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Har du en opmærksomhed på dit
barns trivsel?
Hvis du bliver ekstra opmærksom på dit
barns trivsel, er det vigtigt, at du reagerer og henvender dig til medarbejderne i
dit barns dagtilbud eller skole.
De kender dit barn godt og kan hjælpe
med at løse udfordringerne i barnets
hverdag, før de vokser sig store. Vi vil
skabe den bedst mulige sammenhæng
i den hjælp, vi tilbyder jer som familie.
Derfor er der mulighed for at få hjælp
fra forskellige fagpersoner, som sammen
med dig kan finde ud af, hvad lige netop
du og dit barn har brug for.
Oftest vil de udfordringer, som dit barn
oplever, blive forsøgt løst i dagligdagen sammen med dig og de nærmeste
medarbejdere, fx pædagoger, lærere og
sundhedsplejerske. Hvis denne indsats
ikke har givet dit barn en bedre trivsel,
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kan der i samarbejde med dig indkaldes
til et Tværs-møde, hvor flere fagpersoner
inviteres.
Hvornår starter et Tværs-forløb?
Når du sammen med dit barns pædagog
eller lærer har en ekstra opmærksomhed
på dit barns trivsel og udvikling, kan I
beslutte at starte et Tværs-forløb.
Et Tværs-forløb er dels en måde at samarbejde på, hvor vi samler alle relevante
fagpersoner i et team omkring dig og dit
barn og dels en digital platform, hvor vi
samler beskrivelser af dit barns ressourcer og udfordringer samt laver en oversigt over de tiltag og aftaler, der bliver
lavet omkring dit barn.
Du er som forælder involveret i hele
Tværs-forløbet, og du skal afgive samtykke til, at vi må dele oplysninger om dit
barn med andre fagpersoner.

Sådan foregår et Tværs-møde
På Tværs-mødet vil du og dit barns pædagog eller lærer deltage sammen med
fx en sundhedsplejerske, PPR-psykolog,
familiebehandler eller socialrådgiver.

Hvordan får jeg adgang til dagsorden
og referater?
I Forældreportalen vil du kunne finde beskrivelser, aftaler mv. omkring dit barns
trivsel og udvikling.

Antallet af deltagere er tilpasset den aktuelle opmærksomhed omkring dit barn.

Her vil du også kunne afgive samtykke
til at andre relevante fagpersoner som
fx sundhedsplejerske, PPR-psykolog eller
familiebehandler deltager i indsatsen
omkring dit barn.

Fagpersonerne vil sammen med dig
arbejde for at finde handlemuligheder.
Det er noget, vi gør i fællesskab, så vi
sammen kan øge dit barns trivsel.
Et Tværs-møde foregår oftest i dagtilbuddet eller på skolen, hvor dit barns pædagog/lærer har udsendt en dagsorden på
forhånd, som du altid bliver inddraget i.
Mødet vil ofte foregå ud fra en fast ramme med følgende indhold:
• Velkomst og præsentation af deltagerne
• Du får mulighed for at fortælle om det
dit barn oplever udfordrende, og det dit
barn er god til
• Dit barns pædagog/lærer uddyber med
eksempler fra hverdagen i dagtilbud
eller skole
• Fagpersonerne byder ind med spørgsmål til udfordringen og dit barns
ressourcer
• Fælles fokus på konkrete handlemuligheder, der kan tages i brug hjemme og
i dagtilbud/skole
• Aftale om, hvornår der følges op på de
konkrete aftaler, og hvem der gør det

Du vil altid blive informeret af dit barns
dagtilbud/skole før vi deler dokumenter/
beskrivelser med dig i Forældreportalen.
Du skal ikke selv gøre noget før du får
besked om det af dit barns dagtilbud/
skole.
Du får adgang til Forældreportalen, første
gang dit barns pædagog/lærer sender et
dokument til dig.
Adgangen får du i et orienteringsbrev
via Digital Post. I orienteringsbrevet får
du adgang til Forældreportalen ved at
følge linket i brevet. Du logger ind med
NemID/MitID.
Du kan derefter også tilgå Forældreportalen direkte fra AULA.

Spørgsmål
Hvis der er noget du er i tvivl om eller du
har spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte dit barns dagtilbud eller skole.
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