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Indledning 
 
Dette dokument beskriver det tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner. 
 

Morsø Kommune lægger vægt på, at specialpædagogisk bistand ydes så nær 
barnets normale miljø som muligt.  
 

 Der skal således lægges betydelig vægt på den betydning, det har for 
barnets udvikling, at det kan forblive i sine vante omgivelser og 
videreføre kammeratskabskontakt med sine legekammerater i 
hjemmemiljøet. 

 Der skal endvidere lægges betydelig vægt på de kvaliteter, der ligger i 
institutionernes sociale miljø herunder den læring og afsmitning, der er 
en del af det sociale samvær mellem børn. 

 
Henvisning til andre tilbud kan derfor først ske, når det kan dokumenteres, at 
barnets særlige behov ikke kan tilgodeses, inden for rammerne på den 
institution barnet er i. 
Der skal arbejdes for, at Morsø Kommunes tilbud opleves som en helhed, med 
sammenhæng i overgange mellem de forskellige tilbud. 
 
I særlig grad skal dette helhedssyn knytte sig til de børn og unge og deres 
familier, som har særlige behov, hvor der skal lægges vægt på: 

 At eksisterende ressourcer hos børnene og familierne understøttes og 
danner grundlag for indsatsen 

 At barnets trivsel er afhængig af de relationer, det indgår i, og skal 
forstås og undersøges i disse sammenhænge 

 At tidlig indsats skal sikre mulighed for løsninger tæt på barnets 
hverdag og inden for eller tæt på ”normalsystemet” 

 At alle kommunale instanser/personer har pligt til at arbejde på tværs 
af institutioner, afdelinger m.v. til opfyldelse af dette helhedssyn. 

 At kommunens enkelte tilbud tilsammen udgør en vifte, der kan 
imødekomme de særlige behov, der registreres hos børnene i 
kommunen. 

 
Kommunens skole- og dagpasningstilbud skal have en sådan kvalitet, 
sammenhæng og nærvær, at dette i sig selv kan udgøre en forebyggende 
indsats, og der skal på de enkelte institutioner ske en sådan differentiering af 
indsatsen, at også meget forskelligartede behov og forudsætninger kan 
tilgodeses. 
Den inkluderende institution  er kendetegnet ved i grundprincippet at tilbyde 
alle børn et lærings- og udviklingsmiljø i den institution barnet er i. 
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At alle børn trives, udvikler sig og lærer noget er afhængig af de betingelser 
og muligheder, den konkrete hverdag giver, for at den enkelte kan deltage 
fuldt og helt. 
 
De forklaringsmodeller, beskrivelser og sprogbrug den inkluderende institution 
fordrer, er: 

 Forklaringer, beskrivelser og et sprog, der altid tager udgangspunkt i 
relationer 

 Forklaringer, beskrivelser og et sprogbrug, hvor hele systemet /alle 
systemer omkring barnet er analyseret – og tænkt med i forhold til, 
hvad der hæmmer og fremmer trivsel, udvikling og læring og 

 Forklaringer, beskrivelser og et sprogbrug, der tager udgangspunkt i de 
voksnes ansvar for alle børns udvikling, trivsel og læring - hvad har 
institutionen/den/de voksne ikke gjort, siden barnet ikke lykkes. 
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Mål 
 
Strategisk målsætning: 

 At sikre den bedst mulige trivsel for alle børn i Morsø kommune i familien og i 
institutionen, herunder 

o At barnet oplever sig beskyttet, tryg og inkluderet 
o At barnets læringspotentiale udnyttes optimalt 

 At sikre, at alle børn i Morsø Kommune bliver så fagligt dygtige som muligt 

 At 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse 
 

Målgrupper: 

 Primær målgruppe: Børn og familier i udsatte positioner 

 Sekundære målgrupper: Alle, der arbejder med børn og familier 

 
Mål: 
Primær målgruppe: 

 At der så tidligt og forebyggende som muligt iværksættes relevante indsatser 

 At indsatserne over for børn og familier i udsatte positioner er koordinerede mellem 
de forskellige faggrupper 

 At konkrete mål for indsatserne fastsættes i fællesskab og justeres løbende 

Sekundær målgruppe: 

 At de enkelte faggruppers arbejde kvalificeres af sparring fra andre faggrupper 

 
Dette ses ved: 

 At forældre oplever, at de får støtte og rådgivning til at håndtere forældrerollen 

 At institutionerne oplever at få sparring, så de voksne på institutionerne kan sikre høj 
trivsel og et højt fagligt niveau hos børn og personale 

 
 
Det gøres ved  

 Et tæt samarbejde mellem forældre, institutioner og eksterne fagpersoner 

 En tæt tværfaglig dialog 

 At alle relevante fagligheder inddrages hurtigt 

 At der er sammenhæng i indsatserne 

 At der sættes ind tidligt både aldersmæssigt og så snart der opleves vanskeligheder 

 At børn og unge har tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikler og udnytter de 
resurser, der er i børn og unges familie og netværk. 
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Arbejdsmetode 

 Der arbejdes ud fra Morsø Kommunes tilgang beskrevet i Mosaikken 

 Der benyttes sammenhængscirklen 

 Der benyttes en samarbejdsmodel, hvor hver faggruppe har mulighed for at beskrive  
de tiltag, man oplever som værende vigtigst, som baggrund for beslutning om 
handleplan med få, klare mål 

 
 
Samarbejdet om børn mellem daginstitutioner og skoler og Børn og Familier, herunder blandt 
andet PPR, sundhed og forebyggelse og Familierådgivningen skal foregå så lidt 
bureaukratisk som muligt.  
 
Samarbejdet skal foregå med værdighed overfor alle: børn, forældre og ansatte. 
 
I alle tilfælde, når enkeltbørn eller grupper af børn drøftes, skal der foreligge samtykke fra 
forældre/ forældremyndighedsindehavere. (undtaget dog § 49a) 
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Mål og handlinger 
 
Mål:    Delmål: 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Der anvendes i alle faggrupper en fælles 

”opsporingsmodel” 

 PPR, sundhed og forebyggelse samt 

familierådgivningen inddrages konsultativt i 

institutionernes arbejde på et tidligt tidspunkt / 

forebyggende 

 Fagpersoner fra PPR, sundhed og 

forebyggelse samt familierådgivningen kan 

indgå i indsatser i institutionerne på et 

forebyggende og udførende niveau 

 Der fastsættes på tværs af faggrupper fælles, 

overordnede mål og handleplaner for børn og 

familier i udsatte positioner 

 Mål og handleplaner for de enkelte faggruppers 

indsatser fastsættes inden for rammerne af de 

fælles mål og indsatser 

 Der er i alle sager tæt dialog og et højt 

informationsniveau faggrupperne imellem 

 Der sikres relevant kendskab til / indsigt i andre 

faggruppers arbejdsområder og 

handlemuligheder 

 Faggrupperne drager nytte af hinandens viden 

 Alle faggrupper kompetenceudvikles gennem 

samarbejde på tværs af faggrupperne 

At der så tidligt og 
forebyggende som muligt 
iværksættes relevante 
indsatser 

At konkrete mål for 
indsatserne fastsættes i 
fællesskab og justeres 
løbende. 

At de enkelte 
faggruppers arbejde 
kvalificeres af sparring 
fra andre faggrupper 
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Organisering mv. 
 
Affødt af mål og delmål på sidste side: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremskudt team: 

 Flerfaglig sparring 

 Aftaler om indsatser (f.eks. 

konsultativ bistand, 

udviklingsmøder, samtaleforløb) 

 Aftale om indstillinger og 

underretninger (ikke alle 

indstillinger og underretninger 

skal behandles i det fremskudte 

team, inden de sendes) 

Faste medlemmer: Institutionsleder, 
psykolog, fremskudt socialrådgiver, 
pædagogisk konsulent, 
sundhedsplejerske  
(Andre fagpersoner kan deltage ad 
hoc) 
 

Indsatser, der ikke kræver indstilling 
eller underretning: 

 Tiltag internt på institutionen  

 Udviklingsmøder 

 Konsultativ bistand 

 Samtaleforløb  

f.eks. med familiekonsulent, 

fremskudt socialrådgiver, psykolog, 

pædagogisk konsulent 

 

Indsatser, hvor der er sendt 
underretning eller indstilling: 
Tværfaglige samarbejdsmøder: 
Der afholdes tværfaglige møder, når en 
af faggrupperne finder det relevant. Alle 
faggrupper kan indkalde.  
Den, der indkalder, har ansvaret for 
rammerne omkring mødet.  
 
I sager, familierådgivningen er 
involveret:  
I forbindelse med opfølgning mindst hver 
3. måned indkalder familierådgiveren 
institution og eventuelle andre 
fagpersoner til opfølgningsmøde. 
 
Se delmål vedr. krav til fælles mål m.v. 

Ovenstående understøttes gennem faste møder mellem institutionsleder, leder af familierådgivningen 
og leder af PPR, sundhed og forebyggelse. 
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Samarbejdet mellem PPR, sundhed og forebyggelse, 
Familierådgivningen og Skoler og Dagtilbud 
 
For at forbedre samarbejdet om børn mellem Dagtilbud og Skoler og Børn og Familier, 
herunder blandt andet PPR, Sundhed og Forebyggelse og Familierådgivningen er der indført 
områdeopdeling af arbejdet for 

 Sundhedspleje 

 Pædagogiske konsulenter 

 Psykologer 
 
Og der er etableret en ny funktion - fremskudt socialrådgiver.  
Det er den fremskudte socialrådgiver, som vil deltage i alle møder i det fremskudte team. 
(se beskrivelse af arbejdet som fremskudt socialrådgiver andet sted). 
 
Ledermøder 
Leder af PPR, leder af Familierådgiverne og leder af den enkelte institution mødes  
8 - 10 gange årligt. 
Mødet foregår som udgangspunkt på skole/daginstitution. 
 
Temaer for mødet er: 

 Generel drøftelse af samarbejdet mellem institution, PPR, sundhed og forebyggelse 
og Familierådgivningen 

 Drøftelse og aftale om specifikke tiltag f.eks.  
o omkring særlige problematikker på institutionen 
o omkring samarbejdet, der kan være forskelig blandt andet pga. institutionernes 

forskellige størrelse 

 Drøftelse af komplekse sager eller sager, hvor samarbejdet kan forbedres 
 

Nye sager 
Tilknyttet hver institution er et fremskudt team bestående af 

 Sekretær/forvaltningsmedarbejder 

 Daginstitutionsleder/Skoleleder 

 Fremskudt socialrådgiver 

 Pædagogisk konsulent 

 Psykolog/Tale-/hørekonsulent 

 Sundhedsplejerske 

 Personale fra institution (ad hoc) 

 Personale fra ungdomsskole/SSP (ad hoc) 

 UU-personale (ad hoc) 
 
Forældre kan inviteres med til møderne. 
 
Hensigten med mødet er,  

 at få overblik over problemstillingen 

 at få forskellige fagligheders bud på, hvad der er i spil 

 at få opgaven placeret hos de relevante fagpersoner, som derefter tager opgaven. 
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Det fremskudte team forholder sig til hvilke indsatser, der skal igangsættes, f.eks.: 

 Tiltag på institutionen 

 Samtaleforløb 

 Udviklingsmøder 

 Indstilling til PPR 

 Underretning til Center for Børn og Familier 

 Konsultative forløb 

 Observationer 

 §11.3-indsatser 
 
Ideen er, at opgaven derefter er placeret hos de rette fagpersoner, som herefter har ansvaret 
for denne. Efterfølgende vil der være et samarbejde mellem lærer/pædagog og enkelte 
fagpersoner – det er nu - en igangværende sag. 
 
Den, der sætter et punkt på dagsordenen, sørger for at få samtykke fra forældrene. 
 
I det fremskudte team 

 Arbejdes ud fra Morsø Kommunes tilgang beskrevet i Mosaikken 

 Arbejdes med udgangspunkt i, at der er så få voksne i kontakt med barn, familie og 
institutioner som muligt, men et stort antal fagligheder involveret i beslutninger ud fra 
sammenhængscirklen 

 
Ved overvejelse om visitering til eksterne dag- og skoletilbud eller ved overvejelse om behov 
for ekstra resurser i dagtilbud afholdes visitationsmøde mellem leder af PPR og leder af 
Skoler og Dagtilbud, der træffer beslutning. Visitering forudsætter, at der foreligger PPR-
vurdering. Det er PPR, der i disse tilfælde udsender brev med afgørelsen til forældrene.  
Brevet indeholder en begrundelse for afgørelsen og klagevejledning. 
 
Det er skolens leder, der på baggrund af PPR-vurdering træffer afgørelse om den 
specialpædagogiske indsats.  
Det betyder, at det er skolens leder, der udsender brev til forældrene om afgørelsen. 
Brevet indeholder en begrundelse for afgørelsen og klagevejledning. 
 
På daginstitutionsområdet er det Skoler og Dagtilbud, der udsender brev til forældrene. 
 
Møderne afholdes som minimum én gang om måneden – fastlagt for et år.  
Institutionen udarbejder dagsorden med relevante bilag. Alle medlemmer af 
institutionsteamet er forpligtet til at fremsende punkter og bilag til dagsordenen.  
Dagsorden udsendes én uge før mødet. 
Der er oprettet EDH-sag til hver institution, hvor der er skabelon til dagsorden og referat. 
Institutionens sekretær skriver referat, alternativt forvaltningsmedarbejder 
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Igangværende sager 
Når en sag er igangværende foregår samarbejdet mellem de ansvarlige fagpersoner og 
institutionspersonalet. 
 
I sager, som involverer Center for Børn og Familier indkalder Familierådgiveren til tværfagligt 
møde min. hver 3. måned. 
Alle involverede parter kan indkalde til tværfagligt møde. 
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Styrket Tværfagligt Samarbejde 14-25 år 
 
UU er repræsenteret i Institutionsteamsene på Dueholmskolen og på Erslev Skole ved 8.-10. 
klasses elever. 
 
For de elever, som vurderes at være i risiko for ikke at komme i gang med en 
ungdomsuddannelse efter 9. klasse og/eller 10. klasse, udarbejdes handleplan i UU-teamet.  
UU tager sagen med til U-teamet. 
 
UU-Teamet: 

 UU-leder 

 Skolen  

 Socialrådgiver 

 PPR 

 Ungdomsskole/SSP 

 Ungdomsuddannelserne (ad hoc) 

 Visitation social (ad hoc) 
 
UU udarbejder dagsorden og referat, samt sørger for at få samtykke fra forældrene. 
 
Forældre kan inviteres med til møderne. 
 
UU-teamet arbejder efter samme principper og med samme modeller som i de fremskudte 
teams.
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Den fremskudte socialrådgiver 
 
Formål 
Center for Børn og Familier har i 2018 implementeret Morsø Modellen. En model der 
forstærker indsatsen i forhold til udsatte børn, unge og familier.  
 
Med Morsø Modellen arbejdes der langt mere forebyggende og konsekvent og 
Indsatstrappen (se bilag) anvendes ved vurdering af foranstaltning. Der er et langt større og 
tættere samarbejde med forskellige faggrupper, da det tværfaglige samarbejde vægtes højt. 
Der anvendes fremskudt sagsbehandling, systematisk inddragelse af familien og netværket, 
samt hyppigere opfølgning i sagerne.  
 
Ved at implementere en fremskudt socialrådgiver på skoler og daginstitutioner, og lade den 
fremskudte socialrådgiver være fysisk tæt på børnene og fagpersonerne, vil dette være en 
del af den strategi, der er lagt for det forebyggende arbejde med udsatte børn, unge og deres 
familier i Morsø Kommune.  
 
Den fremskudte socialrådgiver kommer til at fungere, som repræsentant for Center for Børn 
og Familier og skal i tæt samarbejde med skole/institution sikre relevant støtte til børn og 
familier, så tidligt som muligt, inden problemerne bliver for store.  
 
Den fremskudte socialrådgiver vil ligeledes kunne sikre en tidlig forebyggende indsats.  
Den fremskudte socialrådgiver kommer til at være brobygger mellem Center for Børn og 
Familier og skoler/institutioner. 
 
Formålet med den fremskudte socialrådgivers indsats: 

 At flere børn/elever skal blive i almensystemet 

 At yde en tidlig indsats, således at barnets vanskeligheder og mistrivsel ikke 
udvikler sig, og der opstår behov for foranstaltninger i det sociale system 

 At fremme den gensidige kommunikation og dialog mellem familien, skole og det 
sociale system, når der er bekymringer vedr. et barns trivsel eller adfærd 

 At fremme kommunikation mellem de forskellige aktører, herunder at fungerer 
som bindeled og brobygger mellem Center for Børn og Familier og 
skolerne/institutionerne 

 At sikre og koordinere ansvaret for, hvem der gør hvad i forhold til et barn med 
begyndende vanskeligheder 

 At understøtte og kvalificere skolerne i skole-hjem-samarbejdet 

 At understøtte og sikre dialogen mellem familierådgivere og skole, når der 
foretages underretninger og skoleudtalelser i forhold til skolens elever  

 At understøtte skolerne i udarbejdelsen af kvalificerede underretninger  

 
Den fremskudte socialrådgivers funktion på skoler/institutioner 
Den fremskudte socialrådgiver forventes således i særlig grad, at udføre socialt arbejde og 
understøtte skoler og daginstitutioner i arbejdet med børn og unge i faldende trivsel, samt 
sårbare og udsatte børn og unge samt deres familier.  



02-01-2019 14 

Kerneopgaver for den fremskudte socialrådgiver:  

 Understøtte fastholdelse i almensystemet samt medkoordinering af indsatsen for de 
børn og unge, der hører under Servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og 
unge. 

 Rådgivning til børn og forældre, jf. Servicelovens § 11, stk. 3 om åben rådgivning og 
vejledning samt generelt omkring kommunens tilbud og muligheder.  

 Sparring med lærere, ledere, pædagoger. Herunder samarbejde om udarbejdelse af 
handlingsplan for indsatsen for barnet i skolen/institutionen, formidling af relevante 
kontakter samt deltagelse i skole/institutionens initiativer med fokus på tidlig og 
forebyggende indsats.  

 Indgå i relevante tværfaglige samarbejdsmøder. 

 Deltage fast i institutionsteammøder i nye sager ukendte sager 

 Være med til at sikre de gode overgange ved skole- eller børnehaveskift.  

 Vejlede i forhold til hvornår og hvordan der bør underrettes til Center for Børn og 
Familier. Herunder at sikre at skole/institution ved, hvad deres andel af det videre 
arbejde med barnet og familien er. 
 

Den fremskudte socialrådgivers beslutningskompetence 
Den fremskudte socialrådgiver er at betragte som et forebyggende tiltag. Den fremskudte 
socialrådgiver har derfor ikke en konkret sagsstamme, og er ikke familierådgiver.  
 
Den fremskudte socialrådgiver er tænkt som en sparring i ”nye, ukendte sager”. Den 
fremskudte socialrådgiver har myndighed til at iværksætte tilbud efter servicelovens § 11.3. 
Formålet med servicelovens § 11 er at understøtte det tidlige forebyggende arbejde på 
børne- og ungeområdet, og give kommunen mulighed for at sætte ind tidligt, inden 
problemerne vokser sig så store, at der bliver behov for mere omfattende indsatser. Disse 
indsatser kan iværksættes uden en § 50 undersøgelse forud.  
 
Vurderes en sag at omfatte flere eller mere omfattende problemstillinger, end hvad en § 11.3 
indsats kan varetage, vil sagen blive vurderet i et tværfagligt forum, og dernæst 
henvist/underrettet til familierådgivningen, og sagen overgår hertil. Har/får en familie en sag i 
familierådgivningen, er det den pågældende familierådgiver, som skolen og familien 
fremadrettet samarbejder med. 
 
Konkrete arbejdsmæssige forhold for den fremskudte socialrådgiver 
Hensigten er, at den fremskudte socialrådgiver opholder sig i størstedelen af sin arbejdstid 
rundt på skoler/institutioner, således at vedkommende indgår som en naturlig del af disses 
liv, og mødet med Center for Børn og Familier opleves at være på mere neutral grund.  
 
Der bør laves en model for fordelingen af timer på de enkelte skoler/institutioner, således at 
det er proportionelt med antallet af børn. Der skal på alle institutionerne være et bestemt sted 
og tidspunkt, hvor den fremskudte socialrådgiver kan træffes, således at både børn, forældre 
og fagpersoner oplever en synlig og tilgængelig støtte og vejledning. Ligeledes er det 
ønskeligt, at den fremskudte socialrådgiver i højere grad bliver integreret i kulturen rundt på 
institutionerne, da det forventes, at det indbyrdes samarbejde og kendskab til hinandens 
kompetencer, derved øges.  
 
Det er hensigten, at den fremskudte socialrådgiver fremadrettet varetager familierådgivernes 
nuværende rolle i forbindelse med institutionsteammøder. Ved at indsætte den fremskudte 
socialrådgiver fast ved disse møder, sikres at institutionerne og den fremskudte 
socialrådgiver i højere grad opnår et tæt kendskab til hinandens arbejdsområder og 
handlekompetencer, og samarbejdet må forventes at kunne optimeres.  
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Den fremskudte socialrådgiver er som nævnt ikke tænkt som familierådgiver. Dog vurderes 
det væsentligt, at vedkommende sikres tæt tilknytning til familierådgiverne i Center for Børn 
og Familier, da der vil være et løbende samarbejde.  
 
Den fremskudte socialrådgiver vil fx få til opgave at overlevere de sager, som har været 
drøftet tværfagligt/på institutionsteams. Der kan også med fordel sparres mellem 
socialrådgiveren og Modtagelsen, når nye underretninger indgår i Center for Børn og 
Familier. Et godt kollegialt kendskab til hinanden er derfor væsentligt. Den fremskudte 
socialrådgiver skal derfor også i et vist omfang deltage i rådgivermøder for dels at holde sig 
ajour med det forvaltningsmæssige område, men også for der at kunne formidle nye 
tiltag/tanker/ændringer på skole- og dagtilbudsområdet, der har relevans for 
familierådgivningen.  
 
 



02-01-2019 16 
 



02-01-2019 17 

 

 

 

 

 

  



02-01-2019 18 

 



02-01-2019 19 

 

 


