Sådan forløber en sag
Underretning
Børn og Familie modtager en underretning om, at barnet eller den unge har måske har brug for særlig
støtte. Underretteren kan vær en privat person eller en offentlig ansat, som gennem sit arbejde er i
kontakt med barnet, den unge eler familien.
Børn og Familie modtager underretning fra Politiet, når der er mistanke om, at et barn eller en ung har
været udsat for incest eller seksuelle krænkelser. En socialrådgiver fra Børn og Familie er til stede
under afhøreingen af barnet eller den unge
Kvittering
Når Børn og Familie har modtaget en underretning, så skal der inden 6 arbejdsdage sendes en
kvittering for underretningen til den personer, der har underrettet
Oplysninger
Børn og Familie vurderer herefter underretningen. Er det nødvendigt, så indhenter Børn og Familie
oplysninger fra skole, daginstitution eller andre, som kender barnet eller den unge
Forældrene orienteres altid om, at der er modtaget en underretning samt om underretningens indhold.
De bliver bedt om at give samtykke til, at Børn og Familie indhenter de oplysninger, som er nødvendige
for at kunne vurdere underretningen. Forældrene involveres både i dette og det efterfølgende forløb
med henlik på. at barnets eller den unges vanskeldigheder så vidt muligt løses i samarbejde med
forældrene.
Børn og Familie har pligt til at vurderer underretningen så tilpas grundigt, at det bliver klart, om der skal
laves en børnefaglig undersøgelse (§ 50 undersøgelse, eller om sagen kan henlægges. Formålet med
en børnefaglig undersøgelse er at fastslå, om der skal ydes støtte efter reglerne i Lov om Social
Service til barnet eller den unge - eller eventuelt til hele familien. Undersøgelsen er lovpligtig.
Børnefaglig undersøgelse i henhold til Lov om Social Service § 50
Viser vurderingen af underretningen eller henvendelsen, at der skal laves en børnefaglig undersøgelse,
så sættes denne i gang. Undersøgelsen skal komme ind på en række forhold, der omfatter barnets/den
unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber.
Handleplan i henhold til Lov om Social Service § 140 og foranstaltning
Efter undersøgelsen konkluderer Børn og Famiie, om barnet eller den unges vanskeligheder betyder, at
der skal iværksættes særlig støtte - en såkaldt foranstaltning. Inden foranstaltningen besluttes, skal
Børn og Familie udarbejde en handleplan, som beskriver, hvad formålet med foranstaltningen er.
Handleplanen skal udarbejdes i samspil med barnet og familien og dermed gennem dialog inddrage
barnets eller den unges egen forståelse, erkendelse og ønske om mål for egen udvikling. Der skal også
være en samtale med barnet/den unge, hvor barnet/den unge har mulighed for at give sin mening om
foranstaltninge til kende
Det skal fremgå af handleplanen, hvordan indsatsen skal være, for at formålet kan nås. Handleplanen
skal komme ind på de samme forhold, som undersøgelsenomhandler - det vil sige udvikling og adfærd,
familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber.
Opfølgning
Når foranstaltningen er startet, så skal Børn og Familie følge indsatsen og revidere handleplanen, så
den hele tiden afspejler barnets eller den unges behov for støtte.
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Hver halve år skal familierådgiveren have en samtale med barnet eller den unge med det mål, at give
barnet/den unge mulighed for frit at tilkendegive oplevelser og synspunkter om den indsats, der er
iværksat. Hvis barnet ønsker det, kan han eller hun medbringe en bisidder til samtalen.
På baggrund af samtalen med barnet eller den unge, samt efter kontakt med
forældremyndighedsindehaveren, skal socialrådgiveren foretage en vurdering af, om indsatsen skal
ændres og handleplanen eventuelt revideres.
Anbringelse uden samtykke
Hvis det konkluderes, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet - og hvis forældrene
ikke vil give samtykke til dette - kan en tvangsanbringelse blive nødvendig. Det kan dog kun ske, hvis
dét, at barnet bliver boende hjemme, betyder, at der er åbenbar risiko for skade for alvorlig skade på
barnets sundhed eller udvikling. Det er så Børne- og Unge Udvalget, som træffer afgørelse om, hvorvidt
et barn eller en ung skal tvangsanbringes.
Børne- og Unge Udvalget består af en dommer, 2 politikere fra Byrådet samt 2 børnesagkyndige.

2/2

