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Indledning 
Denne handleguide henvender sig til ansatte tilknyttet Myndighedscen-
tret og beskriver procedurer for afdelingens arbejde med familiernes 
eget netværk. 

Netværksenheden 
Netværksenhedens primære fokus er, at støtte op om Myndighedscen-
trets øvrige arbejde via en supplerende afdækning af familiens private 
og professionelle netværk, indkaldelse til netværksmøde samt facilite-
ring heraf. 

Fra 1. januar 2019 er der en netværksfacilitator i hvert team, der som 
udgangspunkt afholder inddragende netværksmøder for eget team. Der 
er fra samme dato ligeledes koblet en netværksopdriver specifikt på Un-
geteamet for med en intensiv og målrettet indsats, at afdække netvær-
ket og de muligheder, der måtte være i netværket til, at støtte de unge. 

Det inddragende netværksmøde 
Netværksmøderne åbner op for, hvordan netværket kan støtte bør-
nene/de unge og de voksne, når der er anledning til bekymring. På mø-
derne inddrages både familien, det private samt professionelle netværk 
for at belyse behov og finde ressourcer og løsninger, der er til gavn for 
familien. Der er fokus på at finde ressourcer, som kan give barnet/den 
unge tryghed og trivsel ud fra de omstændigheder barnet/den unge be-
finder sig i. 

Netværksmøder kan også bruges ifm. et akut behov for, at skabe sikker-
hed for et barn/ung (sikkerhedsplaner), her henvises også til særskilt 
procedure for sikkerhedsplaner. 

Netværksmetodens elementer 
Netværksmetoden lægger vægt på inddragelse af forældrene, aktive-
ring af det private netværk, formidling af viden mellem de professionelle 
faggrupper samt at få en dialog og ansvarsfordeling mellem forældre 
fagpersoner, samt koordinere tiltag og aftaler. 

 

Selvom netværksmødet er et tilbud til familierne, italesættes det fra 
start til slut i alle sagsforløb som en naturlig del af mødet med Myndig-
hedscentret. Dette på baggrund af en fælles ambition om at Netværks-
enheden bidrager til alle sager i alle teams med henblik på at selvstæn-
diggøre familierne og skabe en effektfuld langvarig løsning og virkning 
hos dem. 

Lov om Social Service §46 
Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov 
herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder 
for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres 
jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller 
den unges bedste og skal have til formål at: 

1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder 
nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets 
eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, 

2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og 
opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og net-
værk. 

3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at 
gennemføre en uddannelse, 

4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 
5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. 

Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt 
muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. 
Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en kon-
kret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens 
forhold. 

Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og 
barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende 
vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den un-
ges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien 
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og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltnin-
gens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndigheds-
indehaveren og for barnet eller den unge. 

Skal barnet/den unge deltage? 
Ja, som udgangspunkt. Det er for barnets skyld, at mødet afholdes. På 
baggrund af barnets/den unges alder, modenhed og temaet for net-
værksmødet kan rådgiver dog i samråd med familien have en drøftelse 
af, hvorvidt barnet/den unge skal deltage i mødet.  
Obs på lovgivningen ift. inddragelse af barnet ifm. udfærdigelse af den 
børnefaglige undersøgelse og/eller opfølgning på foranstaltninger, samt 
handleplaner. 

Koncepter for inddragende netværksmøder 
Der er altid mulighed for at afholde et inddragende netværksmøde i 
Myndighedscentret i Randers. Det værende i alle børnesagsforløbets fa-
ser. Netværksenheden skal ses som en fleksibel enhed der altid er åben 
for at finde krøllede løsninger. 

I nye sager udleveres og udfyldes netværkskortet og netværksoverblik-
ket allerede i Modtagelsen. Således er familien bekendt med mulighe-
den for et inddragende netværksmøde på et givent tidspunkt i et sags-
forløb og netværkskortet, netværksoverblikket og formålet med et 
møde, skal blot ”opdateres” når et inddragende netværksmøde skal 
finde sted. 

Der er tre overordnede koncepter for netværksmøder, hvor der for 
hvert koncept er forskellige anledninger og årsager til afholdelse. 

Ad. 1   Det afklarende koncept 

Et afklarende netværksmøde kan bruges på alle tidspunkter i et børne-
sagsforløb, men anbefales på forskellige tidspunkter. Se idékatalog. 

Ad. 2   Akutkoncept / sikkerhedsplaner 

Netværksenheden kan bidrage ind i akutte situationer, ved at mobilisere 
netværket. Der planlægges så hurtigt som muligt et netværksmøde og 
netværksfacilitatoren prioriterer opgaven. 

Akutkonceptet kan også tages i brug ved behov for, at udarbejde en sik-
kerhedsplan eller ifm. opfølgning på en sikkerhedsplan. 

Ad. 3   Fælles gravid team 

Myndighedscentret er med i et kommunalt projekt, Fælles Gravid Team, 
hvor der ifm. projektet og sagsarbejdet kan afholdes inddragende net-
værksmøder som Netværksenheden faciliterer. I disse møder deltager 
kommende forældre, sundhedsplejerske, jordemoder og egen læge, 
samt privat netværk. Se også særskilt procedure for Fælles Gravid Team. 
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OVERORDNET HANDLEVEJLEDNING 
 

Underoverskrifter Beskrivelse Link / Henvisninger 

RÅDGIVERS OPGAVER Familien orienteres om fokus på det inddragende netværksarbejde og om, 

at der vil finde et inddragende netværksmøde sted. 

I dialogen med barnet/den unge og forældrene er det vigtigt, at familien ved 
hvad mødet vil indeholde og rammer for samme. Det er Myndighedscentret, 
der beslutter og arrangerer mødet, men det er vigtigt familien føler ejerskab 
for mødet. 

Det er altid muligt, at booke en netværksfacilitator til sparring forinden net-
værksmødet og anbefales første gang rådgiver skal afholde inddragende 
netværksmøde. 

 

Inden netværksmødet 

Netværksoverblik og 
samtykkeerklæring 

Netværksoverblikket og samtykkeerklæringen udleveres, udfyldes eller op-
dateres blot hvis dette også er gjort i Modtagelsen eller tidligere i sagsforlø-
bet. På netværksoverblikket udfyldes privat- og professionelt netværks 

navne, e-mailadresser og/eller telefonnumre. 

Anvend skabeloner i Word: 

• Samtykkeerklæring 

• Netværksoverblik 

Afdækning af netværk Rådgiver skal have fokus på tværfaglighed i afdækningen af familiens net-
værk, ved brug af LØFT’s netværkskort- og cirkel. Der spørges bredt både i 
forhold til det private netværk, der ikke kun behøver være familie, men også 
kan være venner eller naboer, og ligeledes professionelt netværk. Alle del-
tagende skal fremgå af hensyn til lokalebooking. 

• Netværkskort 

Formålet med mødet og dagsor-
den 

Inden netværksmødet udfærdiger rådgiver formålet med mødet i dagsorde-
nen, der også bruges til at skrive referat i under mødet. Formålet skrives i 
samarbejde med familien, så familien oplever ejerskab og medindflydelse 
ift. deres situation. 

Anvend en af skabelonerne for 
dagsorden og aftaleark i Word 

Særlige forventninger til delta-
gere 

Såfremt der er noget særligt en deltager bidrager med på mødet, skal det 
fremgå afslutningsvist af formålet med mødet – fx ”Det vil være hjælpsomt, 
hvis skolen har mulighed for på mødet, at give en mundtlig status af barnet” 

Se eksempler på formålet med 
mødet i håndbogen. 
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eller ”UU vejlederen må gerne have undersøgt på forhånd, hvilke uddannel-
sesmuligheder der er for den unge efter 9. klasse”. 

Book kalendertid Når netværksoverblikket, samtykkeerklæringen og formålet med mødet er 
udfyldt bookes netværksmødet hos netværksfacilitatoren. 

Der oprettes en invitation i Outlook fra rådgivers kalender, hvor netværksfa-
cilitatoren inviteres. Mødet bookes 3 uger før, så netværksfacilitatoren kan 
nå at invitere netværket rettidigt. Der fremgår ledige bokse i netværksfacili-
tatorens kalender til formålet. 

Obs: Skriv navn og netværksmøde i emnefeltet. Skriv fødselsdato i boksen 
(ikke emnefeltet). Netværksfacilitator booker lokale. 

Vær opmærksom på, at der også skal sættes 30 minutter af til forberedelse 
forinden mødet – se særlige opmærksomhedspunkter nedenfor. 

 

Under netværksmødet Rådgiver skriver notat direkte i dagsorden og aftaleark under netværksmø-
det på baggrund af det vedtagne og deltager i snakken i det omfang der giver 
mening og med respekt for det er familiens møde. Referatet godkendes på 
mødet, således der ikke er behov for gennemretning efterfølgende. 

 

Efter netværksmødet Rådgiver sender referatet til netværksfacilitatoren i DUBU – se DUBU vejled-
ning. 

Alt afhængig af anledningen for mødet, implementerer rådgiver det i sagen, 
hvad enten det er i en § 11 henvisning, BFU, handleplan eller blot som info i 
det videre børnesagsforløb. Rådgiver følger op på sagen i henhold til gæl-
dende lovgivning. 

DUBU vejledning 
 

NETVÆRKSFACILITATORENS OP-

GAVER 

Netværksfacilitatoren kan altid give sparring til rådgiver ved overvejelse eller 
beslutning om et inddragende netværksmøde. 

Netværksfacilitatoren er opmærksom på, at afholde det inddragende net-
værksmøde ud fra den løsningsfokuserede metode. 

 

Inden netværksmødet Netværksfacilitatoren booker lokale til netværksmødet og skriver familien 
ind i registreringsarket i Sbys. 

 

file:///H:/Fælles/HåndBøger/Håndbog%20familieafdelingen/IT/-%20DUBU/Netværksenhed/Version%202%20Netværksmøder%20faciliteret%20af%20Netværksenheden%20-%20DUBU%20vejledning.docx
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Netværksfacilitatoren inviterer barnet/den unge, forældre og det professio-
nelle netværk på vegne af rådgiveren. 
Forældrene modtager en dagsorden med formålet med mødet. Her skal det 
også fremgå om barnet/den unge er inviteret, at det anbefales der vælges 
en tryghedsperson til barnet/den unge og evt. kan medbringes underhold-
ning til barnet. Ligeledes mindes forældrene i invitationen om, at de inviterer 
det private netværk, med mindre andet er aftalt, hvilket rådgiver forinden 
skal oplyse. 

Under netværksmødet Netværksfacilitator fungerer som både mødeleder, ordstyrer samt facilitator 
af netværksmødet. 

Netværksfacilitator sætter rammen og strukturen for mødet, orienterer om 
den løsningsfokuserede tilgang på mødet og brugen af tavlen. 

I åbent forum på netværksmødet drøftes formålet med mødet ud fra dags-
ordenen og aftalearket, med det som mål at finde ressourcer og løsninger i 
netværket. 

Løbende gennem hele netværksmødet orientere mødedeltagerne om, hvor 
vi er i processen ift. indhold og struktur. 

 

Efter netværksmødet Netværksfacilitatoren rydder op efter netværksmødet. 

Referatet (der er dagsorden og aftalearket) som rådgiver udfærdigede på 
mødet, fremsendes til den unge, forældre og det professionelle netværk – 
ikke det private netværk, grundet personfølsomme oplysninger. Se DUBU 
vejledning. 

 
 
 DUBU vejledning 
 

file:///H:/Fælles/HåndBøger/Håndbog%20familieafdelingen/IT/-%20DUBU/Netværksenhed/Version%202%20Netværksmøder%20faciliteret%20af%20Netværksenheden%20-%20DUBU%20vejledning.docx
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ADMINISTRATIV HJÆLP For Netværksenheden er der en særlig aftale om hjælp fra administrativ 
medarbejder, Hanne Christiansen.  

Når en netværksfacilitator er blevet booket til et netværksmøde og alle nød-
vendige oplysninger (samtykkeerklæring, netværksoverblik og formålet med 
mødet) foreligger i sagen i DUBU, foretager den administrative følgende: 

• Sender invitationen til den unge, forældre og professionelle. 

• Opretter møde/samtale-aktiviteten ifm. selve netværksmødet i DUBU, 
hvis det ikke allerede er gjort. Aktiviteten skal stå til netværksfacilitator 
på planlagt dato for mødet. 

• Sender referater ud til mødedeltagerne (dog ikke privat netværk grun-
det personfølsomme oplysninger). 

• Registrerer hvad den administrative har foretaget sig, i DUBU og Sbsys. 

Det er rådgiver og netværksfacilitatoren, der er ansvarlig for at dagsorden 
og referatet er udfyldt fyldestgørende før og efter mødet. 

Brug DUBU vejledning 
 

 

  

file:///H:/Fælles/HåndBøger/Håndbog%20familieafdelingen/IT/-%20DUBU/Netværksenhed/Version%202%20Netværksmøder%20faciliteret%20af%20Netværksenheden%20-%20DUBU%20vejledning.docx
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SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

Underoverskrifter Beskrivelse Link / Henvisninger 

Invitation af det private netværk Udgangspunktet er, at forældrene eller en i familien selv inviterer det private 
netværk. Dette bidrager til at støtte og give ansvaret tilbage til familierne. 
Såfremt det ikke er muligt kan netværksfacilitatoren invitere det private net-
værk. Det er i så fald vigtigt, at der fremgår kontaktoplysninger på netværks-
overblikket. 

 

Forberedelse til netværksmødet Netværksfacilitator kan altid give sparring til en rådgiver ved overvejelse el-
ler beslutning om et inddragende netværksmøde. Det anbefales at der er 
sparring forinden mødet første gang rådgiver skal holde inddragende net-
værksmøde. 

Netværksfacilitator og rådgiver mødes altid 30 min. før det inddragende net-
værksmøde. Her ordnes alt praktisk til mødet, der forventningsafstemmes, 
afklares rollefordeling og hvis relevant information om familien, overleverer 
rådgiver dette til netværksfacilitatoren. 

 

Hvis mødet flyttes Rådgiver finder anden dato og ombooker mødet i Outlook, så netværksfaci-
litatoren får besked.  

Netværksfacilitator sender ny invitation ud hvis der allerede er indkaldt og 
hvis ikke, inviterer netværksfacilitator som vanligt. Mødelokalet aflyses og 
netværksfacilitator finder nyt mødelokale til ny dato. 

 

Ved sygdom hos netværksfacili-
tator 

Rådgiver kan afholde netværksmødet alligevel, uden netværksfacilitator. 
Rådgiver er således mødeleder. 

Der kan noteres på tavlen, tages billede og skrives referat efterfølgende. El-
ler ingen brug af tavle og referat noteres i stedet løbende. Overvej evt. mu-
lighed for at have en praktikant med til mødet som referent. 
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Såfremt netværksmødet aflyses er det rådgivers opgave at aflyse og evt. 
finde ny dato. 

DUBU Alle relevante oplysninger lægges i aktiviteter i DUBU af både rådgiver og 
netværksfacilitator – brug DUBU vejledning. 

DUBU vejledning 

 

file:///H:/Fælles/HåndBøger/Håndbog%20familieafdelingen/IT/-%20DUBU/Netværksenhed/Version%202%20Netværksmøder%20faciliteret%20af%20Netværksenheden%20-%20DUBU%20vejledning.docx
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SÆRLIGT FOR HVERT KONCEPT OG IDÉKATALOG 
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Det afklarende koncept Der sættes 30 minutter af til forberedelse forinden mødet. Der sættes 1,5 
time af til mødet, alt afhængig af omfang og formål. Ved opfølgning på hand-
leplan anbefales 2 timer til selve mødet. 

IDÉKATALOG/FORMÅL: 

• At afdække, om en given problemstilling kan løses i netværket. Såfremt 
familien efterfølgende er i stand til at løse problemstillingen vha. eget 
netværk, kan bevilling af en foranstaltning eventuelt undgås. 

• Alle nye ansøgninger om aflastning der modtages i Myndighedscentret, 
afholdes der netværksmøde med henblik på at afdække om netværket 
selv vil være i stand til at aflaste familien.  

• Mødet kan foregå som en form for konflikthåndtering, hvis der er kon-
flikter enten i familien eller i samarbejdet med professionelle, der hin-
drer en positiv udvikling hos barnet 

• Sager hvor der bliver søgt om familiestøtte, eller hvor familiestøtte er 
en igangværende foranstaltning 

• Indsamling af informationer ifm. udfærdigelse af børnefaglig undersø-
gelse. 

• Ifm. handleplansmødet, opstartsmødet, 2 måneders opfølgningen, 6 
måneders opfølgningen eller når foranstaltning afsluttes. 

• Sager med skolefravær 

• Anbringelsessager i forbindelse med at der skal træffes afgørelse om 
samvær. Fx enten i starten eller i sidste del af hjemgivelsen for, at mo-
bilisere ressourcer og muligheder i det private netværk.  

• Ved overvejelse om anbringelse og inden sagen sættes på centralvisita-
tion, skal der forinden være afholdt et inddragende netværksmøde. 

• Ifm. afslutning af en sag i Myndighedscentret. Hvis der fortsat er en be-
kymring vedr. et barns trivsel, fx hvis familien ikke ønsker hjælp eller hvis 
hjælpen kan gives i det forebyggende eller normalområdet, kan der af-

Benyt en af følgende skabeloner i 

Word: 

• ”Dagsorden og aftaleark” 

• ”Dagsorden og aftaleark - 

handleplan” 

• Tværfagligt netværksmøde - 

Myndighedscentret – skema 

vær obs på at vælge det rig-

tige (rødt skema) 

 

https://broen.randers.dk/personale/blanketter-og-vejledninger/skemaer-til-de-tvaerfaglige-netvaerksmoeder/
https://broen.randers.dk/personale/blanketter-og-vejledninger/skemaer-til-de-tvaerfaglige-netvaerksmoeder/


PROCEDURE for INDDRAGENDE NETVÆRKSMØDER 
 

Side 12 af 12 
 

holdes et netværksmøde, hvor fokus er på at inddrage det private net-
værk (og evt. det professionelle netværk i almenområdet) til, at skabe 
sikkerhed omkring barnet og lave en plan for arbejdet i familien, udenfor 
Myndighedscentrets regi. 

• Ved en underretning fra skole/daginstitution (niveau 3) til Myndigheds-
centret (Niveau 4), som led i Den Tværfaglige Samarbejdsmodel (DTS), 
kan Netværksenheden også facilitere et inddragende netværksmøde. 
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Akutkoncept / sikkerhedsplaner Der sættes 30 minutter af til forberedelse forinden mødet. Der sættes som 
udgangspunkt 1,5 time af til mødet, alt afhængig af omfang og formål. 

IDÉKATALOG/FORMÅL: 

• Hvis der opstår et akut behov for at familien aflastes. 

• Ved mistanke om vold eller overgreb, så der kan skabes sikkerhed om-
kring barnet. 

• Ved behov for udfærdigelse af en sikkerhedsplan eller ifm. opfølgning på 
en sikkerhedsplan. 

Der er ikke en 3 ugers frist på akutkonceptet. Det bestræbes at mødet holdes 
når det vurderes nødvendigt og kan lade sig gøre. 

Formålet med mødet og netværksoverblikket kan udfyldes i begrænset om-
fang og kun ud fra den akutte situation. Deltagende og samtykkeerklæringen 
kan evt. videregives mundtligt. Samtykkeerklæringen kan underskrives af 
forældremyndighedsindehaver ved mødets start. 

Benyt følgende skabelon i Word: 

• ”Dagsorden og aftaleark” 

Se også særskilt procedure for 

sikkerhedsplaner i håndbogen. 

 

Fælles Gravid Team Der sættes 30 minutter af til forberedelse forinden mødet. Der sættes 1,5 
time af til mødet, alt afhængig af omfang og formål. 

Fælles gravid teamet kan aktiveres hvis det vurderes relevant ifm. sagsforlø-
bet. I så fald vil der afholdes et inddragende netværksmøde faciliteret af en 
netværksfacilitator, særligt koblet på Fælles Gravid Teamet. Kommende for-
ældre, sundhedsplejerske, jordemoder, egen læge, rådgiver og privat net-
værk inviteres og deltager. 

IDÉKATALOG/FORMÅL: 

• At afdække, om en given problemstilling kan løses i netværket. Såfremt 
familien efterfølgende er i stand til at løse problemstillingen vha. eget 
netværk, kan børnefaglig undersøgelse eller bevilling af en foranstalt-
ning eventuelt undgås. 

Benyt følgende skabelon i Word: 

• ”Dagsorden og aftaleark - 

FGT” 

Se også særskilt procedure for 
projektet Fælles Gravid Team i 
håndbogen. 

 

 


