
Familien i Centrum

Når dit barn ikke trives, finder vi 
sammen løsninger



Familieteammødet

I Familieteammødet deltager du, dit barns dagplejer, pædagog eller lærer, leder, psykolog, socialrådgiver samt sundheds-

plejerske. Derudover kan andre fagpersoner indkaldes, hvis det er relevant. Formålet er, sammen med dig, at finde de bedst 

mulige løsninger, som kan sikre familien og barnet en god udvikling og trivsel. 

De fagpersoner, som du vil møde, arbejder alle til daglig med familier, børn og unge i Frederikshavn Kommune. Fælles er, at 

de alle har faglig indsigt, erfaring og kompetence til at hjælpe dig og dit barn. 

Du er altid velkommen til at medbringe en bisidder til mødet. En bisidder kan være et familiemedlem, en ven eller en anden 

som du gerne vil have med. 

Samarbejdet bygger på aftaler mellem dig og de ansatte om, hvad der skal gøres, hvem der skal gøre det, og hvad I gerne vil 

opnå. Familieteammøderne kan fortsætte, indtil der ikke længere er grund til bekymring i forhold til familie eller dit barns 

udvikling og trivsel.

Mødets struktur ved første Familieteammøde
Familieteammødet styres af en mødeleder. Det første familieteammøde er opdelt i 5 dele:

1.   Velkomst, indledning og præsentation. Her præsenterer mødelederen mødeformen og præciserer formålet med mødet. 

Deltagerne præsenterer sig for hinanden. 

2.   Ressourcerunde. I denne runde er der fokus på ressourcerne i og omkring barn og familie. Mødeleder henvender sig til hver 

enkelt deltager og starter og slutter altid med forældrene.

3.   Bekymringsrunde. I denne runde får deltagerne mulighed for at præsentere de bekymringer de har for barnet og/eller fa-

milien – enten pga. deres kendskab til barnet, eller på baggrund af det de hører under mødet. Mødeleder henvender sig 

til hver enkelt deltager og starter og slutter altid med forældrene. 

4.   Ønsker, forslag og aftaler. Her bliver der åbnet op for dialog rundt om bordet, på baggrund af de ressourcer og bekymringer 

der er talt om i mødets første dele. Nu er fokus på de ønsker der kan være for barn og familie og der kan kommes med 

forslag til hvad der evt. skal til for at reducere bekymringerne og opnå positiv udvikling. På baggrund af dialogen aftales 

konkrete handlepunkter. Til hvert handlepunkt aftales hvem der er ansvarlig(e) samt tidsperspektiv, så alle ved hvad der 

skal ske og hvornår. 

5.  Afrunding. Mødet afrundes. Efterfølgende sendes referat af mødet til alle deltagere. 

Mødets struktur ved opfølgende familieteammøde
Familieteammødet styres af en mødeleder. Det opfølgende familieteammøde er opdelt i 4 dele:

1.   Velkomst, indledning og præsentation. Her præsenterer mødelederen mødeformen og præciserer formålet med mødet. 

Deltagerne præsenterer sig for hinanden. Der kan være nye deltagere i forhold til det først afholdte familieteammøde.

2.   Statusrunde. Her følges op på de konkrete handlepunkter der blev aftalt på det foregående møde. Hvad er sket siden sidst? 

Hvordan er det gået?

3.   Forslag og aftaler. På baggrund af statusrunden, vurderes om der fortsat er grund til bekymring i forhold til barnets og/eller 

familiens udvikling og trivsel. I dialogform er det muligt at komme med nye handlepunkter til det videre forløb. Familie-

teamet vurderer om der er behov for flere møder. 

4.   Mødet afrundes. Efterfølgende sendes referat af mødet til alle deltagere. 

Når dit barn ikke trives

Manglende trivsel hos et barn kan eksempelvis vise sig ved  at barnet: 

• er holdt op med at lege 

• er trist og indesluttet 

• har meget fravær fra skole/daginstitution 

• ofte er oppe at slås 

• ofte er syg eller utilpas 

• jævnligt oplever problemer med lærere, pædagoger, kammerater eller andre i omgivelserne 

Almindeligvis vil dit barns vanskeligheder være forsøgt løst i dagligdagen sammen med dig og de nærmeste fagpersoner 

f.eks. pædagoger, lærere og sundhedsplejerske. Hvis denne indsats har vist sig ikke at være tilstrækkelig til at få dit barn til 

at trives igen, kan der i samråd med dig indkaldes til et Familieteammøde, hvor flere fagpersoner inddrages.



Tavshedspligt

Fagpersoner, som indgår i samarbejdet har tavshedspligt om de oplysninger som de får kendskab til. Det betyder, at de ikke 

må videregive oplysninger om dit barn eller din familie til andre end dem, som er omfattet af dit samtykke.

Yderligere oplysninger om familieteammødet kan fås hos:

• Lederen af dit barns dagtilbud eller skole 

• Familierådgivningen

• Center for Dag- og Fritidstilbud 

• Pædagogisk Psykologisk Afdeling 

• Sundhedstjenesten 

• Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats 

I øvrigt henvises til hjemmesiden www.frederikshavn.dk 

På hjemmesiden kan du finde links til de afdelinger, der nævnes ovenfor.

Samtykke

Du skal som forældre give skriftlig tilladelse til, at der må udveksles oplysninger om forhold, der vedrører dit barn og din 

familie. Hvis dit barn er over 15 år, skal han eller hun også give samtykke. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.
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