Dit barns trivselsvurderes
Der er med politisk vedtagelse af helhedsplanen ”Kvalitet i dagtilbud og skole” i maj 2017 og
sundhedsudvalgets fokus på ”Udvidet indsats 0-3 år” en øget opmærksomhed på, at følge børn trivsel ved
tidlig opsporing og indsats. Der sættes i indsatsen yderligere fokus på en sammenhængende og
forebyggende indsats.
Det betyder at alle børn fra 0 - 6 år i sundhedspleje og dagtilbud bliver trivselsvurderet 2 gange årligt.
Det er fagpersonalet i sundhedsplejen, dagplejen og daginstitutionen, der gennemfører vurderingen og
vurderingerne dokumenteres i faggruppernes IT - systemer.
Tidlig opsporing er en fokuseret opmærksomhed på, om barnet trives, udvikles og lærer. Indsatsen har
fokus på:


Inddragelse af forældre



Understøttelse af, at en indsats i dagtilbud og sundhedsplejen tilrettelægges med udgangspunkt i
et barneperspektiv



Understøttelse af, at der er en rød tråd i det daglige arbejde med trivsel, udvikling og læring fra 0-6
år

Viser en vurdering, at der kan være grund til bekymring for barnet, bruges de indsamlede informationer i
en løbende dialog med dig som forælder.
I Sundhedsplejen foregår vurderingerne for børn fra 0 år til start i dagtilbud, sammen med forældrene ved
1 mdr. og 8 mdr. besøgene.
I Dagtilbud foregår fagpersonalets vurderinger 2 gange årligt i februar og september.

Trivselsvurderingen skal være med til at styrke dit barns trivsel, læring og udvikling på et så tidlig tidspunkt
som muligt, ved at holde fokus på inkluderende miljøer og barnets ressourcer.
Som forældre er du den vigtigste ressource i dit barns liv og du kan forvente, at blive inddraget som
samarbejdspartner, når det handler om dit barns udvikling og trivsel.
Dialogen med dig om dit barn varetages af fagpersonalet i den institution, hvor barnet går.
Det vil sige den sundhedsplejerske eller pædagog, der har kontakten til jer som familie.
Trivselsvurderingen skal ses som en del af det samarbejde, der finder sted mellem jer som familie og det
kommunale tilbud. Hvis du har spørgsmål vedr. trivselsvurderingen eller det tværfaglige samarbejde kan du
rette henvendelse til den daglige leder i sundhedsplejen eller den dagpleje, vuggestue eller børnehave,
hvor dit barn går.

