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Kære Forældre
I Skive Kommune har vi fokus på børn og unges trivsel. Vi har
derfor indført:
STAFETLOG
dokumentation, samarbejde og gode overgange
Hvad er en stafetlog?
•

En Stafetlog er en digital notesbog over indsatser og involverede personer.

•

I Stafetloggen er de initiativer, der bliver taget i forhold til
jeres barn samlet.

•

I Stafetloggen beskrives de aftaler, der er lavet.

•

Stafetloggen giver et overblik over, hvilke fag-personer der
er involveret, og hvilke opgaver de har.

•

Stafetloggen kan være med til at sikre gode overgange for
jer og jeres barn.

Stafetloggen udarbejdes altid i et samarbejde med jer som forældre.
I vil til enhver tid være ajour med, hvad der er skrevet om jeres
barn i stafetloggen.
Kun barnets forældre og de personer, som forældrene har givet
tilladelse til, kan få indblik i stafetloggen.
Hvornår starter en stafetlog?
Når en medarbejder / forældre er blevet opmærksom
på et barn, og beslutter at tale sammen om opmærksomheden.
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Stafetloggen starter altså, når der indledes et samarbejde med
jer som forældre omkring jeres barn - uanset emnet for dette
samarbejde.
Der kan eksempelvis være tale om udtaleproblemer eller stammen hos et barn eller måske motoriske - og / eller trivselsvanskeligheder, som kræver en ekstra indsats.
Der indhentes altid samtykke fra forældrene, hvis indsatsen for
barnet kræver, at andre fagpersoner involveres i processen.

Hvornår slutter en stafetlog?
Stafetloggen slutter, når I som forældre, sammen med de øvrige
samarbejdspartnere vurderer, at barnet atter trives.
Hvis der ikke længere er behov for en tværfaglig indsats, afsluttes forløbet.

Adgang til den elektroniske stafetlog
Den elektroniske stafetlog ligger på internettet.
Der er flere muligheder for at logge på:
1. Skriv følgende adresse i din
computers adresselinje:
stafetlog.kmd.dk
Eller
2. Gå ind på den hjemmeside,
som hører til dit barns institution eller skole. Her er et link
til stafetloggen.
Når du har åbnet indgangssiden til den elektroniske stafetlog, så
logger du på med din NEM-ID.

Spørgsmål
Hvis du/I har spørgsmål, er du/I velkommen til at kontakte jeres
dagplejer, institution eller skole.
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