Mødeledermanual - Familieteammøde
Velkomst, indledning, præsentation
- Tage imod med opmærksomhed på setting.
- T akke for deltagelsen og skitser betydningen af Familieteammødet.
- 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 bekymringer.
- 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 hvornår.

Afrunding
Takke for deltagelsen og indsatsen samt afslutte mødet.

Familieteamm ød ets be
tydning.
Sammen kan familie te
amet de le
vid en og er far inger
, så de r
skabes be dr e for stå
else og
gr undlag for at lav e
en god
fæ lle s plan til gav n for
ba rnet
og familie n.

Rundeform ens for m og
betydnin g:
I run der ne får man ord
et efter tur.
All e bliver hørt og all es
udsagn er
lige vigtige. Der må ku
n stilles forståelses spørgsmål.
Deltagern e henven der sig
til mødel ederen.
Rundeform en giver tid
til ref lek sion
og til at lyt te.
Den giver mulighed for
at all e høres
og kan bidrage.

At bekymre sig betyder at kere sig og have
om sorg for familien.

Dialogfor men giver mu
lighed for at inddrage hel
e familie teame t, del e viden,
faglighed og erfaring, ko
mm e
med forslag og lave aft
aler
til gavn for familien.

Et godt møde er kendetegnet ved
● At forældrene føler sig god :
t modtaget
og er trygge ved situationen
● At formålet med mødet er kla
rt for alle
● At familien er i centrum
● At der arbejdes effektivt og
handlingsorienteret
● 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 Familieteammødet.
- 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).

Se tting:
Be tydningen af hve m
sid de r
hv or i for hold til hinan
de n.
Hove dper soner ne tæ
t ve d
møde led er og ve d sid
en af
eller ove r for en pe r
son, som
de er tr y gge ve d.

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

”Al kva lita tiv æn dri ng af
tilværels en,
al for dyb els e i forhol d til
me nne ske r,
al kæ rlig hed, al erkend
els e, all e kun stner iske og videns kab eli
ge fre ms kri dt,
den foregå r når me nne ske
r sta nds er op
og ven ter.
I det øje bli k ma n sta nds
er op og ven ter,
akkum ule res ene rgi en,
og så spr inger
den op til et nyt trin .”
Cita t fra interw iew me d
Peter Hø eg i pol itiken,
16.09. 199 0

Afrunding
Takke for deltagelsen og indsatsen samt afslutte mødet.

Enhver beskrivelse af et
individ bør omfatte både
individet og omgivelserne

