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Trivselslinealen

Overordnet scoring

Introduktion til vejledningen
Trivselslinealen udspringer af børnelinealen. 

Trivselslinealen er et fælles fagligt værktøj til dels at forstå trivsel 
og udvikling for børn og unge og dels til måling af resultat og pro-
gression på iværksat støtte og foranstaltninger. Sagsbehandleren 
måler sin samlede faglige vurdering ud fra de bekymringer og res-
sourcer barnet/den unge, forældrene, netværket og andre fagper-
soner har beskrevet omkring et barn eller en ung. Trivselslinealen 
er således et skaleringsværktøj til måling af progression i form af 
den ønskede trivsel og udvikling omkring et barn eller en ung.

Trivselslinealen er også et dialog- og procesværktøj, hvor sags-
behandleren sammen med barnet/den unge, familie, netværk og 
på tværs af faggrænser, fælles definerer de bekymringer og res-
sourcer, vi kan have omkring et barn eller en ung og den trivsel 
og udvikling, vi ønsker skal ske. 

Anvendelse af trivselslinealen skal bl.a. sikre at følgende 4 pejle-
mærker inddrages i sagsbehandlingen:

Pejlemærke 1: Inddragelse
Pejlemærke 2: Faglig udredning
Pejlemærke 3: Valg af indsats
Pejlemærke 4: Opfølgning

Når du anvender Trivselslinealen kan dit bekymringsniveau re-
latere sig til bekymringer og ressourcer med fokus på barnet/
den unges trivsel og udvikling på et givet alderstrin, eller til be-
kymringer og ressourcer omkring forældreomsorgen og forældre-
evnen, eller din bekymring kan være både i forhold til adfærden 
omkring barnet/den unge og forældrenes omsorg. F.eks. kan du 
have betydelige bekymringer i forhold til et barn eller en ung med 
funktionsnedsættelse, hvor forældrene har fuld omsorg og foræl-
dreevne. Det modsatte kan også være tilfældet, hvor vurderingen 
omkring barnets udvikling og trivsel kategoriseres til 10 på Trivsel-
slinealen, og hvor din faglige vurdering af forældrenes omsorg og 

forældreevne kategoriseres til f.eks. 3 på Trivselslinealen. Dette 
giver plads til nuancerede beskrivelser af dels barnet/den unges 
trivsel og udvikling og dels forældrenes omsorgsevne.

Trivselslinealen medvirker til at skabe tydelighed i definitionen på 
de faglige bekymringer og de ressourcer, vi ser omkring et barn 
eller en ung i forhold til:

• Risikofaktorer - Det der bekymrer, problemer og kompliceren- 
 de faktorer
•  Beskyttelsesfaktorer - Det der fungerer, ressourcer og und- 
 tagelser
•  Resultat og progression - Det der skal ske, den tilstand vi øn- 
 sker at skabe i forhold til barnets trivsel og udvikling.

Vejledningen er bygget op af faglige beskrivelser af ressourcer og 
bekymringsniveauer i forhold til barnets trivsel og udvikling ud fra 
deres alder og beskrivelser af forældrenes ressourcer og kompe-
tencer ud fra følgende områder i serviceloven og som de er defi-
neret i ICS metoden:
• Udvikling og adfærd
• Familieforhold
• Sundhedsforhold
• Dagtilbud, Skoleforhold og læring
• Fritidsforhold og venskaber

ICS og handicapudredningsværktøjet
I DUBU indgår to socialfaglige metoder, dels Integrated Children’s 
System (ICS) og dels handicapudredningsværktøjet. Begge er 
helhedsorienterede metoder for sagsbehandling og udredning i 
familier med udsatte børn og unge, samt børn og unge med ned-
sat funktionsevne.

Trivselslinealen anvendes både til at score børn og unges trivsel 
hvis man er barn i en social udsat position eller et barn med ned-
sat funktionsevne. Trivselslinealen tager endvidere afsæt i beskyt-
telses- og risikofaktorer og de aldersopdelte fokusgrupper.
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Et barn kan både have en funktionsnedsættelse og være i en so-
cial udsat position, hvor der er behov for både en handicapudred-
ning og en § 50-undersøgelse og deraf en handleplan, der dæk-
ker begge dele. Trivselslinealen er designet til at tage højde for 
alle situationer og deraf give mulighed for at score børn og unges 
trivsel og udvikling uanset problematik. 

ICS:
ICS som metode bygger på inddragelse af barnet og familien, 
med fokus på ressourcer og problemer og en holistisk tilgang i 
udredningen. Kernen i ICS metoden er forståelse for, at børn og 
unges velfærd bliver formet i samspillet mellem tre hovedområ-
der:

• Barnets/den unges udviklingsmæssige behov 
• Forældrekompetencer 
• Familieforhold – familie og omgivelser

ICS-metoden har fokus på samspillet mellem familie og omgivel-
ser, som er betydningsfuldt for barnets/den unges velfærd samt 
for forældrenes muligheder for at varetage forældrerollen. Fokus 
er derfor altid både på det enkelte barn/den unge, og på forældre-
nes kompetencer til at imødekomme barnets/den unges behov og 
sikre dets trivsel og udvikling.

Systematikken i ICS understøtter intentionerne i anbringelsesre-
formen ved at sætte barnet i centrum og systematisere de lovplig-
tige punkter, der indgår i undersøgelse og handleplan samt hjæl-
per med at definere hensigten og målet med en indsats.

ICS anvendes i hele forløbet fra risikovurdering, forebyggende 
arbejde og den børnefaglige undersøgelse til udarbejdelsen af og 
opfølgning på mål for indsatsen i handleplanen.

ICS trekanten illustrerer, at barnets behov forstås i samspillet mel-
lem ”Barnets udvikling”, ”Forældrekompetencer” og ”Familie og 
netværk”. De tre sider af ICS-trekanten lægger fundamentet for 
at arbejde helhedsorienteret og på en systematisk måde komme 
hele vejen rundt om barnet for at afdække barnets behov. Ved 
hver opsamling foretages en samlet vurdering af barnets udvikling 
i forhold til de parametre i ICS trekanten, som er undersøgt i § 50 
undersøgelsen og overført til konkrete mål i handleplanen.

Børnehandicapudredningsværktøjet
Udredningsværktøjet er bygget op fra en ICS tænkning samt 
WHO’s internationale klassifikation af funktionsevne for børn og 
unge (ICF-CY). Børn med funktionsevne udredes i forhold til, 
hvorvidt forældrene er i personkredsen for kompenserende ydel-
ser og andre indsatser som følge af barnets funktionsnedsæt-
telse. ICS-fundamentet er med til at skærpe sagsbehandlerens 
helhedsorienterede tilgang til at forstå barnets behov. 

Vejledningen tager således udgangspunkt i områderne ”familie 
og netværk” og ”Barnets udvikling”, når der skal scores på et barn 
med funktionsnedsættelse.

Resiliens, risiko- og beskyttelsesfaktorer
Resilienstænkning fremmer et ressourceperspektiv, og forsk-
ningsfeltet har betydning for, at man i praksisfeltet ikke havner i 
’enten-eller grøften’, men tvinges til at have fokus både på risici 
samt muligheder og ressourcer set i et udviklingsperspektiv. Når 
resiliensbegrebet anvendes i arbejdet med den børnefaglige un-
dersøgelse, er det væsentligt at fastholde, at:

•  Resiliens er en proces snarere end en enkelt hændelse
•  Resiliens udvikler sig over tid og er afhængigt af det dynami- 
 ske samspil mellem individ og den omverden og de fællesska- 
 ber, som barnet eller den unge deltager og indgår i
•  Det er væsentligt at tænke resiliensprocessen som et konti- 
 nuum snarere end et enten-eller
•  Barnet kan være på forskellige steder i dette kontinuum af- 
 hængigt af de fællesskaber og støttesystemer, der findes, og  
 de udfordringer, det står overfor

Socialstyrelsen definerer risikofaktorer som en fælles betegnelse 
for forhold, som øger sandsynligheden for, at børn og unge udvik-
ler sociale problemer og andre vanskeligheder. Beskyttelsesfak-
torer defineres modsat som forhold, der beskytter børn og unge 
mod disse risici. Faktorerne knytter sig både til forhold i omgivel-
serne og de specifikke forhold, der gør sig gældende for den en-
kelte person.

Risiko- eller beskyttelsesfaktorer er dynamiske fænomener, der 
består af mange forskelligartede og indgribende faktorer, som 
vedvarende eller midlertidigt påvirker barnets udvikling. Beskyt-
telsesfaktorerne spiller sammen med risikofaktorerne, således 
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findes der for de fleste børn både gode og vanskelige relationer, 
begivenheder og situationer, som både kan være givende, men 
også belastende. 

Eksempelvis kan barnet/den unge vise resiliens i skolesammen-
hæng og være fagligt kompetent og velfungerende og samtidig 
vise følelsesmæssig umodenhed i den familiære kontekst. Be-
skyttende faktorer og risikofaktorer er både situationsafhængige 
og afhænger af barnet/den unges alder samt af det enkelte barns/
den unges samlede potentiale og kompetencer.

Hvilke faktorer, der har størst betydning for den enkeltes udvik-
ling, afhænger af sammensætningen og de livsbetingelser, der i 
øvrigt gør sig gældende. Studier peger på, at det særligt er risi-
kofaktorer knyttet til forældrene og familielivet, som gør sig gæl-
dende hos børn med behov for en tidlig indsats.

Beskyttelsesfaktorer
Socialstyrelsen definerer beskyttelsesfaktorer bredt, som et hvil-
ket som helst forhold hos individet eller i opvækstmiljøet, der 
reducerer sandsynligheden for fremtidig negativ psykosocial ud-
vikling hos børn og unge, der er udsat for risikofaktorer. Vi kan 
se på beskyttelsesfaktorer i forhold til individet, konteksten og de 
socioøkonomiske forhold i familien.
 
Individuelle beskyttelsesfaktorer kan være:
• Gode kognitive evner
• Afbalanceret temperament
• Selvtillid
• Empati
• Prosociale færdigheder
• Fleksibilitet i håndteringen af vanskeligheder
• Mindst en god ven
• Ugentlige fritidsinteresser

Kontekstuelle beskyttelsesfaktorer kan være:
• En god emotionel tilknytning til mindst én af forældrene (eller  
 anden central omsorgsperson)
• Omsorgsfuld og konsekvent opdragelse f.eks. opvækst i en  
 kernefamilie.
• Forældres evner til at formidle klare normer for acceptabel og  
 uacceptabel opførsel
• Positive relationer til lærere (rollemodeller) 
• Tilknytning til prosociale jævnaldrende
• Lokale normer, der støtter prosociale holdninger og værdier
• Økonomiske, kulturelle og sociale ressourcer i familien
• Selvbestemmelse i forhold til tid til lektier og samvær med  
 kammerater
• Et velfungerende skoleliv
• At der løbende tages hånd om barnets faglige og sociale pro- 
 blemer.

Der henvises i øvrigt til følgende links:
https://vidensportal.dk/temaer/udadreagerende-adfaerd/risiko-og-
beskyttelsesfaktorer

https://vidensportal.dk/temaer/Tidlig-indsats/risiko-og-beskyttel-
sesfaktorer-1

Risikofaktorer
En risikofaktor kan bredt defineres som et hvilket som helst for-
hold hos individet eller i opvækstmiljøet, der øger sandsynlig-
heden for en fremtidig negativ psykosocial udvikling, herunder 
adfærdsproblemer. Risikofaktorer er forhold eller hændelser, der 
øger sandsynligheden for udvikling eller vedligeholdelse af ad-
færdsforstyrrelse. 

Forskningen viser, at én enkelt risikofaktor sjældent har stor ind-
flydelse på et barn eller en ung, mens sandsynligheden for at ud-
vikle adfærdsproblemer øges, hvis et barn eller en ung udsættes 
for flere risici (Nordahl et al., 2008; BUP-föreningen, 2011; Social-
styrelsen, 2010, se ovennævnte links.)

Vi kan se på risikofaktorer i forhold til individet, konteksten og de 
socioøkonomiske forhold i familien.

Individuelle risikofaktorer kan være:
• Vanskeligt temperament og tidlig udadreagerende adfærd
• Kognitive problemer eller indlæringsvanskeligheder
• Mangelfulde sociale kompetencer
• Mangel på selvtillid og en negativ selvopfattelse
• Kontekstuelle risikofaktorer

Risikofaktorerne i børnenes og de unges omgivelser, kan gruppe-
res som forhold, der knytter sig til familien, skolen, jævnaldrende 
og kammerater samt nærmiljøet eller samfundet, som barnet eller 
den unge tager del i. Nogle risikofaktorer spiller en vigtig rolle i 
førskolealderen og de første skoleår, mens andre først får betyd-
ning i ungdomsårene. En del af de kontekstuelle risikofaktorer bli-
ver mindre betydningsfulde i takt med, at barnets modnes, mens 
andre påvirker store dele af livsforløbet.

Kontekstuelle risikofaktorer kan være:
• Mangelfulde forældrefærdigheder eller dårlig opdragelses- 
 praksis
• Tidligt forældreskab
• En eller begge forældre kan være mentalt retarderede
• En fra hjemmet har en psykisk lidelse
• Familiekonflikter
• Tilknytningsproblemer til centrale omsorgsgivere (primært for- 
 ældre)
• Mishandling, vanrøgt og omsorgssvigt
• Kriminalitet, vold og rusmiddelmisbrug hos forældre
• Seksuelle overgreb

De socioøkonomiske forhold i hjemmet kan være:
• Lavt uddannelsesniveau, manglende deltagelse i skolen
• Antisociale venner/bekendte, ingen prosociale venner/ 
 bekendte
• Minoritetsbaggrund
• Fattigdom
• Høj befolkningstæthed
• Kriminelle subkulturer
• Én fra hjemmet er i fængsel
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Rambøll rapport ”Viden om risiko og beskyttelsesfaktorer” – Kerneproblematikker:

Rambøll har I 2016 udgivet rapporten “Viden om risiko- og beskyttelses-faktorer for børn og unge i udsatte familier”. 
Der henvises til følgende link:

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/ny-udgivelse-kortlaegger-risiko-og-beskyttelsesfaktorer-for-born-og-unge-der-har-sociale-
problemer-taet-inde-pa-livet 

Rapporten indeholder 6 distinkte kerneproblematikker, der omhandler:

Børn og unge der vokser op i familier med misbrug
Børn og unge der vokser op i familier med psykiske vanskeligheder.
Børn og unge der vokser op i familier med traumer
Børn og unge der vokser op i socioøkonomisk og kulturelt marginaliserede familier
Børn og unge der vokser op i familier med kriminalitet
Børn og unge der vokser op i familier med vold.
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Hvordan scores på trivselslinealen?
Som udgangspunkt anvendes trivselslinealen til at måle barnets 
trivsel og udvikling før og efter en indsats. Før en indsats er som 
udgangspunkt, når der træffes beslutning om at en underretning/
henvendelse skal munde ud i et § 11 forløb eller en § 50 under-
søgelse, eller om der skal foretages en handicapudredning. En 
eftermåling foretages som minimum når sagen afsluttes og hand-
leplanens mål er opfyldt. 

Der kan foretages flere målinger undervejs i sagen, fx ved hver 
opfølgning på handleplanen. Der kan også måles på de lovplig-
tige områder, der indgår i § 50 undersøgelsen og ICS metoden:
• udvikling og adfærd
• skoleforhold dagtilbud og læring
• sundhedsforhold
• fritidsforhold og venskaber

Ligeledes er det muligt at følge barnets trivsel og udvikling på 
bestemte indikatorer,  fx fravær. Der er i DUBU en liste af mulige 
indikatorer, der kan tilvælges, eller kommunen kan selv definere 
sine indikatorer. 

Kommunerne kan selv vælge om der skal flere målinger til under-
vejs.

Som udgangspunkt scores et barns trivsel og udvikling på bag-
grund af en faglig vurdering af både barnets og forældrenes res-
sourcer, bekymringer og kompetencer. Til dette anvendes vejled-
ningens aldersopdelte fokusområder/beskrivelser.

Den første trivselsmåling foretages som udgangspunkt, når vi 
modtager en underretning med bekymring omkring et barns trivsel 
og udvikling, hvor der tages stilling til, om der skal iværksættes:

• Et § 11 forløb
• En § 50-undersøgelse.  
• Eller når det besluttes at iværksætte en handicapudredning

Overordnet faglig vurdering og scoring:
Den overordnede faglige vurdering og scoring er den som sags-
behandleren løbende følger op på. Sagsbehandleren kan altid 
følge den i DUBU, da trivselslinealen ligger synligt tilgængelig i 
alle sagsforløb.

Overordnet scoring
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Scoring på indikatorer:
Kommunen kan udvælge en række indikatorer, som kommunen 
ønsker at måle effekt på fx fravær/fremmøde i dagtilbud/skole. 
Der er i DUBU oplistet en række muligheder for indikatorer kom-
munen kan vælge ud fra. Kommunerne kan også selv opstille en 
til flere indikatorer, der giver mening i den enkelte kommune.

Scoring på lovbestemte områder:
Kommunen kan også vælge at foretage scoring på de lovbestem-
te områder:
• Sundhedsforhold
• Udvikling og adfærd
• Dagtilbud, skoleforhold og læring
• Fritidsforhold og venskaber 
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Trivselslinealen som dialogværktøj:
Trivselslinealen er også et dialogværktøj, hvor familien, leveran-
dører, barnet/den unge og andre kan være med til at give deres 
vurdering af barnets trivsel. Det er i sidste ende sagsbehandleren 
der vurderer, hvor den endelige faglige vurdering og score skal 
ligge.

Leverandør Forældre

UngSagsbehandler
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Eksempler på anvendelse af trivselslinealen:
En scoring af barnets trivsel og udvikling foretages på baggrund 
af en faglig vurdering. Det vil sige, en faglig vurdering ud fra bar-
nets alder, beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer. 

Eksempel 1. Modtagelsen i Familierådgivningen har modta-
get en underretning fra skolen og efter partshøring af foræl-
drene og Emil, besluttes det at iværksætte en børnefaglig 
undersøgelse efter servicelovens § 50. 

Emil er 15 år og går i 7. klasse på Skolen ved Kæret. Skolen har 
foretaget en underretning, hvoraf det fremgår at skolen er bekym-
ret for Emils faglige udvikling i dansk og matematik, idet Emils 
faglige niveau er under standarden i henhold til de nationale krav 

for hans alder og klassetrin. Skolen beskriver, at Emil har et højt 
fravær gennem de seneste fire måneder, et fravær på 37 %, at 
samtaler med forældre og Emil ikke har ført til et stabilt fremmøde 
og det ønskede faglige resultat i dansk og matematik. Skolen vur-
derer, at Emil og hans forældre har brug for støtte i forhold til at 
sikre Emils faglige niveau i alle fag svarende til de nationale krav, 
således at han får forudsætningerne for at kunne påbegynde en 
ungdomsuddannelse.  Ud over bekymring for Emils faglige udvik-
ling er skolen og sundhedsplejersken bekymret for Emils sund-
hed, idet Emil har et temmelig forhøjet BMI. Emil dyrker ingen 
form for motion, og sidder meget ved sin computer. Forældrene 
har ved tidligere lejligheder fortalt, at det er vanskeligt at få Emil til 
at spise sund kost og dyrke motion. 

Barnet/den unges udvikling og trivsel:
Barnet/den unge kan have behov for støtte i forhold til gen-
tagne tegn på mistrivsel f.eks. bekymrende sundhedstil-
stand, vanskeligheder i forhold til fysisk/psykisk udvikling 
og/eller vanskeligheder i forhold til læring og social kontakt.

Der kan være tale om længerevarende vanskeligheder.

Barnet/den unge kan have nedsat funktionsniveau af bety-
delig 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, døds-
fald.

Forældrene søger ikke altid rådgivning, hvis den barnet/
unge ikke trives.

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

Emils problematikker kan skitseres som vist i nedenstående al-
dersopdelte fokusområde fra 12 - 15 år i forhold til de aldersop-
delte fokusområder:
I det aldersopdelte område fra 12 – 15 år beskrives beskyttelses 
og risikofaktorer omkring Emil, hvor de grønne felter beskriver be-
skyttelsesfaktorer og adfærd som udtrykker ressourcer og undta-
gelser, og de orange felter beskriver risikofaktorer og adfærd som 
udtrykker problemer og bekymringer i forhold til Emils trivsel og 
udvikling belyst ud fra følgende forhold:

• Sundhed
• Skoleforhold og læring
• Fritidsforhold og venskaber

Ligeledes er der en beskrivelse af forældrekompetencerne, hvor 
de grønne felter beskriver beskyttelsesfaktorer og adfærd som 
udtrykker ressourcer og undtagelser, og de orange felter beskri-
ver risikofaktorer og adfærd som udtrykker problemer og bekym-
ringer i forhold til:

• Trygt omsorgsmiljø
• Stimulering/vejledning
• Understøttelse af relationer
• Familie og netværk

Af børnesamtalen af Emil og partshøringen af hans forældre 
fremgår følgende:

Sårbar trivsel på trivselslinealen er helt overordnet og kort defineret som:
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Barnet/den unges udvikling og adfærd 12 til 15 år Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker res-
sourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Sundhedsplejerske beskriver, 
at Emil er født til terminen.
Emils højde og vægt er alders-
svarende og inden for normal-
området.

Emils grov- og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende og 
inden for normalområdet.
Emils hørelse og syn er al-
derssvarende og inden for nor-
malområdet.

Emil fortæller at han går til fod-
bold, at det har han gjort siden 
han var 7 år. 

Udvikling og adfærd:
Sundhedsplejersken og foræl-
drene fortæller, at Emil er al-
derssvarende udviklet psykisk, 
fysisk, mentalt og relationelt.

Emil og hans mor fortæller at 
Emil klarer alt med personlig 
hygiejne og rent tøj, at han går 
meget op i at se ordentlig ud.
Skolen beskriver:
At Emils modenhed svarer til 
alderen.

At Emil udvikler sig alderssva-
rende, hvad angår kognitive 
funktioner, sprog, tale, hukom-
melse, opmærksomhed og 
koncentration.

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

Sundhedsforhold:
Skolen fortæller, at Emil og 
hans forældre har brug for 
støtte i forhold til, at Emil 
får nok søvn, da han bruger 
mange timer på PC spil, hvil-
ket bevirker, at han ikke kom-
mer op om morgenen, og de 
dage hvor han kommer i skole, 
så er han meget træt og uop-
lagt.

Når Emil er i skolen, har han 
som regel ikke madpakke 
med, men går til kiosken og 
får en burger og en sodavand/
juice.

Mor fortæller, at hun er bekym-
ret for Emil, da han er begyndt 
at blive for tyk, han spiser for 
meget usundt og får ikke rørt 
sig.

På det seneste har Emil mi-
stet interessen for fodbold og 
kom kun sjældent til træning, 
hvilket bevirkede, at han ikke 
fik spilletid til kampene. Derfor 
er Emil holdt op med at gå til 
fodbold.

Udvikling og adfærd:
Emil fortæller at han for det 
meste er alene derhjemme, 
hvor han spiller computer. 

Forældrene fortæller, at de er 
bekymret for al den tid Emil 
bruger på at være på nettet, 
og hvem det er, han er i kon-
takt med.

Sundhedsplejersken har talt 
med Emil om, hvor vigtigt det 
er, at han får sund og næ-
rende kost, og at han dyrker 
motion. 

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker res-
sourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene fortæller, at de 
hjemme får sund og alsidig 
kost.

Forældrene fortæller, at de 
sørger for, at Emil kommer til 
de officielt anbefalede læge-
undersøgelser, at de følger det 
officielle vaccinationsprogram, 
at Emils aftaler med læge/
tandlæge overholdes.

Forældrene fortæller, at de er 
omsorgsfulde i deres pasning 
af Emil, når han er syg, at de 
har en god kontakt til Emil og 
kan tilsidesætte egne behov.

Stimulering/vejledning:
Forældrene fortæller, at de 
forsøger at støtte Emil i at 
etablere flere venskaber med 
jævnaldrende.

Forældrene lærer Emil sociale 
spilleregler i omgangen jævn-
aldrende og voksne.

Forældrene er gode til at op-
muntre Emil til at deltage i 
samtaler.

Forældrene fortæller at Emil er 
god til at forvalte sine lomme-
penge, han er god til at spare 
op, når der er noget han gerne 
vil have.

Skolen fortæller, at forældrene 
har søgt råd og vejledning i 
forhold til, hvordan de får Emil 
i skole hver dag. Forældrene 
kan reflektere på råd og vej-
ledning samt den viden foræl-
drene tilegner sig.

Forældrene tilskynder Emil til 
at genoptage fodbold eller en 
anden fysisk aktivitet, de har 
forsøgt sig lidt med at far og 

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

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene fortæller, at de har 
brug for støtte i forhold til at 
skabe struktur og tydelighed 
omkring Emil i dagligdagen 
særligt om morgenen, at Emil 
kommer i skole til tiden, og at 
han har læst lektier.

Forældrene fortæller, at de har 
svært ved at lave aftaler der 
holder i forhold til at Emil får 
madpakke med hjemmefra, 
eller at han køber sund mad i 
skolens kantine.

Stimulering/vejledning:
Forældrene fortæller, at de 
har brug for hjælp til at stå fast 
i aftalerne med Emil, f.eks. i 
forhold til lektielæsning, at han 
kommer i skole til tiden, at han 
spiser sundt.

Forældrene fortæller, at de 
ikke er altid er enige i hvordan 
situationerne skal gribes an.
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Skolen fortæller, at Emil er 
åben over for sine venner og 
kammerater.

At Emil kan sætte sine egne 
grænser i forhold til andre 
mennesker.

Emil fortæller, at han har den 
nødvendige viden om sex og 
prævention.

Forældrene fortæller, at Emil 
kan klare indkøb, er god til at 
lave mad, og når han tager sig 
sammen til at rydde op, er han 
meget grundig. 

Skoleforhold og læring:
Skolen beskriver at Emil har 
været til nationale test omkring 
faglige færdigheder i dansk, 6. 
klasse, dansk og matematik. 
Emil er på niveau i engelsk.

Fritidsforhold og venskaber:
Emil fortæller, at han har en 
god ven i skolen.

Emil har ikke ønsket at med-
virke i et forløb, så han kan 
tabe sig.

Skoleforhold og læring:
Skolen fortæller, at Emil har 
været til nationale test omkring 
faglige færdigheder i dansk, 6. 
klasse, dansk og matematik i 
6. klasse, Emils niveau i dansk 
og matematik svarer pt. til 6 
klasses niveau.

Emil har et fravær fra skolen 
på 37 %. Emil fortæller, at han 
har svært ved at komme op 
om morgenen, at begge hans 
forældre tager hjemmefra kl. 
7.30. Når de er taget afsted, 
skal han lige have et kvarter 
mere, og så sover han over 
sig, og han gider ikke gå i 
skole når han er for sent på 
den.

Emil fortæller, at han har mi-
stet lysten til at lave lektier, da 
han er for langt bag ud. I en-
gelsk behøver han ikke forbe-
rede sig, og her har han lavet 
alle de skriftlige afleveringer.
Forældrene fortæller, at de har 
brug for støtte til, hvordan de 
kan få Emil i skole til tiden.
Forældrene fortæller, at de har 
brug for støtte i forhold til at 
følge elevplanen og at Emil får 
lagt en uddannelsesplan..

Fritidsforhold og venskaber:
Emil og hans forældre fortæl-
ler, at Emil tilbringer meget tid 

Emil gik til Tennis, men det 
holdt ikke i længden.

Forældrene er et godt eksem-
pel for Emil i forhold til om-
gang med alkohol og følger 
Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger: Børn og unge under 
16 år anbefales ikke at drikke 
alkohol.

Forældrene sørger for at råd-
give og tale med Emil om et 
passende alkoholforbrug og 
faren ved stofmisbrug.

Understøttelse af relationer:
Forældrene og Emil har en 
god forståelse for sociale 
spilleregler i omgangen med 
andre børn, unge og voksne.

Forældrene opmuntrer Emil til 
at deltage i sociale aktiviteter.

Forældrene fortæller, at de er 
opmærksomme på Emils store 
timeforbrug på PC og hans 
kontakter på internettet.

Forældrene fortæller, at de har 
forsøgt at skabe en konstruktiv 
dialog med Emil om tidsfor-
brug samt sikker færden på 
internettet/chatfora.

Familie og netværk:
Emil fortæller, at han oplever, 
at han generelt har et godt 
forhold til sine forældre, selv 
om de godt kan være meget 
uenige.

Emil fortæller, at hans forældre 
arbejder meget, men hvis de 
f.eks. kommer sent hjem, så 
cykler han over til sin mormor 
som bor i nærheden, eller så 
spiller han bare på sin pc, så 
går tiden hurtigt.

Forældrene fortæller, at de har 
et godt netværk til familie og 
venner, som de gør brug af. 
Særligt er mormor som bor i 
nærheden en vigtig omsorgs-
person for familien.

Understøttelse af relationer:
Forældrene fortæller, at de 
har brug for støtte i forhold til 
at sørge for, at Emil kommer 
i skole.

Forældrene fortæller, at de har 
brug for at sikre aftaler med 
Emil bliver overholdt i forhold 
til, hvor meget ham må være 
på PC.

Familie og netværk:
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Emil fortæller at på en skala 
fra 1 til 10 så ligger hans 
selvtillid på mellem 10, når 
han spiller computerspil med 
andre, og i skolen ligger den 
nok på 5.

Emil fortæller, at han for det 
meste er god til at deale med 
andres forslag og ideer og kan 
forhandle i opståede konfliktsi-
tuationer, at han generelt ople-
ver sig accepteret af andre.

Emil fortæller, at han har 
mange venner på nettet, og 
han har en god ven som han 
spiller spil med på nettet et par 
gange om ugen.

Emil fortæller at han bruger 
meget tid på computerspil med 
vennerne, at det foregår på 
engelsk, så han er rigtig god 
til at forhandle og begå sig på 
engelsk i disse spil. Emil for-
tæller at han bruger mellem 4 
og 6 timer hver dag på at spille 
computerspil.

alene med f.eks. at spille com-
puter eller være på nettet.

Mor fortæller, at hun ville 
ønske, at Emil igen blev glad 
for at gå til fodbold, eller han 
fik en anden interesse, hvor 
han får rørt sig.

Forældrene fortæller at de bor 
i eget parcelhus, som de flyt-
tede ind i for 4 år siden.

Forældres fortæller, at de har 
en god og sund økonomi, at 
de begge arbejder fuld tid.

Forældrene fortæller, at de 
har det godt med naboerne, at 
der er et godt sammenhold på 
vejen, at de har en del venner 
i byen, da de begge har boet 
her i mange år.

På baggrund af en børne/ungesamtale og partshøring ønsker 
familien at indgå i et samarbejde omkring en børnefaglig undersø-
gelse med henblik på, hvordan der i samarbejde mellem forældre, 
Emil, skole og forvaltning kan støttes op omkring Emils udvikling 
og trivsel.

Det besluttes således at udarbejde en § 50 undersøgelse. Emils 
trivsel vurderes på baggrund af ovenstående til et ligge på 6 på 
trivselslinealen:
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Beskrivelsen viser, hvordan man som rådgiver kan anvende de 
aldersopdelte fokusområder. På baggrund af vurdering af barnets 
trivsel ud fra både barnets problematikker og forældrenes kompe-
tencer vurderes, hvor på trivselslinealen barnets trivsel og udvik-
ling scores. Scoring kan rådgiver og familie foretage i fællesskab, 
i sidste ende er det rådgiveren, der afgiver den endelige score.

Eksempel 2. Opfølgning på handleplan efter servicelovens § 
140 i forhold til handicapkompenserende ydelser.

Sara er 9 år og går i 3. Klasse på Skovskolen. Sara har en lillesø-
ster på 4 år og en storesøster på 12 år. Begge forældre er udear-
bejdende på fuld tid og familien bor i eget hus. 

Saras trivsel var ved sidste samtale vurderet til at ligge på 6 på 
trivselslinealen.

Rådgiver har modtaget statusattest fra læge på børnepsykiatrisk 
afdeling, hvor det beskrives at Sara har en sproglig IQ på 70 og 
en ikke-sproglig IQ på 50. Sara er kognitivt 2-3 klassetrin bagud i 
forhold til børn med en gennemsnitlig IQ. 

På den baggrund vurderes det i samarbejde med PPR at Sara 
bør henvises til specialklasse.

Rådgiver er bekymret for, om nuværende skoletilbud er det opti-
male for Sara, idet Sara ofte oplever at hendes præstationer er 
under alderssvarende niveau, og hun oplever sig ofte ”dum”. 

Forældrene fortæller, at Sara har vanskeligere end tidligere ved at 
håndtere relationerne til sine søskende, hvilket er meget kræven-
de for forældrene, da Sara er meget styret af impulser og egne 
behov. Sara er desuden tydeligt mærket af hendes store anstren-

gelser for at være ”normal” i skolen, hvilket hun er fyldt op af, når 
hun kommer hjem i trygge rammer, hvor hun ofte er træt og har 
brug for at hvile sig.

Sara skal også på hjemmefronten guides og støttes i flere almin-
delige færdigheder og gøremål som børn på hendes alder i almin-
delighed behersker.

Der ydes støtte efter servicelovens § 42 til tabt arbejdsfortjeneste 
til mor med 4 timer om ugen, samt aflastning efter servicelovens  
§ 44, jf. § 84. Der henvises til specialklasse med henblik på at 
Sara udvikler sig fagligt og socialt. Forældrene tilbydes kursus i 
forældretræning med henblik på at få gode redskaber til at hjælpe 
Sara med at begå sig i familien og sammen med sine søskende. 
Familien har gode ressourcer til at understøtte Sara.

Saras trivsel og udvikling vurderes på nuværende tidspunkt til 5 
på trivselslinealen, da Saras funktionsnedsættelse vurderes til at 
være af betydelig og længerevarende karakter, jf nedenstående 
vurderinger i skemaet. 

Følgende delmål opstilles i samarbejde med familien for de kom-
mende 4 måneder, for at sikre Sara en trivsel og udvikling sva-
rende til 7 på trivselslinealen. 
• At Saras faglige niveau løftes med 1 karakter i matematik og  
 dansk.
• At Sara læser med støttepædagog en time om ugen i skolen.
• Mor og far understøtter Saras læsefærdigheder ved læsning  
 1/2 time dagligt samt får godnathistorie hver dag.
• Sara skal sammen med mor og far gå på biblioteket hver uge,  
 og finde bøger til højtlæsning og læsetræning. Sara skriver  
 ned i skema, hvilke bøger Sara selv har læst.
• Mor og far støtter Sara i hendes relationer til hendes søskende.

Nuværende scoring
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Sårbar trivsels på trivselslinealen defineres for barnet kort som 
vist herunder:

Barnet/den unges udvikling og trivsel:
Barnet/den unge kan have behov for støtte i forhold til 
gentagne tegn på mistrivsel f.eks. bekymrende sundheds-
tilstand, vanskeligheder i forhold til fysisk/psykisk udvikling 
og/eller vanskeligheder i forhold til læring og social kon-
takt.

Der kan være tale om længerevarende vanskeligheder.
Barnet/den unge kan have nedsat funktionsniveau af bety-
delig grad og/eller af længerevarende karakter.

Saras problematikker kan skitseres som vist i nedenstående al-
dersopdelte fokusområde fra 5-12 år i forhold til de aldersopdelte 
fokusområder:

I det aldersopdelte område fra 5 - 12 år beskrives beskyttelses og 
risikofaktorer omkring Sara, hvor de grønne felter beskriver be-
skyttelsesfaktorer og adfærd som udtrykker ressourcer og undta-
gelser, og de orange felter beskriver risikofaktorer og adfærd som 
udtrykker problemer og bekymringer i forhold til Saras trivsel og 
udvikling belyst ud fra følgende forhold:

• Sundhed
• Skoleforhold og læring
• Fritidsforhold og venskaber

Ligeledes er der en beskrivelse af forældrekompetencerne, hvor 
de grønne felter beskriver beskyttelsesfaktorer og adfærd som 
udtrykker ressourcer og undtagelser, og de orange felter beskri-
ver risikofaktorer og adfærd som udtrykker problemer og bekym-
ringer i forhold til:

• Trygt omsorgsmiljø
• Stimulering/vejledning
• Understøttelse af relationer
• Familie og netværk

Af det aldersopdelte fokus område for børn i alderen 5-12 år beskrives følgende:

Barnets udvikling og adfærd 5 til 12 år Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker res-
sourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Af status fra børnepsykiatrisk 
afdeling fremgår det at:
Sara er født 6 uger før termin.
Saras højde og vægt er lidt 
under for normalområdet for 
hendes alder, men følger en 
stabil kurve.

Saras grov- og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende

Saras hørelse og syn er til-
fredsstillende.

Sara er generelt sund og rask.
Sara får en nærende og sund 
kost.

Sara får motion, går til ridning 
og gymnastik, hvilket hun er 
glad for.

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

Sundhedsforhold:
Mor fortæller, at Sara i perio-
der kan være syg i forbindelse 
med infektioner, særligt forår 
og efterår, da Sara lider af 
pollen allergi, at Sara får me-
dicin for allergi og det hjælper 
hende.

Mor fortæller, at Sara kan 
have et noget uroligt søvn-
mønster, da hun ofte bliver 
træt efter skoletid, og nogle 
gang har hun brug for en lur, 
som gør at hun kommer lidt 
sent i seng og så har svært 
ved at komme op om morge-
nen. 

Af status fra børnepsykiatrisk 
afdeling fremgår det at Sara 
har nedsat funktionsniveau af 
betydelig grad og af længe-
revarende karakter. Sara har 
sproglig IQ på 70 og en ikke-
sproglig IQ på 50, en generel 

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene fortæller at:
Sara får en regelmæssig næ-
ringsrig kost, at der er regel-
mæssighed i Saras hverdag, 
faste spise- og sengetider.

At Sara kommer til de officielt 
anbefalede lægeundersøgel-
ser, og at Sara følger det offi-
cielle vaccinationsprogram. At 
Sara kommer regelmæssigt til 
tandlæge.

At de har en god kontakt til 
Sara og kan tilsidesætte egne 
behov.

At de er omsorgsfulde i deres 
pasning af Sara, når hun er syg.

Forældrene kan varetage 
Saras særlige behov for pas-
ning og omsorg i forbindelse 
med betydelig og længereva-
rende funktionsnedsættelse.

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

Trygt omsorgsmiljø:
Forældrene kan have brug 
for støtte i forhold til at skabe 
struktur og tydelighed omkring 
Sara i dagligdagen.

Sara har en funktionsnedsæt-
telse af betydelig og længere-
varende karakter.
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Udvikling og adfærd:
Forældrene fortæller: at Sara 
udviser interesse for sine om-
givelser og kan lide at lege 
med legetøj.

At Sara er er åben over for 
sine venner og kammerater.

At Sara føler stolthed over når 
opgaver lykkes for hende.

Skoleforhold og læring:
Skolen fortæller at:
Sara kommer i skolen hver 
dag til tiden, at hun bliver fulgt 
af en af forældrene.

Sara har en relevant elevplan 
i forhold til hendes evner og 
behov, som følges op af skole 
og hjem. 

Sara trives i skolen og er som 
regel glad for at gå i skole, og 
der er et godt samarbejde med 
forældrene.

Sara kan lide at være sammen 
med de andre i klassen og hun 
kan godt lide sine lærere.

Sara accepterer, at voksne 
hjælper i det daglige, såfremt 
det er nødvendigt.

Fritidsforhold og venskaber:
Sara fortæller, at hun kan lide 
at være sammen med og lege 
med andre børn. 

mental retardering der givetvis 
vil have betydning for Sara 
også i voksenlivet.

Denne dårlige begavelse vil 
blive mere og mere proble-
matisk for Sara, jo ældre hun 
bliver, for selv om hun udvikler 
sig, så udvikler hun sig lang-
somt, og langsommere end 
jævnaldrende både fagligt, 
emotionelt og socialt.

Udvikling og adfærd:
Saras grov- og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.
Sara har behov for støtte i 
forhold til at udvikle alderssva-
rende, kognitive funktioner, i 
forhold til opmærksomhed, og 
koncentration.

Skoleforhold og læring
Skolen fortæller at:
Sara ikke kan følge undervis-
ningen på lige for med sine 
klassekammerater.

Sara modtager støtteundervis-
ning 1 time om uge til læseop-
gaver. Sara er i alle fag kogni-
tivt 2-3 klassetrin bagud.

Sara har brug for guidning i 
forhold til at kunne tilpasse sig 
dagens rutiner. Det er hjælp-
somt for Sara, at vi laver ske-
maer over dagens gøremål, og 
hvordan hun skal løse dagens 
opgaver.

Sara kan have vanskeligt ved 
at indgå i gode relationer med 
jævnaldrende, hvorfor vi typisk 
ser hende lege med børn der 
er 2 til 3 år yngre 

Skolen vurderer Sara bør tilby-
des et specialklassetilbud 

Fritidsforhold og venskaber:
Sara har brug for at blive sti-
muleret sammen med andre 
jævnaldrende børn.

Stimulering/vejledning:
Forældrene og skolen fortæller 
at: Forældrene kan aflæse og 
tilfredsstille Saras behov, at de 
støtter og stimulerer Saras leg 
også i samspillet med andre 
børn.

At de lærer Sara sociale spille-
regler i omgangen med andre 
børn.

At de opmuntrer Sara til at 
klare sig selv, i forhold til hvad 
man kan forvente ud fra hen-
des evner og forudsætninger.

Forældrene sørger for at Saras 
hygiejne er i orden, at påklæd-
ning er rent og efter årstiden.

Der er en stabil rutine i Saras 
hverdag.

Forældrene støtter og stimule-
rer Saras kognitive og proso-
ciale udvikling.

Forældrene støtter og viser 
interesse for Saras skolegang 
i forhold til lektielæsning, at 
Sara kommer sikkert til og fra 
skole/fritidsordning.

Forældrene samarbejder med 
skolen, kommer til aktiviteter 
på skolen og støtter op om 
skolens regler.

Forældrene spørger ind til og 
taler med Sara om, hvad hun 
har oplevet i løbet af dagen.

Forældrene søger råd og vej-
ledning, hvis de oplever pro-
blemer omkring Sara. Foræl-
drene kan reflektere på råd og 
vejledning samt den viden de 
tilegner sig.

Forældrene tilskynder Sara 
til at dyrke sport, Sara går til 
gymnastik og ridning, og det er 
hun glad for.

Understøttelse af relationer:
Forældrene forsøger efter 
bedste evne at lære Sara so-

Stimulering/vejledning:
Forældrene tager på opfor-
dring imod råd og vejledning 
fra sundhedsplejerske, skole 
og fritidstilbud.

Forældrene fortæller, at de 
nogle gange oplever sig mag-
tesløse i forhold til at håndtere 
Saras adfærd.

Der kan være konflikter i hjem-
met, hvor Sara oplever sig ked 
af det og frustreret, da hun 
ikke forstår det der sker. F.eks. 
hvis hun bliver uvenner med 
sine søskende. Hun kan f.eks. 
opleve sig afvist, hvis hun ikke 
må deltage i en aktivitet med 
deres venner.

Forældrene fortæller, at de har 
behov for støtte i forhold til at 
støtte og stimulere Saras kog-
nitive og prosociale udvikling 
særligt i forhold til jævnald-
rende.

Forældrene modtager handi-
capkompenserende ydelser på 
grund af Saras funktionsned-
sættelse.

Aflastning efter servicelovens 
§ 44, jf. 84, og støtte til mor 
med tabt arbejdsfortjeneste 
efter servicelovens § 42 sva-
rende til 4 timer ugentligt.
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Sara fortæller at hun ser en 
veninde Mette ofte, da de går 
til ridning sammen, at hun har 
kendt Mette nu i ca. 3 år.

Saras forældre fortæller at 
Sara er regelmæssigt sammen 
med venner og kammerater, 
tager dem med hjem. 

Forældrene fortæller, at Sara 
er god til at hjælpe andre, at 
hun gerne vil hjælpe andre, 
særligt gerne mindre børn.

Sara går i SFO 2 gange ugent-
ligt i 1,5 time.

ciale spilleregler i omgangen 
med andre børn, de opmuntrer 
hende til at deltage i sociale 
aktiviteter.

Forældrene er opmærksomme 
på Saras adfærd og kontakter 
på computer.

Forældrene følger med i, hvad 
Sara foretager sig, hvem hun 
er sammen med i sin fritid.

Familie og netværk:
Sara udviser den forventede 
tilknytning til sine forældre, sø-
skende og nærmeste netværk, 
moster, mormor og morfar.

Sara fortæller, at hun har et 
godt forhold til forældrene at 
de elsker hende, og hun elsker 
også dem og sine søskende. 

Forældrene fortæller, at de har 
støttende slægtninge og ven-
ner, særligt indgår moster og 
morforældrene aktivt i at lave 
aktiviteter med børnene hver 
for sig og sammen, samt afla-
ster forældrene i hverdagen. 
F. Eks. er der en fast ugentlig 
mormordag, hvor det er mor-
mor der laver mad.

Forældrene fortæller, at der er 
et godt samspil i familien også 
i forhold til Saras søskende.

Sara er med, når familien er 
på besøg hos venner og fa-
milie.

Forældrene fortæller at:
At de bor i parcelhus, med ba-
sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m. et sikkert hjem 
for Sara og hendes søskende.

Forældres arbejdssituation er 
stabil begge forældre er ude-
arbejdende. Indtægt er stabil 
og fornuftig i forhold til deres 
udgifter.

Familien oplever sig accepte-
ret i deres omgivelser.

Understøttelse af relationer:
Forældre og skolen fortæller, 
at Sara har brug for støtte til at 
etablere venskaber med jævn-
aldrende.

Forældrene kan have brug for 
støtte i forhold til at sørge for, 
at Sara kommer i SFO.

Forældrene fortæller, at de har 
brug for støtte til at lære Sara 
sociale spilleregler i omgan-
gen med sine søskende og 
andre børn.

Familie og netværk:
Forældrene kan have brug for 
støtte i forhold til, hvordan bar-
net kan etablere relationer til 
jævnaldrende. 
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Beskrivelsen viser, hvordan man som rådgiver kan anvende de 
aldersopdelte fokusområder. På baggrund af vurdering af barnets 
trivsel ud fra både barnets problematikker, ressourcer og foræl-
drenes kompetencer kan man vurdere, hvor på trivselslinealen 
barnets trivsel og udvikling scores. Scoring kan rådgiver og fami-
lie udføre i fælles-skab, det er i sidste ende rådgiveren der afgiver 
den endelige score.

Ved opfølgning på en handleplan vurderes den nuværende trivsel 
ud fra den faglige vurdering af barnets trivsel og udvikling. Til det 
videre forløb for barnet kan der foretages en vurdering af det, vi 
ønsker skal ske/ den ønskede tilstand. Det kan f.eks. være, at vi 
ønsker at skabe en progression så barnets trivsel og udvikling 

går fra at være som her i Saras tilfælde 5 til 7 på trivselslinealen. 
Samtidig beskriver vi de handlinger i handleplanen, som kan føre 
til den ønskede progression.

Eksempel 3. Anbringelse efter servicelovens § 52 
- Opfølgning på handleplan efter servicelovens § 140.  

Ved opfølgning på handleplanen, skal der tages stilling til, om 
den nuværende anbringelse tjener formålet med at støtte Lauras 
trivsel og udvikling i den nuværende plejefamilie. Da Laura blev 
anbragt for 6 år siden som etårig, var den samlede bekymring for 
Lauras trivsel udvikling svarende til 2 på trivselslinealen.

Laura er i dag 7 år, hun er Tinas eneste barn. Lauras far er 
ukendt.

Laura har været anbragt fra hun blev født med abstinenser efter 
mors indtag af alkohol og hash under graviditeten. De første 2 
måneder var Laura i behandling for dette, derefter var hun indlagt 
til observation med sin mor på observationshjem frem til, hun blev 

et år. Laura blev anbragt hos sine nuværende plejeforældre, da 
hun var et år. 

Laura har behov for at være i et roligt og forudsigeligt miljø med 
voksenautoritet og tryghed i kontakten, en hverdag med struktur, 
genkendelighed og omsorg. Laura er frivilligt anbragt og forventes 
at være langtidsanbragt.
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Trivselslinealen beskriver helt overordnet og kort truet trivsel som:

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.

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

Lauras problematikker kan skitseres som vist i nedenstående al-
dersopdelte fokusområde fra 0-3 år.

I det aldersopdelte område fra 0-3 år beskrives beskyttelses og 
risikofaktorer omkring Laura, hvor de grønne felter beskriver be-
skyttelsesfaktorer og adfærd som udtrykker ressourcer og undta-
gelser, og de røde felter beskriver risikofaktorer og adfærd som 
udtrykker problemer og bekymringer i forhold til Lauras trivsel og 
udvikling belyst ud fra følgende forhold:

• Sundhed
• Dagtilbud
• Fritidsforhold og venskaber

Ligeledes er der en beskrivelse af forældrekompetencerne, hvor 
de grønne felter beskriver beskyttelsesfaktorer og adfærd som 
udtrykker ressourcer og undtagelser, og de orange felter beskri-
ver risikofaktorer og adfærd som udtrykker problemer og bekym-
ringer i forhold til:

• Trygt omsorgsmiljø
• Stimulering/vejledning
• Understøttelse af relationer
• Familie og netværk

Situationen før foranstaltning efter servicelovens § 52, da Laura var 1 år gammel er beskrevet herunder:

Barnets udvikling og adfærd 0 til 3 år Forældrekompetencer

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Sundhedsplejersken beskriver: 
Lauras hørelse og syn er til-
fredsstillende.

Laura kan selv løfte hovedet 
og lege med sine fingre ved 3 
– 4 måneders alderen.

Laura kan selv vende sig rundt 
fra mave til ryg ved 5-6 måne-
ders alderen

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

Sundhedsforhold:
Sundhedsplejersken beskriver 
at, Laura er født 6 uger for tid-
ligt og med abstinenser i for-
bindelse med mors misbrug af 
hash og alkohol.

Laura var indlagt 2 måneder til 
behandling for abstinenser.

Laura har behov for støtte i 
forhold til bekymrende sund-
hedstilstand. Der er tale om 

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:

Mor fortæller, at hun er i be-
handling for sit misbrug.

Mor vil rigtig gerne kontak-
ten til Laura. Mor fortæller at 
Laura er det bedste der er 
sket, at Laura er hendes kæ-
reste eje. At hun er så ked af, 
at hun ikke selv magter om-
sorgen for Laura i det daglige, 
at hun håber på, at Laura kan 
komme i en god plejefamilie, 

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

Trygt omsorgsmiljø
Mors omsorg er stærkt redu-
ceret, idet mor er hash- og 
alkoholmisbruger. Mor for-
tæller at hun har en ADHD 
og en borderline diagnose, 
at hashen hjælper hende, at 
hun tager den som for at blive 
rolig. At hun ikke formår at 
passe sin misbrugsbehandling 
som aftalt.

Mor fortæller, at hun altid har 
været alene med Laura, at 
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Laura kan vifte med armene 
mod objekter da hun er 2-4 
måneder gammelt.

Laura kan løfte fødderne og 
røre dem med hænderne, da 
hun er ca. 6 måneder gam-
melt.

Laura kan sidde uden støtte 
fra hænderne, da hun er ca. 
10 måneder gammelt.

Laura kan selv komme fra lig-
gende til siddende stilling, da 
hun er ca. 11 måneder gam-
melt.

Laura kan lave pincetgreb om-
kring 11 måneders-alderen.
Laura kan stå med støtte ved 
12 måneders-alderen.

Udvikling og adfærd:
Mor fortæller, at Laura udviser 
interesse for sine omgivelser 
og kan lide at lege med lege-
tøj.

længerevarende og alvorlige 
vanskeligheder.

Lauras højde og vægt er uden 
for normalområdet for alderen. 
Højde og vægt svarer til et 
barn på 10 måneder.

Laura får ofte infektionssyg-
domme i form af forkølelse, 
influenza m.m.

Mor fortæller, at Laura og mor 
umiddelbart efter Lauras fød-
sel blev anbragt på et obser-
vationshjem.

Udvikling og adfærd
Observationshejmmet beskri-
ver, at Laura har brug for støt-
te i forbindelse med, at hun 
har været udsat for langvarig 
betydelig fysisk, psykisk be-
lastning og viser tydelige tegn 
på at udvikling og trivsel er i 
fare med risiko fordysfunktion 
til følge. Der er tale om vidt-
rækkende og langvarige van-
skeligheder og belastninger.

Laura har behov for støtte i 
forhold til gentagne tegn på 
mistrivsel f.eks. vanskelig-
heder i forhold til hendes fy-
siske og psykiske udvikling, 
og Laura har brug for støtte 
i forhold til læring og social 
kontakt.

Laura udviser i perioder tegn 
på indadvendt adfærd og kan 
virke tilbagetrukken og æng-
stelig, når hun er hos mor, og 
mor f.eks har sin opmærk-
somhed rettet mod andet 
end Laura f.eks samtale med 
andre eller når hun er optaget 
af sin mobil.

Der er tale om længere-varen-
de vanskeligheder.

hvor mor kan besøge hende 
tit.

Sundhedsplejersken fortæller, 
at mor er ivrig efter at få råd 
og vejledning fra sundhedsple-
jersken, men evner kun kort-
varigt at huske anvisningen.

I korte perioder formår mor at 
fastholde kontakten til Laura, 
med smil, pludren og legetøj. 
Dette ses også, når mor og 
Laura er i dagtilbuddet på Ob-
servationshjemmet.

Stimulering/vejledning:
Mor vil Lauras bedste, og ved 
at hun har brug for kontinuerlig 
støtte.

Understøttelse af relationer:
Mor fortæller, at hun er glad 
for at komme i dagtilbuddet, 
at der hele tiden er nogle, der 
kan hjælp og vejlede hende.

Mor fortæller, at hun har en 
god veninde, som støtter mor 
i, at det bedste for Laura er, 
at hun kommer i en god pleje-
familie. 

Familie og netværk:
Mor fortæller, at hun bor i en 
toværelses lejlighed med ba-

hun ikke ved, hvem der er far 
til Laura.

Mor fortæller, at hun for 3 år 
siden forsøgte at begå selv-
mord, at hun efterfølgende var 
indlagt 3 måneder på pskia-
trisk afdeling.

Stimulering/vejledning
Sundhedstjenesten beskriver, 
at mor har brug for intensiv 
støtte og har vanskeligt ved 
at opsøge og følge råd og 
vejledning. Mor har brug for 
indgående støtte i forhold til at 
skabe tilknytning til Laura, at 
Laura får sund og næringsrig 
kost, at Laura har faste dag-
lige rutiner, herunder tid nok til 
at spise, at Laura får tilstræk-
keligt med søvn, at Laura får 
et godt søvnmønster med 
faste putterutiner og -ritualer.

At mor har brug for intensiv 
støtte i forhold til at skabe 
struktur og genkendelighed 
i hverdagens rutiner, mad, 
søvn, aktivitet. 

Mor fortæller, at hun føler 
sig magtesløs i forhold til at 
håndtere Lauras adfærd og 
udvikling.

Understøttelse af relationer
Mor fortæller at hun er alene 
med Laura.

Mor fortæller, at hun selv har 
været udsat for omsorgssvigt 
som barn. Hun fortæller, at 
hun derfor ikke ved, hvad der 
er godt at gøre som forælder.

Familie og netværk
Mor fortæller, at hun er uden 
arbejde gennem mange år, at 

Sundhedsplejersken fortæller, 
at mor er ivrig efter at få råd 
og vejledning fra sundhedsple-
jersken, men evner kun kort-
varigt at huske anvisningen.

I korte perioder formår mor at 
fastholde kontakten til Laura, 
med smil, pludren og legetøj. 
Dette ses også, når mor og 
Laura er i dagtilbuddet på Ob-
servationshjemmet.
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Dagtilbud:
Observationshjemmet beskri-
ver, at Laura oftest er utryg 
ved  voksne, hun ikke kender, 
hvor hun reagerer med gråd.
Laura græder eller trækker 
sig, når hun oplever at hendes 
mor er optaget af at tale med 
andre, eller at mor ikke forstår 
at møde Lauras behov. 

Fritidsforhold og venskaber:
Ikke aktuelt

sale faciliteter som toilet, bad, 
køkken m.m.

Mor fortæller, at hun har spo-
radisk kontakt til sin mor som 
bor i Nordjylland, og til sin sø-
ster, som bor i Ishøj.

Dagtilbud:
Observationshjemmet beskri-
ver, at Laura kommer i dagtil-
bud på observationshjemmet 
sammen med sin mor 2 timer 
dagligt, og hun trives i kon-
takten med de andre børn, er 
nysgerrig og aber efter hvad 
de andre gør.
Laura viser interesse for de 
andre børn og er interesseret i 
at få kontakt med dem.

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

Laura opleves tryg ved kendte 
voksne.

Fritidsforhold og venskaber:
Ikke aktuelt

hendes økonomi er belastet 
bl.a. grundet hendes misbrug.

Mor fortæller at hun har en del 
gæld både privat og til andre, 
at hun er registreret i Ribers.

Mor fortæller, at hun modtager 
kontanthjælp.

Mor fortæller, at hun har et 
meget spinkelt netværk hun 
kan gøre bruge af i det dag-
lige, bl.a. en god veninde. Mor 
fortæller, at de fleste hun ken-
der, også er misbrugere.

Opfølgningen viser situationen i dag, hvor Laura er 7 år gammel.

Laura har været i sin nuværende plejefamilie gennem 6 år, hun 
fortæller at hun er glad for at bo i plejefamilien, at hun har det 
godt med Tina på 9 år som er plejeforældrenes datter. Laura går 
i O. A på Skolen ved Kæret. Laura fortæller, at hun er glad for at 
gå i skole, at hun har to gode veninder i skolen, som hun også ser 
derhjemme i plejefamilien. Laura fungerer godt med sine jævn-

aldrende i klassen. Fagligt har Laura nogle indlæringsvanskelig-
heder i fagene dansk og matematik, hun er længere om at tilegne 
sig læring, og hun har brug for guidning i skolearbejdet. Laura 
er sammen med sin mor hver fredag fra kl. 14  til kl. 17.30. Hver 
anden weekend er de sammen hele lørdagen. Samarbejdet mel-
lem mor og plejeforældrene fungerer fint. Anbringelsen er fortsat 
med samtykke og forventes at vare til Laura bliver 18 år.

Barnets udvikling og adfærd 5 til 12 år Forældrekompetencer

Beskrivelse ved opfølgning, der fører frem til at vurdere Lauras trivsel på trivselslinealen:

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker 
ressourcer/undtagelser:

Sundhedsforhold:
Sundhedstjenesten beskriver 
følgende:

Lauras grov- og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende
Lauras hørelse og syn er til-
fredsstillende.

Laura har et regelmæssigt 
søvnmønster, der dækker hen-
des behov for søvn. Det er vig-
tigt, at der er genkendelighed 
og faste rutiner, når Laura skal 

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

Sundhedsforhold:
Plejefamilien fortæller, at 
Laura har oftere infektions-
sygdomme, ca. 5 gange hver 
vinter.

Lauras højde og vægt er al-
derssvarende men en smule 
under normalområdet.

Laura har noget fravær fra 
skole grundet sygdom.

Beskyttelsesfaktorer
Adfærd som udtrykker res-
sourcer/undtagelser:

Trygt omsorgsmiljø:
Mor fortæller, at der er et godt 
samarbejde mellem mor og 
plejeforældrene. Der er aftale 
om fast ugentligt samvær. Mor 
fortæller, at hun er meget glad 
for plejeforældrene, at hun en 
dag håber på at Laura kan bo 
hos hende.

Laura fortæller at hun er glad 
for at være i plejefamilien, at 
de er hendes familie, at hun 
også har en 2 år ældre søster 

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

Trygt omsorgsmiljø
Mors omsorg er stærkt redu-
ceret, idet mor er hash- og 
alkoholmisbruger. Mor fortæl-
ler at hun har en ADHD- og 
en borderline-diagnose, at 
hashen hjælper hende, at hun 
tager den som selvmedicine-
ring. At hun fortsat ikke formår 
at passe sin misbrugsbehand-
ling som aftalt.

Mor fortæller, at hun har spo-
radisk kontakt til sin mor som 
bor i Nordjylland, og til sin sø-
ster, som bor i Ishøj.
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sove, ellers bliver hun urolig 
og ked af det.

Laura spiser en nærende og 
sund kost.

Laura får motion, hun går til 
dans og svømning ud over 
gymnastik/idræt i skolen.

Udvikling og adfærd:
Sundhedstjenesten beskriver 
følgende:
Laura er alderssvarende ud-
viklet psykisk, fysisk, mentalt 
og relationelt.
Lauras grov og finmotoriske 
udvikling er alderssvarende.
Laura har alderssvarende ud-
viklingstrin i forhold til basale 
behov som mad, søvn, vågen-
hed, aktivitet, fordøjelse og 
afføring.

Lauras modenhed svarer til 
alderen. 

Laura har generelt en positiv 
selvopfattelse, har selvtillid og 
er åben over for sine venner 
og kammerater.

Laura føler stolthed over egne 
fremskridt og præstationer.

Plejefamilien beskriver føl-
gende:
Laura udviser interesse for 
sine omgivelser og kan lide at 
lege, særligt er hun glad for at 
lege med Lego og Barbie og 
spille spil på sin pc.

Laura udviser empati og for-
mår at leve sig ind i andres 
følelser.

Skoleforhold og læring
Skolen beskriver, at Laura har 
et højt fremmøde i skolen.

Laura møder i skolen til tiden 
og velforberedt.

Laura har relevant elevplan 
som følges op af skole og i 
plejefamilien.

Udvikling og adfærd:
Skolen beskriver, at Laura har 
brug for støtte, for at hun kan 
udvikle sig alderssvarende, 
hvad angår kognitive funktio-
ner, sprog, tale, hukommelse, 
opmærksomhed og koncen-
tration.

Skolen fortæller, at Laura kan 
sætte sine egne grænser i for-
hold til andre mennesker, hun 
kan blive voldsomt ked af det, 
når hun ikke bliver mødt af de 
andre.

Skoleforhold og læring
Skolen beskriver, at Laura 
kan have brug for hjælp til at 
fastholde koncentrationen, når 
hun er træt, har hun brug for 
en ”time out”, hun er god til 
selv at sige til.

Laura har brug for støtte i for-
hold til at følge elevplanen.

der. At hun også har sin mor 
Pia, som hun er fast sammen 
med og som også kommer 
i plejefamilien. På vejen bor 
Lulu, som er jævnaldrende 
med Laura og de leger meget 
sammen og går til dans sam-
men.

Familieplejekonsulenten for-
tæller, at plejeforældrene 
sørger for at Laura får en re-
gelmæssig næringsrig kost og 
tilstrækkelig søvn.

Plejeforældrene sørger for 
regelmæssighed i Lauras 
hverdag, faste spise- og sen-
getider.

Plejeforældrene sørger for 
at et trygt og sikkert miljø for 
Laura.

Plejeforældrene sørger for at 
Laura kommer til de officielt 
anbefalede lægeundersøgel-
ser, og at Laura følger det offi-
cielle vaccinations-program.

Plejeforældrene har en god 
kontakt til Laura og kan tilside-
sætte egne behov.

Plejeforældrene er omsorgs-
fulde i deres pasning af Laura, 
når hun er syg.

Stimulering/vejledning:
Familieplejekonsulenten for-
tæller, at plejeforældrene kan 
aflæse og tilfredsstille Lauras 
behov.

Plejeforældrene støtter og 
stimulerer Lauras leg også i 
samspillet med andre børn. 

Plejeforældrene lærer Laura 
sociale spilleregler i omgan-
gen med andre børn.

Plejeforældrene kan følge 
Laura, sætte grænser, støtte 
og stimulere Laura.

Plejeforældrene støtter Lauras 
selvtillid.

Mor har altid været alene med 
Laura, mor ved ikke hvem der 
er far til Laura.

Mor fortæller, at hun har det 
psykisk skidt, at hun er depri-
meret og vil gå til sin læge.

Stimulering/vejledning:
Mor fortæller, at hun føler sig 
magtesløs i forhold til at hånd-
tere Lauras adfærd og udvik-
ling, at hun har brug for pleje-
forældrenes støtte.

Skolen beskriver, at Laura har 
brug for støtte, for at hun kan 
udvikle sig alderssvarende, 
hvad angår kognitive funktio-
ner, sprog, tale, hukommelse, 
opmærksomhed og koncen-
tration.

Skolen fortæller, at Laura kan 
sætte sine egne grænser i for-
hold til andre mennesker, hun 
kan blive voldsomt ked af det, 
når hun ikke bliver mødt af de 
andre.

Skoleforhold og læring
Skolen beskriver, at Laura 
kan have brug for hjælp til at 
fastholde koncentrationen, når 
hun er træt, har hun brug for 
en ”time out”, hun er god til 
selv at sige til.

Laura har brug for støtte i for-
hold til at følge elevplanen.
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Laura trives i skolen og er som 
regel glad for at gå i skole, og 
der er et godt samarbejde med 
plejeforældrene. Mor viser 
også stor interesse for sam-
arbejdet med skolen, deltager 
i aktiviteter på skolen og til 
møder på skolen, gerne sam-
men med plejeforældrene.

Laura reagerer positivt på/ er 
motiveret for undervisning.

Laura kan lide at være sam-
men med andre børn og ople-
ver sig accepteret af de andre 
børn. 

Laura oplever at lærerne støt-
ter hende og har interesse i, 
at hun når sine faglige mål, og 
formår at organisere sit skole-
arbejde.

Laura accepterer, at voksne 
hjælper i det daglige, såfremt 
det er nødvendigt.

Fritidsforhold og venskaber:
Plejefamilien fortæller, at 
Laura kan lide at lege og være 
sammen med andre børn. 

Laura er i stand til at få venner 
og bevare venskaber i læn-
gere tid. 

Laura har som regel selvtillid 
og er åben over for andre.

Laura viser opmærksomhed 
og er hensynsfuld i sin om-
gang med andre børn.

Laura kan lytte til andres for-
slag og ideer og kan forhandle 
i opståede konfliktsituationer.

Laura oplever sig generelt ac-
cepteret af de andre børn.

Laura fortæller, at hun er re-
gelmæssigt sammen med ven-
ner og kammerater, tager dem 
med hjem på besøg og besø-
ger vennerne i deres hjem.

Fritidsforhold og venskaber:
Se vedlagte beskrivelser fra 
skole, sundhedstjeneste og fa-
milieplejekonsulent.

Plejeforældrene opmuntrer 
Laura til at klare sig selv, i for-
hold til hvad man kan forvente 
på dette alderstrin.

Plejeforældrene sørger for at 
Lauras hygiejne er i orden, 
at påklædning er ren og efter 
årstiden.

Plejeforældrenes følelser og 
væremåde i forhold til Laura er 
konstruktive og konsistente.

Der er en stabil rutine i Lauras 
hverdag.

Plejeforældrene støtter og sti-
mulerer Lauras kognitive og 
prosociale udvikling.

Plejeforældrene støtter og 
viser interesse for Lauras sko-
legang i forhold til lektielæs-
ning, at Laura kommer sikkert 
til og fra skole/fritidsordning.

Plejeforældrene og mor sam-
arbejder med skole, kommer til 
aktiviteter på skolen og støtter 
op om skolens regler.

Plejeforældrene spørger ind 
til og taler med Laura om, 
hvad hun har oplevet i løbet af 
dagen.

Plejeforældrene søger råd og 
vejledning, hvis de oplever 
problemer omkring Laura. Ple-
jeforældrene kan reflektere på 
råd og vejledning samt den 
viden plejeforældrene tilegner 
sig.

Plejeforældrene tilskynder 
Laura til at dyrke sport. Laura 
går til dans og svømning, til 
maj starter hun til spejder.
Plejeforældrene er et godt ek-
sempel for Laura i forhold til 
omgang med alkohol og følger 
Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger: Børn og unge under 
16 år anbefales ikke at drikke 
alkohol
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At hun er god til at hjælpe 
andre, hvis de er kede af det.

At hun er glad for at gå i fri-
tidsklub

At hun går til dans og svøm-
ning. Laura kan godt lide at 
være kreativ, sy og male.

Se vedlagte beskrivelser fra 
skole, sundhedstjeneste og fa-
milieplejekonsulent.

Understøttelse af relationer:
Laura fortæller, at hun har 
et godt forhold til plejeforæl-
drene og føler, at de holder af 
hende. Laura elsker sin mor 
og glæder sig til de skal være 
sammen.

Plejeforældrene fortæller, at 
de lærer Laura sociale spille-
regler i omgangen med andre 
børn

At de opmuntrer Laura til at 
deltage i sociale aktiviteter.

At de er opmærksomme på 
Lauras adfærd på computeren

Familieplejekonsulenten for-
tæller, at plejeforældrene har 
en konstruktiv dialog med 
Laura om tidsforbrug samt 
sikker færden på internettet/
chatfora.

Plejeforældrene følger med 
i, hvad Laura foretager sig, 
hvem hun er sammen med i 
sin fritid.

Familie og netværk:
Familieplejekonsulenten be-
skriver, at Laura udviser den 
forventede tilknytning til dem 
som de primære omsorgsper-
soner sammen med mor.

Der er et godt samspil i pleje-
familien også i forhold til pleje-
forældrenes datter.

Plejefamilien har et godt net-
værk til familie og venner, som 
de gør brug af. 

Plejeforældrene støtter og op-
muntrer Laura i relationer til 
familie og venner.

Plejeforældrene giver Laura 
oplevelser, f.eks. besøg hos 
venner og familie.

Plejeforældrenes bolig er et 
sundt og sikkert sted for Laura 
med basale faciliteter som toi-
let, bad, køkken m.m.

Understøttelse af relationer
Mor er alene med Laura.

Mor har tidligere fortalt, at hun 
selv har været udsat for om-
sorgssvigt som barn, at det er 
derfor hun ikke ved, hvad der 
er godt at gøre som forælder.

Familie og netværk
Mor fortæller at hun igen er 
uden arbejde, at hun er i gang 
med at søge førtidspension. 
Mor fortæller, at hendes øko-
nomi fortsat er belastet bl.a. 
grundet hendes misbrug.

Mor fortæller at hun fortsat har 
en del gæld både privat og til 
andre, at hun er registreret i 
Ribers.

Mor fortæller, at hun modtager 
kontanthjælp.

Mor fortæller, . At hun har et 
meget spinkelt netværk hun 
kan gøre bruge af i det dag-
lige, bl.a. en god veninde. Mor 
fortæller, at de fleste hun ken-
der, også er misbrugere.

Se vedlagte beskrivelser fra 
skole, sundhedstjeneste og fa-
milieplejekonsulent.
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Plejeforældrenes
arbejdssituation er stabil, 
begge er udearbejdende, Ulla 
på nedsat tid. Indtægt er stabil 
og fornuftig i forhold til deres 
udgifter.

Plejeforældrene oplever sig 
accepteret i deres omgivelser.

Se vedlagte beskrivelser fra 
skole, sundhedstjeneste og fa-
milieplejekonsulent.

I dag vurderes Lauras trivsel og udvikling svarende til 8 på trivsel-
slinealen. Forudsætningen for at trivslen opretholdes er, at Laura 
fortsat er i et trygt og omsorgsfuldt miljø med struktur, forudsige-
lighed og genkendelighed i den nuværende plejefamilien i hen-
hold til servicelovens § 52. Målet er fortsat at arbejde på, at Laura 
opnår en trivsel og udvikling så tæt på 10 på trivselslinealen som 
muligt.

Følgende delmål opstilles i handleplanen i samarbejde med fami-
lien for de kommende 6 måneder, for at sikre Laura en trivsel og 
udvikling svarende til 9-10 på trivselslinealen: 

• At Laura fortsat er i familiepleje med samtykke, for at sikre  
 Laura en tryg dagligdag med omsorg, forudsigelighed, gen- 
 kendelighed og struktur.
• I forhold til fortsat at styrke relationen mellem mor og Laura,  
 aftales det, at mor og Lauras samvær fortsætter som hidtil,  
 hver fredag og hver 2 lørdag.

• Mor vil gerne udvide samværet med Laura, at Laura kan  
 komme på weekend hos hende. Da vi tidligere har aftalt, at  
 det er en forudsætning at mor er ædru, såfremt hun skal have  
 samvær med Laura uden støtte. Det aftales det at mor inden  
 for den næste måned genoptager sit samarbejde med mis- 
 brugscenteret. Det er aftalt at Ulla fra misbrugscenteret kon- 
 takter mor i næste uge. 
• Det er aftalt at skolen inden udgangen af december inviterer  
 til et netværksmøde med fokus på, hvordan skolen og hjem- 
 met bedst kan støtte Laura i at kunne fastholde koncentratio- 
 nen i længere tid ad gangen. Forinden netværksmødet har  
 skolen en samtale med Laura om hendes bud på, hvad der  
 kan være hjælpsomt.
• Det er aftalt at Ole(lærer) søger støttetimer i skolen for at støt- 
 te Laura i dansk og matematik, så Laura frem til sommerferien  
 kan opnå et alderssvarende niveau i begge fag.
• Laura læser med plejemor ½ time dagligt.
• Laura indgår selv legeaftaler 1 gang om ugen.
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På trivselslinealen svarer en score på 8 til moderat trivsel. Moderat trivsel kan helt overordnet og kort defineres som beskrevet herunder:

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.

Barnet kan have behov for støtte i forhold til at være udsat 
for lette, men længerevarende belastninger. 

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.

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.

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

Brug af supplerende metoder
Trivselslinealen er inspireret af en række metodiske tilgange, men 
kan også suppleres af andre metoder. Nedenfor vil der kort blive 
introduceret til nogle af de metodiske tilgange, som kan anvendes 
forud for/ i samspil med trivselsmålingerne i trivselslinealen. 

• Den LØsningsFokuserede Tilgang (LØFT), 
• Signs Of Safety (SOS), 
• FIT, 
• Familierådslagning 

Den LØsningsFokuserede Tilgang – LØFT:
LØFT er en ressourceorienteret og konstruktiv tilgang til problem-
løsning udviklet af Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, og deres 
team på Brief Family Therapy Family Center i Milwaukee, USA. 
Løsningsfokuseret samtale er baseret på et respektfuldt sam-
arbejde, hvor familiens ressourcer, mål samt evne til at udvikle 
personlige, unikke løsninger er i samtalens fokus. Modellen er 
fremtidsorienteret og bygger på de elementer af løsninger, som 
allerede er til stede i familiens liv.

Den løsningsfokuserede tilgang hviler på et anerkendende, res-
source- og løsningsfokuseret grundlag, hvor vi tager afsæt I, at 
vi skaber vores virkelighed gennem sproget. Når vi anvender et 
ressourceorienteret og konstruktivt sprog, får vi skabt vilkår og 
muligheder præget af udviklingslyst, selvværd og gå-på-mod. Når 
sproget har fokus på problemer, fejl og mangler så skabes en vir-
kelighed af kontrol, mistro, og at problemer ikke kan løses. Den 
værdsættende tilgang har fokus på det, der virker, der hvor vi er 
kompetente og ressourcestærke. Det er en metode med afsæt i 
vores håb og drømme, hvor vi undersøger det der virker – det vi 
lykkes med – det der fungerer.

Metoden arbejder ud fra at definere den ønskede tilstand. Hvor-
dan en mulig fremtid kan se ud. At forestille sig den fremtid der 
ønskes, hvilke skridt skal gås skridt for skridt, for at nå dette mål. 
Undervejs undersøges de ressourcer, kompetencer, talenter, 
evner vedkommende har og kan udvikle undervejs. Der arbejdes 
med at beskrive den ønskede fremtid så detaljeret som muligt for 
derved at skabe et klart billede af den ønskede tilstand.

”Det eneste, der er værd at tale om er, hvor vi skal hen”
De Shazer 1994

Metoden har fokus på inddragelse af barn/den unge/ forældre 
i alle led i samarbejdet – fra start til slut. Familien inviteres til at 
tage ansvar for at finde løsninger på de problemer, der beskrives. 
Endvidere lægger metoden op til inddragelse af familiens og bar-
nets private og professionelle netværk. Der tages afsæt i det der 
bekymrer, og det der fungerer. De konkrete informationer syste-
matiseres og danner grundlag for en samlet vurdering af barnets/
den unges behov og trivsel.

LØFT en kontinuerlig proces der justeres ved opfølgende møder, 
og bruges til at vurdere, om de tiltag, der har været sat i værk for 
at skabe trivsel og udvikling har haft den tilsigtede virkning, og om 
der er behov for justeringer. 

Københavns Kommune beskriver, at erfaringerne har vist at me-
toden er brugbar i alle typer familier. Både de ’lette’ sager hvor 
der er en begrænset problematik, men i særdeleshed også i de 
’problemmættede’ familier hvor der er mange og komplicerede 
problemer. Især i disse familier har det vist sig nyttigt, at kunne 
strukturere og vurdere de enkelte bekymringer og pege på hand-
lemål der adresserer hver enkelt bekymring. (Løsningsfokuserede 
samtaler, Peter de Jong, Insoo Kim Berg, Hans Reitzels forlag 
2002)

Signs Of Safety - SOS
Signs of safety er en metode udviklet af Andrew Turnell til at ar-
bejde med udsatte børn og deres familier. Signs of Safety tager 
udgangspunkt i en løsningsfokuseret referenceramme, hvor 
samarbejdet med familien udvikles gennem fokus på familiens 
egne ideer til løsninger samt gennem opmærksomhed på, hvad 
familien allerede gør, som er konstruktivt. Resultatet er en under-
søgelsesproces, som er respektfuld i forhold til familiens integritet 
og værdier, og som giver konstruktiv information til såvel familien 
som behandleren.

Undersøgelsen inkluderer et fokus på familiens styrker og res-
sourcer med henblik på at lave en ”balanceret risikobedøm-
melse”. Målet er at sikre barnets trivsel og sikkerhed gennem 
samarbejde med forældrene og netværket. Målet er at udvikle en 
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handleplan, som inddrager familiens egne løsningsstrategier og 
kompetencer. Hvad vil vi se ske i forhold til opnåelse af den øn-
skede progression omkring barnets adfærd og udvikling.

Metoden fokuserer på at inddrage familiens netværk som led i at 
løse vanskelighederne. Forældrenes forståelse for den professio-
nelles bekymring skal motivere familien til at inddrage deres net-
værk. Familiens netværk skal i samarbejde med forældrene og de 
professionelle skabe sikkerhed for barnet/den unge.

Det er derfor vigtigt, at der arbejdes på at finde støtte og opbak-
ning i netværket, både det private og det professionelle, og at 
netværket inddrages i møderne. Der arbejdes i høj grad med brug 
af netværksmøder, hvor netværket bliver bekendt med bekymrin-
gerne. Til forskel fra andre samarbejdsmøder, hvor en stor del af 
tiden bliver brugt på at drøfte bekymringer, skal det private og det 
professionelle netværk samarbejde med familierne om at skabe 
positive forandringer.

SoS understøtter det tværfaglige samarbejde omkring udsatte 
børn og unge, da metoden har fokus på at skabe konstruktive 
samarbejdsrelationer imellem de professionelle. Dette sker ved, 
at metoden er designet til at skabe et fælles fokus blandt alle in-
volverede. (Signs of safety, Andrew Turnell, Mette Vesterhauge-
Petersen, Henrik Vesterhauge-Petersen, Hans Reitzels forlag 
2013)

Feedback Informed Treatment (FIT)
Feedback Informed Treatment (FIT) er et dialog- og evaluerings-
redskab, der er med til at kvalificere det arbejde, vi udfører sam-
men med borgeren.

FIT er et dialog- og evalueringsredskab, der sikrer en høj grad 
af borgerinvolvering gennem løbende feedback fra borgeren. To 
enkle skemaer sikrer systematisk feedback på, om borgeren op-
lever en effekt, og på hvordan borgeren oplever samarbejdet med 
medarbejderen. FIT handler om at modtage feedback fra borge-
ren og på den baggrund justere indsatsen og samarbejdet. 
(SOF FIT håndbog).

Individuelt: 
Personligt velbefindende

Nære relationer: 
Familie, nære venner, netværk

Socialt: 
Arbejde, skole, bekendte 

Generelt
Generel følelse af velbefindende

SRS-skemaet: 
SRS står for ”Session Rating Scale”. Skemaet anvendes i slut-
ningen af samtalen, hvor borgeren bliver bedt om at svare på, 
hvordan han/hun oplevede samtalen i henhold til relation og sam-
arbejde. Ligesom ORS-skemaet sætter borgeren en markering på 
en streg, der går fra 1-10 på fire dimensioner:

Relation 

Mål og emner 

Tilgang eller metode 

Generelt

ORS-skemaet: 
ORS står for ”Outcome Rating Scale”. Den måler samlet på bor-
gerens trivsel. Skemaet anvendes i starten af samtalen, hvor bor-
geren bliver bedt om at svare på, hvordan han/hun har haft det 
siden sidste samtale. Borgeren bliver bedt om at sætte en marke-
ring på en skala, der går fra 1-10 på fire dimensioner:
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På baggrund af borgerens svar over tid dannes grafer over ORS og SRS-scoren. Graferne anvendes i en dialog med borgeren omkring 
den samlede score og udviklingen over tid.

Kilde: http://sof.kkintra.kk.dk/indhold/fit-feedback-informed-treatment
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Familierådslagning
Familierådslagning blev udviklet på New Zealand i slutningen af 
1970’erne. Grundtanken i metoden er, at det udvidede netværk 
omkring et barn eller en ung har unik kundskab, erfaringer og res-
sourcer, som gør det muligt for netværket at træffe konstruktive 
beslutninger om barnet eller den unge og bidrage til aktiviteterne 
i handleplanen. Myndighed har vigtig ekspertise, men har ikke 
nødvendigvis indgående viden om barnets hverdag. Det er i sam-
spillet mellem disse to former for kundskab, at de bedste løsnin-
ger for barnet kan skabes (Omre & Schelderup, 2009). Det teo-
retiske grundlag for metoden er især netværksteori og empower-
ment-teori, da metoden styrker borgernes kapacitet til at handle, i 
et tæt samarbejde med netværket.

Målgruppen for familierådslagninger er børn og unge, hvor enten 
familie eller fagpersoner er alvorligt bekymrede for barnets triv-
sel. Familierådslagning kan bl.a. bruges som et led i en afklaring 
af, forebyggende foranstaltninger eller om en anbringelse er den 
rette foranstaltning for barnet/den unge. De seneste par år er man 
desuden i højere grad begyndt at bruge familierådslagning på 
skoler, i kriminalpræventivt arbejde og over for minoritetsgrupper.

Tanken bag familierådslagning er, at det udvidede netværk om-
kring et barn eller den unge har unikke kundskaber, erfaringer og 
ressourcer, som er gavnlige for beslutningsprocessen. Det kan 
variere fra barn til barn, hvem der indgår i det udvidede netværk. 

Det er således ikke nødvendigvis biologiske bånd og geografisk 
nærhed, der bestemmer, hvem der ses som en del af barns net-
værk.

Familierådslagning foregår i samspil med myndighed, da myndig-
hed har en vigtig ekspertise på fagområdet, mens netværket om-
kring barnet har indgående kendskab til barnets hverdag og kan 
bidrage med ressourcer og viden. Familierådslagning består af en 
forberedelsesfase, et møde og en opfølgning. På mødet får net-
værket til opgave selv at udvikle et forslag til en handleplan, som 
efterfølgende gennemgås og eventuelt revideres i samarbejde 
med fagpersonerne. Familien får hjælp af en samordner, som er 
ansat uden for socialforvaltningen. Samordneren har til opgave 
at hjælpe familien med at planlægge og gennemføre familieråd-
slagningen og sørge for, at hver enkelt deltager bidrager positivt 
til processen.

Familierådslagning bruges ofte hvor der er bekymring for et barn 
eller en ung, f.eks. som led i en afklaring af forebyggende for-
anstaltninger eller om en anbringelse er den rette foranstaltning 
for barnet/den unge. Familierådslagning bidrager til at inddrage 
barnets netværk i beslutninger omkring barnet for at aktivere alles 
ressourcer og sikre de bedst mulige tiltag for barnet.  
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Nyttige links:
Socialstyrelsen:
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kvalitet-i-sagsbehandlingen-
2013-en-handbog-i-anvendelse-af-ics-og-udredningsvaerktojet 
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/de-aldersopdelte-fokusomra-
der-2013-et-redskab-til-arbejdet-med-ics

Vidensportaltemaer:
https://vidensportal.dk/temaer/udadreagerende-adfaerd/risiko-og-
beskyttelsesfaktorer
https://vidensportal.dk/temaer/Tidlig-indsats/risiko-og-beskyttel-
sesfaktorer-1
https://vidensportal.dk/temaer/styring-og-sagsbehandling/indsat-
ser/familieradslagning
https://Vidensportal.dk/temaer/styring-og-sagsbehandling/indsat-
ser/ familierådslagning

Rambøll har I 2016 udgivet rapporten “Viden om risiko- og be-
skyttelses-faktorer for børn og unge i udsatte familier”. Der henvi-
ses til følgende link:
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/ny-udgivelse-kortlaegger-
risiko-og-beskyttelsesfaktorer-for-born-og-unge-der-har-sociale-
problemer-taet-inde-pa-livet

Om Feedback Informed Treatment:
http://www.scottdmiller.com
http://sof.kkintra.kk.dk/indhold/fit-feedback-informed-treatment


