
Mødeledermanual - Familieteammøde
Velkomst, indledning, præsentation
- Tage imod med opmærksomhed på setting.
-  Takke for deltagelsen og skitser betydningen af Familieteammø-

det.
- Præsentationsrunde med info om evt. afbud.
- Læse formålet med mødet op og fortælle hvad der skal ske.
- Forklare rundeformens form og betydning 
- Oplyse om sin egen og referentens opgave samt om referatet.

Ressourcerunden
- Bede deltagerne fortælle om deres kendskab til barnet/familien.
- Indled med at spørge:
    ”Hvilke ressourcer har de observeret hos barnet og familien.”
Starte og slutte ved forældrene.

Bekymringsrunden
- Betydningen af at bekymrer sig forklares 
- Formålet med mødet læses op.
-  Bede mødedeltagerne nævne 1 eller 2 af deres vigtigste bekym-

ringer. 
- Starte og slutte ved forældrene.

Ønsker, forslag og aftaler
-   Takke for deltagernes indsats og læse formålet med mødet op 

igen.
-  Orientere om dialogformen med fokus på ønsker, forslag og 

aftaler.
- Bede referenten læse ressourcepunkterne op.
- Indlede dialogen med at spørge:
 ”Hvad ønsker I for familien/den unge/barnet og 
 hvad skal til for at reducere bekymringerne ? ” 
- De valgte forslag skrives op på tavlen.
- Tjekke om forældrene kan godkende punkterne
- Ansvarlige og tidspunkt for igangsættelse noteres
-  Aftale om der skal afholdes opfølgende møde og i så fald hvor-

når.

Afrunding
Takke for deltagelsen og indsatsen samt afslutte mødet.

Familieteammødets betydning.
Sammen kan familieteamet dele 
viden og erfaringer, så der 
skabes bedre forståelse og 
grundlag for at lave en god 
fælles plan til gavn for barnet 
og familien.

Rundeformens form og betydning:I runderne får man ordet efter tur. Alle bliver hørt og alles udsagn er lige vigtige. Der må kun stilles for-ståelses spørgsmål. 
Deltagerne henvender sig til mødele-deren. 

Rundeformen giver tid til refleksion og til at lytte. 
Den giver mulighed for at alle høres og kan bidrage. 

At bekymre sig bety-
der at kere sig og have 
omsorg for familien.

Dialogformen giver mulig-
hed for at inddrage hele fa-
milieteamet, dele viden, fag-lighed og erfaring, komme med forslag og lave aftaler til gavn for familien.

Et godt møde er kendetegnet ved:●  At forældrene føler sig godt modtaget og er trygge ved situationen●  At formålet med mødet er klart for alle● At familien er i centrum●  At der arbejdes effektivt og handlings-orienteret
●  At alle deltagere føler sig hørt som lige vigtige del i processen



Mødeledermanual - 
opfølgende Familieteammøde
Velkomst, indledning, præsentation
- Tage imod med opmærksomhed på setting.
-  Takke for deltagelsen og skitser betydningen af Familieteam-

mødet.
- Præsentationsrunde med info om evt. afbud.
- Fortælle hvad der skal ske. 
- Oplyse om sin egen og referentens opgave og om referatet.
- Læse det oprindelige formål med mødet op (indkaldelsen).

Statusrunden
- Læse aftalerne op fra tidligere møde.
-  Bede deltagerne om at give en status siden sidst med ud-

gangspunkt i aftalerne. 
-  Spørge deltagerne: ”Hvad har I lagt mærke til af forandringer”
- Starte og slutte med forældrene

Forslag og aftaler
-Bede deltagerne om at drøfte:
  ”Hvad der skal til for at fastholde de positive forandrin-

ger, og hvad kan der videre udvikles på?”
- De valgte forslag skrives op på tavlen.
- Tjekke om forældrene kan godkende punkterne
- Ansvarlige og tidspunkt for igangsættelse noteres
-  Aftale om der skal afholdes opfølgende møde og i så fald 

hvornår.

Afrunding
Takke for deltagelsen og indsatsen samt afslutte mødet.

Setting:
Betydningen af hvem sidder 
hvor i forhold til hinanden.
Hovedpersonerne tæt ved 
mødeleder og ved siden af 
eller overfor en person, som 
de er trygge ved. 

”Al kvalitativ ændring af tilværelsen, al fordybelse i forhold til mennesker, al kærlighed, al erkendelse, alle kunst-neriske og videnskabelige fremskridt, den foregår når mennesker standser op og venter. 
I det øjeblik man standser op og venter, akkumuleres energien, og så springer den op til et nyt trin.”

Citat fra interwiew med 
Peter Høeg i politiken,                  
16.09. 1990

Enhver beskrivelse af et 
individ bør omfatte både 
individet og omgivelserne


