Børneparaplyen

I Sønderborg Kommune arbejder vi tæt sammen med dig som forældre, for at sikre dit barns eller
unges udvikling, læring og trivsel. Udgangspunktet for dette samarbejde er Børneparaplyen, som
består af tre faser, der er illustreret i nedenstående model:

Fase 1 er indsatser i Sundhedsplejen, dagtilbud og skole:
I samarbejde med jeres barns sundhedsplejerske, dagtilbud eller skole, laver I indsatser, der
styrker jeres barns udvikling, læring og trivsel.
Her benyttes 1 skema– forældresamtale med fokus på:


Beskrivelser og iagttagelser af jeres barns udvikling, læring og trivsel, relation til andre,
interesseområder, miljøet omkring jeres barn m.m.



Dokumentation i form af f.eks. sprogvurdering, trivselsvurdering og faglige test



Fælles mål og aftaler for arbejdet omkring jeres barn

Ved behov for konsultativ indsats inviterer dagtilbud/skole, i samarbejde med jer, det tværfaglige
team til et konsultativt møde (fase 2) via fase 1 referatskema. Skemaet registreres elektronisk.
Fase 2 er den rådgivende konsultative indsats:
Her får I sammen med jeres barns sundhedsplejerske, dagtilbud eller skole rådgivning og
vejledning fra andre fagpersoner*, med henblik på at styrke jeres barns udvikling, læring og trivsel.
Her benyttes fase 2/3 skema – mødereferat med opsamling og uddybning af fase 1 skema.
Fokus er:


Det, der virker



Det, der bekymrer



Fælles mål og aftaler for arbejdet omkring jeres barn

Fase 3 – Henvisning til konkret vurdering og/eller indsats:
Bliver der ved det konsultative møde aftalt, at der er behov for en konkret vurdering og/eller
indsats, omkring jeres barn/familie, iværksættes relevant faglig indsats*.
Her benyttes fase 2/3 skema – mødereferat med opsamling og uddybning af det forudgående
arbejde samt aftaler om evt. undersøgelser og indsatser. Fokus er:


Det, der virker



Det, der bekymrer



Fælles mål og aftaler for arbejdet omkring jeres barn

Ved henvisning oprettes en elektronisk sag
Jeres barns elektroniske sag lukkes efter behov og i samarbejde med jer
* Faggrupper er psykologfaglige og tale/hørefaglige medarbejdere (fra PPR), Familierådgivere (Børne- og
Ungerådgivningen), fysioterapeut/ergoterapeut (BUHT), Sundhedsplejersker og UU-vejleder
(Ungdomsuddannelses vejledning).

