak-
tiviteter.

Forældrene har en konstruktiv 
dialog med den unge om tids-
forbrug samt sikker færden på 
internettet/chatfora.

Forældrene følger med i, hvad 
den unge foretager sig, hvem 
han/hun er sammen med i sin 
fritid.

Familie og netværk:
Den unge er et accepteret 
medlem af familien.

Den unge har et godt forhold 
til forældrene og oplever at de 
holder af ham/hende. Foræl-
drene har støttende slægtnin-
ge og/eller venner.

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 den unge i relationer til 
evt. søskende.

Understøttelse af relationer:
Mor kan være en ”ung mor”.

Der kan være en forælder 
i hjemmet og samspillet og 
samarbejdet mellem forældre-
ne kan være vanskeligt.

Familie og netværk:
Familien kan have et sparsomt 
netværk, kan lige være flyttet 
til kommunen.

Familien kan have en midlerti-
dig bolig.

Forældrene kan have brug for 
støtte i forhold til den unges 
relation til søskende og/eller 
i forhold til sammenbragte fa-
milier.
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Den unge har den nødvendige 
viden om sex og prævention.

Den unge har det godt med 
sin seksuelle orientering.

Den unges omsorg og ansvar 
over for familien er på et pas-
sende niveau i forhold til den 
unges alder og interesser.

Den unge kan forvalte sine 
egne penge.

Den unge har en plan for sin 
fremtid.

Den unge har en fast seksuel 
partner.

Den unge er i stand til at klare 
en selvstændig boform (herun-
der også beskyttet bolig).

Den unge passer sit eget barn.

Skoleforhold og læring:
Den unge har en afsluttet 
ungdomsuddannelse eller er i 
gang med en sådan.

Den unge har et stabilt frem-
møde i skolen/på uddannel-
sesstedet/arbejdspladsen.

Den unge kommer i skole/ud-
dannelsesstedet /på arbejds-
pladsen til tiden.

Den unge har forventninger til 
og planer for uddannelse.

Den unge har folkeskolens af-
gangsprøve.

Den unges uddannelsesmæs-
sige fremskridt ligger på det 
forventede niveau.

Den unge reagerer positivt på/
er motiveret for undervisning/
arbejde.

Den unge kan lide at være 
sammen med andre unge.

Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for den unge med 
basale faciliteter som toilet, 
bad, køkken m.m.

Forældres/den unges arbejds-
situation er stabil, indtægt er 
stabil og fornuftig i forhold til 
udgifter.

Familien oplever sig accepte-
ret i deres omgivelser.

Skoleforhold og læring
Den unge kan have brug støt-
te i forhold til at kunne tilpasse 
sig dagens rutiner.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at følge elev-
planen.

Den unge kan stå uden ud-
dannelsesplan.

Den unge kan opleve sig afvist 
af de andre i klassen/på arbej-
det eller holdt uden for.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at mestre 
selvregulering.

Den unges udvikling/indlæring 
kan være hæmmet af mang-
lende koncentration.

Den unge kan have behov for/
modtager specialundervisning.

Den unge kan være blevet ar-
bejdsløs og have brug for en 
ny uddannelsesplan.

Den unge kan have oplevet 
hyppige skoleskift.
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Den unge er som regel glad 
for at gå i skole/være på ud-
dannelsesstedet/gå på ar-
bejde. 

Den unge har et godt forhold 
til andre unge på skolen/på 
uddannelsesstedet/på arbejds-
pladsen og oplever sig accep-
teret.

Den unge har mindst en god 
ven i skolen/på uddannelses-
stedet/arbejdspladsen.

Den unge oplever at lærerne 
støtter og har interesse i at 
den unge når sine faglige mål, 
og formår at organisere sin 
skolegang/uddannelse/
arbejdsforhold.

Den unge oplever skolen/ud-
dannelsesstedet som et trygt 
sted at være.

Den unge oplever, at eleverne 
på skolen/uddannelsesstedet 
støtter og hjælper hinanden.

Skolen/uddannelsesstedet har 
en ressourcestærk sammen-
sætning.

Fritidsforhold og venskaber:
Den unge er i stand til at få 
venner og bevare venskaber i 
længere tid. 

Den unge har selvtillid og er 
åben over for andre.

Den unge er regelmæssigt 
sammen med venner og kam-
merater, tager dem med hjem 
på besøg og besøger ven-
nerne i deres hjem.

Den unge har mindst 2 venner, 
som han/hun oplever at kunne 
betro sig til.

Den unge viser omsorg over 
for andre.
 
Den unge er motiveret for at 
dyrke sport.

Den unge kan have hyppigt 
fravær fra uddannelse/arbej-
det.

Skolen/uddannelsesstedet kan 
have et højt niveau af pjæk 
samt elever med adfærdsvan-
skeligheder.

Den unge kan være blevet 
udelukket/bortvist fra undervis-
ningen/arbejdsstedet.

Den unge kan udvise adfærds-
vanskeligheder/forstyrrende 
adfærd i skolen/uddannelses-
stedet /arbejdspladsen.

Den unge kan være blevet 
sagt op fra sit arbejde.

Den unge kan opleve angst for 
prøver/eksamen/jobsamtaler.

Den unge kan være jobsø-
gende.

Fritidsforhold og venskaber:
Den unge kan have brug for 
at blive stimuleret i samværet 
med andre unge.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at etablere 
fritidsinteresser.

Den unge kan opleve sig af-
vist af de andre i klassen/på 
arbekdspladsen eller holdt 
uden for.

Den unge kan have venner 
i sin omgangskreds, der kan 
udgøre en risiko for den unge i 
form af antisocial adfærd, vold, 
seksuelle krænkelser, begyn-
dende kriminalitet, overdreven 
fokus på vægt, alkohol, eufori-
serende stoffer,
m.m.
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Den unge har mange eller 
flere fritidsinteresser og delta-
ger i organiserede fritidsakti-
viteter.

Den unge viser opmærksom-
hed og er hensynsfuld i sin 
omgang med andre.

Den unge kan lytte til andres 
forslag og ideer og kan for-
handle i opståede konfliktsi-
tuationer.

Den unge oplever sig generelt 
accepteret af de andre unge 
og voksne.

Den unge kan varetage et fri-
tidsjob/ordinær beskæftigelse.

Den unge får de økonomiske 
ydelser han/hun er berettiget 
til.

Den unge betaler husleje/bo-
ligudgift regelmæssigt.

Den unges bolig er tryg for 
den unge med basale facilite-
ter som adgang til toilet, bad, 
køkken m.m.

Den unge kan klare sig på den 
arbejdsindkomst han/hun har.

Den unge kan tilbringe meget 
tid alene med f.eks. at spille 
computer eller være på 
sociale sider og chatfora på 
internettet.

Den unge kan have en sek-
suel bekymrende adfærd.
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Udsat trivsel

Den unges udvikling og trivsel:
Den unge 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.

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

Den unge kan have behov for støtte i forbindelse med ned-
sat funktionsniveau af betydelig grad og/eller af længereva-
rende karakter.

Forældrekompetencer:
Forældreomsorgen kan være reduceret i så høj grad, at de 
har vanskeligt ved at håndtere belastningerne i familien. 

Forældrenes omsorg for den unge kan være betydeligt re-
duceret 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.

Den unges udvikling og adfærd 18 til 23 år Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Den unges højde og vægt er 
alderssvarende og inden for 
normalområdet.

Den unges hørelse og syn er 
tilfredsstillende.

Den unge er som regel sund 
og rask.

Den unge har regelmæssigt 
søvnmønster, der dækker 
dens behov for søvn.

Den unge spiser en nærende 
og sund kost.

Den unge sørger selv for dag-
lig hygiejne, tøj og sit udse-
ende i øvrigt.

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

Sundhedsforhold:
Den unge kan have mange 
og/eller længerevarende syg-
domsperioder.

Den unge kan ofte have været 
fraværende fra skole/uddan-
nelsessted/arbejdsplads grun-
det sygdom.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at den grov- 
og finmotoriske udvikling. 

Den unges hørelse og syn kan 
være er uden for normalom-
rådet.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at opnå et re-
gelmæssigt søvnmønster, der 
dækker dens behov for søvn.

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene har positive følel-
ser over for den unge.

Forældrenes væremåde over 
for den unge er konsistente.

Forældrene beskytter den 
unge fra voksne, der udviser 
en mærkelig eller skræmmen-
de adfærd.

Forældrene støtter og op-
muntrer den unge, den unge 
oplever sig velkommen til at få 
gode råd og støtte hos foræl-
drene.

Forældrene støtter udviklingen 
af den unges selvtillid.

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

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene kan have brug for 
støtte i forbindelse med en be-
tydelig og/eller længerevarende 
krise i familien, skilsmisse, ar-
bejdsløshed, sygdom, død.

Den ene eller begge forældre 
kan tidligere have været eller 
er indlagt til behandling for en 
psykisk lidelse.

Den ene eller begge forældre 
kan have et alkohol- eller stof-
problem.

En eller begge forældre kan 
have været anbragt som barn.

En eller begge forældre han 
have været udsat for omsorgs-
svigt under deres opvækst.
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Den unge får motion, deltager 
i fysiske aktiviteter ud over 
gymnastik/idræt i skolen.
Unge mellem 16 og 23 år an-
befales at drikke mindst muligt 
og stoppe før 5 genstande ved 
samme lejlighed.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til dagligt at få 
en nærende og sund kost.

Den unge kan ofte være på 
kur eller begrænser sit føde-
indtag.

Den unge kan være optaget af 
og utilfreds med sin vægt.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at være fy-
sisk aktiv.

Den unges BMI kan ligge uden 
for normalområdet i forhold til 
den unges alder.

Den unge kan have været 
udsat for mange ulykker, hvor/
han hun er kommet til skade.

Den unge kan være ryger.

Den unge kan have et stort al-
koholforbrug.

Den unge indtager euforise-
rende stoffer.

Den unge kan have seksuel 
adfærd der kan udgøre en 
sundhedsrisiko for ham/hende.

Den unge kan have været 
gravid eller skal snart være 
forælder.

Den unge kan have behov for 
støtte i forbindelse med nedsat 
funktionsniveau af betydelig 
grad og/eller af længerevaren-
de karakter.

Den unge kan have et eller 
flere af følgende symptomer:
• Encoprese
• Enuresis
• Ubehandlet allergi
• Diabetes
• Febersyndrom
• MBL(Mannose Bindende  
 Lektin) svækkelse af im- 
 munforsvaret
• Cerebral Parese 
• Epilepsi 
• Leddegigt
• Muskelsvind

Forældrene opmuntrer den 
unge til at passe på sit hel-
bred.

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

Forældrene kan varetage den 
unges særlige behov for pas-
ning og omsorg i forbindelse 
med lettere forbigående funkti-
onsnedsættelse.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan aflæse og til-
fredsstille den unges behov.

Forældrene støtter udviklingen 
af den unges selvtillid.

Forældrene støtter og stimu-
lerer den unges samspil med 
andre unge. 

Forældrene lærer den unge 
sociale spilleregler i omgan-
gen med jævnaldrende og 
voksne.

Den ene eller begge forældre 
kan være eller har været in-
volveret i vold, kriminelle eller 
antisociale aktiviteter.

Forældrene kan opleve sig 
magtesløse i forhold til at hånd-
tere den unges adfærd og ud-
vikling.

Forældrene kan have brug for 
intensiv støtte i forhold til at af-
læse og sikre den unges trivsel 
og udvikling. 

Forældrene kan have vanske-
ligt ved at samarbejde omkring 
deres søns/datters trivsel og 
udvikling.

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

Forældrene kan have brug for 
indgående støtte i forhold til at 
mestre strategier i konfliktsitua-
tioner med den unge.

Forældrene eller en af foræl-
drene har en betydelig og læn-
gerevarende funktionsnedsæt-
telse af fysisk og/eller psykisk 
karakter.

Forældrene kan have et eller 
flere barn/børn med funktions-
nedsættelser.

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

Stimulering/vejledning:
Der kan være konflikter i hjem-
met, hvor den unge oplever sig 
ked af det og frustreret.

Forældrene kan være utyde-
lige i deres signaler, adfærd og 
kommunikation.

Forældrene kan have en nega-
tiv omgangstone over for den 
unge hvor den unge kan blive 
mødt med kritik, nedsættende 
tale, råb m.m.
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Udvikling og adfærd:
Den unge er alderssvarende 
udviklet psykisk, fysisk, men-
talt og relationelt.

Den unge er som regel glad.

Den unge kan håndtere vrede 
og frustration konstruktivt.

Den unge kan drøfte bekym-
ringer, skuffelser m.m. med en 
fortrolig voksen.

Den unge har generelt en po-
sitiv selvopfattelse og er åben 
over for venner.

Den unge er i stand til at tage 
relevante beslutninger.

Den unge har det godt med 
sine kulturelle/etniske tilhørs-
forhold.

• Separationsangst
• Crohns sygdom (morbus  
 Crohn) en kronisk betæn- 
 delsessygdom i tarmvæg- 
 gen
• ADHD 
• ADD
• Reaktioner og adfærdsfor- 
 styrrelser inden for autis- 
 mespektret
• Selvmedicinering med  
 f.eks. hash eller andre  
 euforiserende stoffer
• Z diagnoser
• Downs syndrom
• Tilknytningsforstyrrelser
• Forskellige former for can- 
 cer
• Genfejl
• Sjældne sygdomme
• Forbigående psykoser
• Personlighedsforstyrrelser,  
 borderline m.m.
• Skizofreni
• Psykotisk adfærd
• Selvskadende adfærd
• Spiseforstyrrelser
• Unge med cancerdiagnose  
 i rehabiliteringsfasen.

Den unge kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med  funkti-
onsnedsættelse.

Udvikling og adfærd:
Den unge kan have behov for 
støtte i forhold til at udvikle 
alderssvarende, kognitive 
funktioner, sprog, tale, hukom-
melse, opmærksomhed og 
koncentration.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at udvikle sig 
alderssvarende psykisk, fy-
sisk, mentalt og relationelt.

Den unges udvikling kan være 
hæmmet grundet den unges 
manglende koncentrations-
evne.

Den unge kan opleve en loya-
litetskonflikt mellem forældre-
ne, at skulle tage parti.

Den unges evne til selvregule-
ring kan være reduceret.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at deltage i samtaler.

Den unge vejledes i hvordan 
han/hun passer på sig selv 
f.eks. i forhold til fremmede og 
hvordan han/hun undgår farer 
og risici i dagligdagen.

Der er en stabil rutine i den 
unges hverdag.

Forældrene spørger ind til og 
taler med den unge om, hvad 
han/hun har oplevet i løbet af 
dagen.

Forældrene søger råd og vej-
ledning, hvis de oplever pro-
blemer omkring den unge.

Forældrene kan reflektere på 
råd og vejledning samt den 
viden forældrene tilegner sig.

Forældrene tilskynder den 
unge til at dyrke sport eller 
anden fysisk aktivitet.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at passe på sit hel-
bred.

Forældrene er et godt eksem-
pel for den unge i forhold til 
omgang med alkohol og følger 
Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger: Børn og unge under 16 år 
anbefales ikke at drikke alko-
hol. Unge mellem 16 og 23 år 
anbefales at drikke mindst mu-
ligt og stoppe før 5 genstande 
ved samme lejlighed.

For den unge med funktions-
nedsættelse med behov for 
personlig pleje, er det et be-
grænset antal voksne der står 
for plejen. 

Forældrene og den unge som 
har et fysisk eller psykisk funk-
tionsnedsættelse, planlægger, 
hvordan den unge kan opnå 
større selvstændighed.

Forældrene kan have brug for 
intensiv og/eller kontinuerlig 
støtte i forhold til at varetage 
den unges særlige behov for 
støtte i forbindelse med nedsat 
funktionsniveau af betydelig 
grad og/eller af længerevaren-
de karakter.

Forældrene kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.
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Den unge udviser empati og 
formår at leve sig ind i og for-
stå andres situation.

Den unge føler stolthed over 
egne fremskridt og præsta-
tioner.

Den unge er i stand til at tage 
relevante beslutninger.

Den unge har et positivt syn 
på fremtiden.

Den unge kan sætte sine egne 
grænser i forhold til andre 
mennesker.

Den unge har den nødvendige 
viden om sex og prævention.

Den unge har det godt med 
sin seksuelle orientering.

Den unges omsorg og ansvar 
over for familien er på et pas-
sende niveau i forhold til den 
unges alder og interesser.

Den unge kan forvalte sine 
egne penge.

Den unge har en plan for sin 
fremtid.

Den unge har en fast seksuel 
partner.

Den unge er i stand til at klare 
en selvstændig boform (herun-
der også beskyttet bolig).

Den unge passer sit eget barn.

Skoleforhold og læring:
Den unge har en afsluttet 
ungdomsuddannelse eller er i 
gang med en sådan.

Den unge har et stabilt frem-
møde i skolen/på uddannel-
sesstedet/
arbejdspladsen.

Den unge kommer i skole/ud-
dannelsesstedet /på arbejds-
pladsen til tiden.

Den unge kan opleve sig over-
kontrolleret.

Den unge kan udvise udad-
vendt adfærd og høj grad af 
aggressiv adfærd. Dette kan 
vise sig ved at den unge har 
mange konflikter med andre.

Den unges eventuelt provoke-
rende adfærd kan sætte ham/
hende i en udsat position.

Den unge kan have overværet 
vold i hjemmet.

Den unge kan have sovet/boet 
på gaden.

Den unge kan tidligt være flyt-
tet hjemmefra.

Den unge kan være boligløs.

Den unge kan have været an-
bragt.

Skoleforhold og læring:
Den unge kan have brug for 
intensiv støtte i forhold til at 
nå et alderssvarende fagligt 
niveau.

Den unge/forældrene har brug 
for støtte i forhold til at følge 
elevplanen.

Den unge kan stå uden ud-
dannelsesplan.

Understøttelse af relationer:
Mor kan være en ”ung mor”.

Der kan være en forælder i 
hjemmet og samspillet og sam-
arbejdet mellem forældrene kan 
være meget konfliktfyldt.

Familie og netværk:
Familien kan være socialt isole-
ret og mangle netværk.

Familien kan have en midlerti-
dig bolig.

Familien kan stå uden bolig, 
eller kan have en bolig som 
kræver tilpasning for at kunne 
opfylde den unges behov.

Der kan være en forælder i 
hjemmet og samspillet og sam-
arbejdet mellem forældrene kan 
være meget konfliktfyldt.

Forældrene kan have brug for 
støtte i forhold til den unges re-
lation til søskende og/eller i for-
hold til sammenbragte familier.

Den unge kan tidligere have 
været anbragt.

Understøttelse af relationer:
Forældrene opmuntrer den 
unge til at deltage i sociale ak-
tiviteter.

Forældrene har en konstruktiv 
dialog med den unge om tids-
forbrug samt sikker færden på 
internettet/chatfora.

Forældrene følger med i, hvad 
den unge foretager sig, hvem 
han/hun er sammen med i sin 
fritid.

Familie og netværk:
Den unge er et accepteret 
medlem af familien.

Den unge har et godt forhold 
til forældrene og oplever at de 
holder af ham/hende. Foræl-
drene har støttende slægtnin-
ge og/eller venner.

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 den unge i relationer til 
evt. søskende.

Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for den unge med 
basale faciliteter som toilet, 
bad, køkken m.m.

Forældres/den unges arbejds-
situation er stabil, indtægt er 
stabil og fornuftig i forhold til 
udgifter.

Familien oplever sig accepte-
ret i deres omgivelser.
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Den unge har forventninger til 
og planer for uddannelse.

Den unge har folkeskolens af-
gangsprøve.

Den unges uddannelsesmæs-
sige fremskridt ligger på det 
forventede niveau.

Den unge reagerer positivt på/
er motiveret for undervisning/
arbejde.

Den unge kan lide at være 
sammen med andre unge.

Den unge er som regel glad 
for at gå i skole/være på ud-
dannelsesstedet/gå på ar-
bejde. 

Den unge har et godt forhold 
til andre unge på skolen/på 
uddannelsesstedet/på arbejds-
pladsen og oplever sig accep-
teret.

Den unge har mindst en god 
ven i skolen/på uddannelses-
stedet/
arbejdspladsen.

Den unge oplever at lærerne 
støtter og har interesse i at 
den unge når sine faglige 
mål, og formår at organisere 
sin skolegang/uddannelse/ar-
bejdsforhold.

Den unge oplever skolen/ud-
dannelsesstedet som et trygt 
sted at være.

Den unge oplever, at eleverne 
på skolen/uddannelsesstedet 
støtter og hjælper hinanden.

Skolen/uddannelsesstedet har 
en ressourcestærk sammen-
sætning.

Den unge kan have et markant 
højt fravær fra skole/uddannel-
sesinstitution/arbejdsplads.

Den unge kan have haft 
mange skoleskift.

Den unges udvikling/indlæring 
kan være hæmmet på grund 
af manglende koncentration.

Den unge kan kræve vedva-
rende opmærksomhed.

Den unge kan have mange 
konflikter med en eller flere af 
sine lærere/kollegaer/chefer.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at mestre 
selvregulering.

Den unge kan have behov for/
modtager specialundervisning.

Den unge kan have oplevet 
hyppige skoleskift.

Den unge kan have hyppigt 
fravær fra skole/uddannelses-
sted/
arbejdsplads.

Den unge kan være udelukket/
bortvist fra undervisningen.

Den unge kan udvise alvorlige 
adfærdsvanskeligheder og 
forstyrrende adfærd på skolen/
uddannelsesstedet/
arbejdet. 

Den unge kan ofte blive mob-
bet eller afvist eller holdt uden 
for af sine kammerater.

Den unge kan være blevet 
sagt op fra sit arbejde.

Skolen/uddannelsesstedet kan 
have et højt niveau af pjæk 
samt elever med adfærdsvan-
skeligheder.

Den unge kan være jobsø-
gende.
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Fritidsforhold og venskaber:
Den unge er i stand til at få 
venner og bevare venskaber i 
længere tid. 

Den unge har selvtillid og er 
åben over for andre.

Den unge er regelmæssigt 
sammen med venner og kam-
merater, tager dem med hjem 
på besøg og besøger ven-
nerne i deres hjem.

Den unge har mindst 2 venner, 
som han/hun oplever at kunne 
betro sig til.

Den unge viser omsorg over 
for andre.
 
Den unge er motiveret for at 
dyrke sport.

Den unge har mange eller 
flere fritidsinteresser og delta-
ger i organiserede fritidsakti-
viteter.

Den unge viser opmærksom-
hed og er hensynsfuld i sin 
omgang med andre.

Den unge kan lytte til andres 
forslag og ideer og kan for-
handle i opståede konfliktsi-
tuationer.

Den unge oplever sig generelt 
accepteret af de andre unge 
og voksne.

Den unge kan varetage et fri-
tidsjob/ordinær beskæftigelse.

Den unge får de økonomiske 
ydelser han/hun er berettiget 
til.

Den unge betaler husleje/bo-
ligudgift regelmæssigt.

Den unges bolig er tryg for 
den unge med basale facilite-
ter som adgang til toilet, bad, 
køkken m.m.

Den unge kan klare sig på den 
arbejdsindkomst han/hun har.

Fritidsforhold og venskaber:
Den unge deltager sjældent 
eller slet ikke i fritidsaktiviteter.  
Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at etablere 
fritidsinteresser og blive sti-
muleret sammen med andre 
unge.

Den unge kan ofte blive afvist 
af de andre på uddannelses-
stedet/arbejdspladsen eller 
holdt uden for.

Den unge kan have brug for 
støtte til at indgå i sociale rela-
tioner med jævnaldrende.

Den unge kan ofte have ven-
ner i sin omgangskreds, der 
kan udgøre en risiko for den 
unge i form af antisocial ad-
færd, vold, seksuelle krænkel-
ser, begyndende kriminalitet, 
overdreven fokus på vægt, al-
kohol, euforiserende stoffer.

Den unge kan tilbringe meget 
tid alene med f.eks. at spille 
computer eller være på 
sociale sider og chatfora på 
internettet.

Den unge driller/mobber 
andre.

Den unge kan udvise for stor 
interesse for vold.

Den unge kan have medvirket 
til kriminalitet.

Den unge kan have en seksu-
elt bekymrende og/eller græn-
seoverskridende adfærd.
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Tuet trivsel

Den unges udvikling og trivsel:
Den unge 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 kan 
være tale om vidtrækkende og langvarige vanskeligheder 
og belastninger.

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

Den unge kan have behov for støtte i forbindelse med ned-
sat 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.

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

Iværksatte foranstaltninger har ikke tilstrækkelig effekt.

Den unges udvikling og adfærd 18 til 23 år Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Den unges højde og vægt er 
alderssvarende og inden for 
normalområdet.

Den unges hørelse og syn er 
tilfredsstillende.

Den unge er som regel sund 
og rask.

Den unge har regelmæssigt 
søvnmønster, der dækker 
dens behov for søvn.

Den unge spiser en nærende 
og sund kost.

Den unge sørger selv for dag-
lig hygiejne, tøj og sit udse-
ende i øvrigt.

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

Sundhedsforhold:
Den unge kan have mange og 
længerevarende sygdomspe-
rioder.

Den unge kan have været 
udsat for mange ulykker, hvor/
han hun er kommet til skade.

Den unge kan være udsat for 
vold eller seksuelle overgreb.

Den unge kan ofte være på 
kur eller begrænse sit føde-
indtag.

Den unges BMI kan ligge uden 
for normalområdet i forhold til 
den unges alder.

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene har positive følel-
ser over for den unge.

Forældrenes væremåde over 
for den unge er konsistente.

Forældrene beskytter den 
unge fra voksne, der udviser 
en mærkelig eller skræmmen-
de adfærd.

Forældrene støtter og op-
muntrer den unge, den unge 
oplever sig velkommen til at få 
gode råd og støtte hos foræl-
drene.

Forældrene støtter udviklingen 
af den unges selvtillid.

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

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene kan have brug for 
intensiv og vedvarende støtte 
i forbindelse med at der kan 
være sket stressfulde/trau-
matiserende livshændelser i 
familien f.eks. skilsmisse, nyt 
giftermål, dødsfald, selvmord, 
flugt, ophold på asylcenter, 
tvangsægteskab m.m.

Den ene eller begge forældre 
kan tidligere have været eller 
er indlagt til behandling for en 
psykisk lidelse.

Den ene eller begge forældre 
kan have siddet/sidder i fæng-
sel.
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Den unge får motion, deltager 
i fysiske aktiviteter ud over 
gymnastik/idræt i skolen.

Unge mellem 16 og 23 år an-
befales at drikke mindst muligt 
og stoppe før 5 genstande ved 
samme lejlighed.

Den unge kan være optaget af 
og utilfreds med sin vægt.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at være fy-
sisk aktiv.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at den grov- 
og finmotoriske udvikling. 

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at opnå et re-
gelmæssigt søvnmønster, der 
dækker hans/hendes behov 
for søvn.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til dagligt at få 
en nærende og sund kost.

Den unge kan være ryger.

Den unge kan have et stort al-
koholforbrug.

Den unge kan være bruger af 
euforiserende stoffer.

Den unge kan have en seksu-
el adfærd, der kan udgøre en 
sundhedsrisiko for ham/hende.

Den unge kan have været 
gravid eller skal snart være 
forælder.

Den unges hørelse og syn kan 
være uden for normalområdet.

Den unge kan have en bety-
delig længerevarende/kronisk 
funktionsnedsættelse. 

Den unge kan have behov for 
råd og vejledning i forbindelse 
med funktionsnedsættelse.

Den unge kan have et eller 
flere af følgende symptomer:
• Encoprese
• Enuresis
• Ubehandlet allergi
• Diabetes
• Febersyndrom
• MBL(Mannose Bindende  
 Lektin) svækkelse af im- 
 munforsvaret
• Cerebral Parese 

Forældrene opmuntrer den 
unge til at passe på sit hel-
bred.

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

Forældrene kan varetage den 
unges særlige behov for pas-
ning og omsorg i forbindelse 
med lettere forbigående funkti-
onsnedsættelse.

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan aflæse og til-
fredsstille den unges behov.

Forældrene støtter udviklingen 
af den unges selvtillid.

Forældrene støtter og stimu-
lerer den unges samspil med 
andre unge. 

En eller begge forældre kan 
have et alkohol- eller stofpro-
blem.

En eller begge forældre kan 
have været anbragt som barn.

En eller begge forældre han 
have været udsat for omsorgs-
svigt under deres opvækst.

En eller begge forældre kan 
være eller har været involveret 
i vold, kriminelle eller antiso-
ciale aktiviteter.

En eller begge forældre kan 
selv have udsat børn for om-
sorgssvigt og/eller overgreb.

En eller begge forældre kan 
have udvist voldelig adfærd 
eller trusler herom eller anden 
antisocial adfærd.

Der kan være konflikter i hjem-
met, hvor den unge oplever 
sig ked af det og frustreret.

Forældrene kan være utyde-
lige i deres signaler, adfærd og 
kommunikation.

Forældrene eller en af foræl-
drene har en betydelig og læn-
gerevarende funktionsnedsæt-
telse af fysisk og/eller psykisk 
karakter.

Forældrene kan have et eller 
flere barn/børn med funktions-
nedsættelser.

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

Stimulering/vejledning:
Forældrene kan have brug 
for støtte til at varetage den 
unges særlige behov for pas-
ning og omsorg i forbindelse 
med en betydelig og/eller 
længere-varende funktions-
nedsættelse.



25

Udvikling og adfærd:
Den unge er alderssvarende 
udviklet psykisk, fysisk, men-
talt og relationelt.

Den unge er som regel glad.

Den unge kan håndtere vrede 
og frustration konstruktivt.

Den unge kan drøfte bekym-
ringer, skuffelser m.m. med en 
fortrolig voksen.

Den unge har generelt en po-
sitiv selvopfattelse og er åben 
over for venner.

Den unge er i stand til at tage 
relevante beslutninger.

• Epilepsi 
• Leddegigt
• Muskelsvind
• Separationsangst
• Crohns sygdom (morbus  
 Crohn) en kronisk betæn- 
 delsessygdom i tarmvæg- 
 gen
• ADHD 
• ADD
• Reaktioner og adfærdfor- 
 styrrelser inden for autis- 
 mespektret
• Selvmedicinering med  
 f.eks. hash eller andre  
 euforiserende stoffer
• Z diagnoser
• Downs syndrom
• Tilknytningsforstyrrelser
• Forskellige former for can- 
 cer
• Genfejl
• Sjældne sygdomme
• Forbigående psykoser
• Personlighedsforstyrrelser,  
 borderline m.m.
• Skizofreni
• Psykotisk adfærd
• Selvskadende adfærd
• Spiseforstyrrelser
• Angst 
• Depression

Den unge kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med  funkti-
onsnedsættelse.

Udvikling og adfærd:
Den unge kan have behov for 
intensiv støtte i forhold til at 
udvikle alderssvarende, kog-
nitive funktioner, sprog, tale, 
hukommelse, opmærksomhed 
og koncentration.

Den unges udvikling kan være 
hæmmet i betydelig grad grun-
det den unges manglende 
koncentrationsevne.

Den unge kan have brug for 
intensiv støtte i forhold til at 
udvikle sig alderssvarende 
psykisk, fysisk, mentalt og re-
lationelt.

Forældrene lærer den unge 
sociale spilleregler i omgan-
gen med jævnaldrende og 
voksne.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at deltage i samtaler.

Den unge vejledes i hvordan 
han/hun passer på sig selv 
f.eks. i forhold til fremmede og 
hvordan han/hun undgår farer 
og risici i dagligdagen.

Der er en stabil rutine i den 
unges hverdag.

Forældrene spørger ind til og 
taler med den unge om, hvad 
han/hun har oplevet i løbet af 
dagen.

Forældrene søger råd og vej-
ledning, hvis de oplever pro-
blemer omkring den unge.

Forældrene kan reflektere på 
råd og vejledning samt den 
viden forældrene tilegner sig.

Forældrene tilskynder den 
unge til at dyrke sport eller 
anden fysisk aktivitet.

Forældrene opmuntrer den 
unge til at passe på sit hel-
bred.

Forældrene er et godt eksem-
pel for den unge i forhold til 
omgang med alkohol og følger 
Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger: Børn og unge under 16 år 
anbefales ikke at drikke alko-
hol. Unge mellem 16 og 23 år 
anbefales at drikke mindst mu-
ligt og stoppe før 5 genstande 
ved samme lejlighed.

For den unge med funktions-
nedsættelse med behov for 
personlig pleje, er det et be-
grænset antal voksne der står 
for plejen. 

Forældrene kan have brug for 
handicapkompenserende ydel-
ser i forbindelse med et barns 
funktionsnedsættelse.
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Den unge har det godt med 
sine kulturelle/etniske tilhørs-
forhold.

Den unge udviser empati og 
formår at leve sig ind i og for-
stå andres situation.

Den unge føler stolthed over 
egne fremskridt og præsta-
tioner.

Den unge er i stand til at tage 
relevante beslutninger.

Den unge har et positivt syn 
på fremtiden.

Den unge kan sætte sine egne 
grænser i forhold til andre 
mennesker.

Den unge har den nødvendige 
viden om sex og prævention.

Den unge har det godt med 
sin seksuelle orientering.

Den unges omsorg og ansvar 
over for familien er på et pas-
sende niveau i forhold til den 
unges alder og interesser.

Den unge kan forvalte sine 
egne penge.

Den unge har en plan for sin 
fremtid.

Den unge har en fast seksuel 
partner.

Den unge er i stand til at klare 
en selvstændig boform (herun-
der også beskyttet bolig).

Den unge passer sit eget barn.

Den unges modenhed kan 
være enten for lav eller for høj 
i forhold til den unges alder.

Den unge kan opleve en loya-
litetskonflikt mellem forældre-
ne, at skulle tage parti.

Den unge kan udvise tegn på 
indadvendt adfærd, det kan 
vise sig ved at den unges ad-
færd er tilbagetrukket, æng-
stelig, nervøs, vagtsom, trist, 
ensom, lavt selvværd, angst, 
skyld, depressive symptomer.

Den unges evne til selvregu-
lering kan være stærkt redu-
ceret.

Den unge kan ofte føle sig 
overkontrolleret.

Den unge kan udvise tegn på 
selvskadende adfærd river 
sig selv, banker hovedet ind i 
væggen, snitter sig selv i ar-
mene m.m.

Den unge kan udvise udad-
vendt adfærd og høj grad af 
aggressiv adfærd. Dette kan 
vise sig ved at den unge har 
mange konflikter med andre.

Den unges eventuelt provoke-
rende adfærd kan sætte ham/
hende i en udsat position.

Den unge kan have sovet/boet 
på gaden.

Den unge kan være boligløs.

Den unge kan have overværet 
vold i hjemmet.

Den unge kan have deltaget 
i kriminelle handlinger eller 
anden antisocial adfærd.

Den unge kan have en seksu-
elt bekymrende og/eller græn-
seoverskridende adfærd.
 
Den unge kan have været 
udsat for vold eller seksuelle 
overgreb.

Forældrene og den unge som 
har et fysisk eller psykisk funk-
tionsnedsættelse, planlægger, 
hvordan den unge kan opnå 
større selvstændighed.

Understøttelse af relationer:
Forældrene opmuntrer den 
unge til at deltage i sociale ak-
tiviteter.

Forældrene har en konstruktiv 
dialog med den unge om tids-
forbrug samt sikker færden på 
internettet/chatfora.

Forældrene følger med i, hvad 
den unge foretager sig, hvem 
han/hun er sammen med i sin 
fritid.

Familie og netværk:
Den unge er et accepteret 
medlem af familien.

Den unge har et godt forhold 
til forældrene og oplever at de 
holder af ham/hende. Foræl-
drene har støttende slægtnin-
ge og/eller venner.

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 den unge i relationer til 
evt. søskende.

Forældres bolig er et sundt og 
sikkert sted for den unge med 
basale faciliteter som toilet, 
bad, køkken m.m.

Forældres/den unges arbejds-
situation er stabil, indtægt er 
stabil og fornuftig i forhold til 
udgifter.

Familien oplever sig accepte-
ret i deres omgivelser.

Understøttelse af relationer:
Mor kan være en ”ung mor”.

Forældrene kan have en ne-
gativ omgangstone over for 
den unge, hvor den unge kan 
blive mødt med kritik, nedsæt-
tende tale, råb m.m.

Forældrene kan have brug for 
indgående støtte i forhold til 
den unges relation til søsken-
de og/eller i forhold til sam-
menbragte familier.

Familie og netværk:
Der kan være en forælder 
i hjemmet og samspillet og 
samarbejdet mellem foræl-
drene kan være meget kon-
fliktfyldt.

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

Forholdet mellem forældrene i 
hjemmet kan være præget af 
psykisk eller fysisk vold.

Familien kan risikere at blive 
sat ud af deres bolig.

Familien kan være hjemløs.

Familien kan have en midlerti-
dig bolig.

Familiens bolig kan være 
sundhedsskadelig. 

Familiens/den unges gæld kan 
være stigende.

Familien kan være socialt iso-
leret og mangle netværk.

Forældrene kan have et andet 
barn under tilsyn fra de sociale 
myndigheder.
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Skoleforhold og læring:
Den unge har en afsluttet 
ungdomsuddannelse eller er i 
gang med en sådan.

Den unge har et stabilt frem-
møde i skolen/på uddannel-
sesstedet/arbejdspladsen.

Den unge kommer i skole/ud-
dannelsesstedet /på arbejds-
pladsen til tiden.

Den unge har forventninger til 
og planer for uddannelse.

Den unge har folkeskolens af-
gangsprøve.

Den unges uddannelsesmæs-
sige fremskridt ligger på det 
forventede niveau.

Den unge reagerer positivt på/
er motiveret for undervisning/
arbejde.

Den unge kan lide at være 
sammen med andre unge.

Den unge er som regel glad 
for at gå i skole/være på ud-
dannelsesstedet/gå på ar-
bejde. 

Den unge har et godt forhold 
til andre unge på skolen/på 
uddannelsesstedet/på arbejds-
pladsen og oplever sig accep-
teret.

Den unge har mindst en god 
ven i skolen/på uddannelses-
stedet/arbejdspladsen.

Den unge oplever at lærerne 
støtter og har interesse i at 
den unge når sine faglige mål, 
og formår at organisere sin 
skolegang/uddannelse/
arbejdsforhold.

Den unge kan tidligt være flyt-
tet hjemmefra.

Den unge er eller kan have 
været anbragt.

Skoleforhold og læring:
Den unge kan have brug for 
intensiv støtte i forhold til at 
nå et alderssvarende fagligt 
niveau.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at følge elev-
planen.

Den unge kan have et markant 
højt fravær fra skole/uddannel-
sesinstitution/
arbejdsplads.

Den unge kan have haft 
mange skoleskift.

Den unges udvikling/indlæring 
kan være hæmmet på grund 
af manglende koncentration.

Den unge kan kræve vedva-
rende opmærksomhed.

Den unge kan have mange 
konflikter med en eller flere af 
sine lærere/kollegaer/chefer.

Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at mestre 
selvregulering.

Den unge kan have behov for/
modtager specialundervisning.

Den unge kan være jobsø-
gende og stå uden uddannel-
sesplan.

Den unge kan have oplevet 
hyppige skoleskift.

Den unge kan have hyppigt 
fravær fra skole/uddannelses-
sted/arbejdsplads.

Den unge kan være udelukket/
bortvist fra undervisningen.

Den unge kan udvise alvorlige 
adfærdsvanskeligheder og 

Forældrene kan tidligere have 
fået et barn anbragt af de so-
ciale myndigheder.

Den unge kan tidligere have 
været anbragt.

Familien kan opleve diskrimi-
nering/chikane fra omgivelser-
nes side.
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forstyrrende adfærd på skolen/
uddannelsesstedet/
arbejdet. 

Den unge kan ofte blive mob-
bet eller afvist eller holdt uden 
for af sine kammerater/kole-
gaer.

Den unge kan være blevet 
sagt op fra sit arbejde.

Skolen/uddannelsesstedet kan 
have et højt niveau af pjæk 
samt elever med adfærdsvan-
skeligheder.

Fritidsforhold og venskaber:
Den unge deltager sjældent 
eller slet ikke i fritidsaktiviteter.  
Den unge kan have brug for 
støtte i forhold til at etablere 
fritidsinteresser og blive sti-
muleret sammen med andre 
unge.

Den unge kan ofte blive afvist 
af de andre på uddannelses-
stedet/
arbejdspladsen eller holdt 
uden for.

Den unge kan have brug for 
støtte til at indgå i sociale rela-
tioner med jævnaldrende.

Den unge kan have venner 
i sin omgangskreds, der kan 
udgøre en risiko for den unge i 
form af antisocial adfærd, vold, 
seksuelle krænkelser, begyn-
dende kriminalitet, overdreven 
fokus på vægt, alkohol, eufori-
serende stoffer.

Den unge kan tilbringe meget 
tid alene med f.eks. at spille 
computer eller være på 
sociale sider og chatfora på 
internettet.

Den unge driller/mobber 
andre.

Den unge kan udvise for stor 
interesse for vold.

Den unge kan have medvirket 
til kriminalitet.

Den unge oplever skolen/ud-
dannelsesstedet som et trygt 
sted at være.

Den unge oplever, at eleverne 
på skolen/uddannelsesstedet 
støtter og hjælper hinanden.

Skolen/uddannelsesstedet har 
en ressourcestærk sammen-
sætning.

Fritidsforhold og venskaber:
Den unge er i stand til at få 
venner og bevare venskaber i 
længere tid. 

Den unge har selvtillid og er 
åben over for andre.

Den unge er regelmæssigt 
sammen med venner og kam-
merater, tager dem med hjem 
på besøg og besøger ven-
nerne i deres hjem.

Den unge har mindst 2 venner, 
som han/hun oplever at kunne 
betro sig til.

Den unge viser omsorg over 
for andre.
 
Den unge er motiveret for at 
dyrke sport.

Den unge har mange eller 
flere fritidsinteresser og delta-
ger i organiserede fritidsakti-
viteter.

Den unge viser opmærksom-
hed og er hensynsfuld i sin 
omgang med andre.

Den unge kan lytte til andres 
forslag og ideer og kan for-
handle i opståede konfliktsi-
tuationer.

Den unge oplever sig generelt 
accepteret af de andre unge 
og voksne.
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Den unge kan have en seksu-
elt bekymrende og/eller græn-
seoverskridende adfærd.

Den unge kan varetage et fri-
tidsjob/ordinær beskæftigelse.

Den unge får de økonomiske 
ydelser han/hun er berettiget 
til.

Den unge betaler husleje/bo-
ligudgift regelmæssigt.

Den unges bolig er tryg for 
den unge med basale facilite-
ter som adgang til toilet, bad, 
køkken m.m.

Den unge kan klare sig på den 
arbejdsindkomst han/hun har.


