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FAMILIE-
RÅDSLAGNING 
 
MØDET HVOR I SAMMEN FINDER DE GODE 

LØSNINGER FOR JERES BARN.  

 

   

   

FAMILIE- OG 
HANDICAPAFDELINGEN   
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Hvad er en familierådslagning? 

 

Familierådslagning inddrager 
barnet, den unge, familien og 
netværket, så de, sammen med 
Vejle Kommune, kan udarbejde 
en plan for, hvad der skal 
forandres, for at barnets eller den 
unges trivsel forbedres.  

Tanken bag familierådslagning er, 
at det udvidede netværk omkring 
et barn eller den unge har 
specifik viden, erfaringer og 
ressourcer, som er gavnlige for 
beslutningsprocessen. Det kan 
variere fra barn til barn, hvem 
der indgår i det udvidede 
netværk. Det er således ikke 
nødvendigvis biologiske bånd og 
geografisk nærhed, der 
bestemmer, hvem der ses som en 
del af et barns udvidede netværk. 

 

Vi tilbyder familierådslagning, 
når der i en familie er bekymring 
for et barns sundhed, trivsel og 
udvikling. Familierådslagning 
holdes på neutral grund, og 
holdes typisk om eftermiddagen, 

når alle har fri fra arbejde og 
skole.  
Til familierådslagning vil der 
blive serveret aftensmad.  
 
Når der lavet en aftale om 
familierådslagning tilknyttes en 
samordner. Samordneren er den, 
der sørger for at samle det 
netværk og den familie der ifølge 
aftale med barnet skal inviteres 
til familierådslagningen. 
Samordneren sørger også for at 
holde familierådslagningen. 
Familierådgiveren er informatør 
ved familierådslagningen. Der 
kan være flere informatører ved 
en familierådslagning. Det kan 
f.eks. være barnets klasselærer 
eller en anden fra barnets 
professionelle netværk. En 
person, der har et godt kendskab 
til barnet. Det er barnet der 
bestemmer, hvem der skal være 
informatører ud over 
familierådgiveren. 
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Hvorfor skal dit barn holde en  
Familierådslagning? 
 
I Familie- og Handicapafdelingen 
i Vejle Kommune tror vi på, at 
forældre, familie og det private 
netværk er de bedste til at finde 
gode løsninger for barnet. 
Erfaringen viser, at de bedste 
løsninger for det enkelte barn, 
findes i tæt samarbejde med jer, 
som kender barnet bedst. 
 
Familie- og Handicapafdelingen 
tilbyder jer en familierådslagning, 
fordi det er en god metode til at 
finde den rette vej til trivsel og 
udvikling for jeres barn. 
Rammerne for 
familierådslagningen er tydelige, 
og metoden går ud på at samle 
ressourcerne omkring jeres 
familie, så I sammen kan lave en 
plan, for hvordan I hjælper jeres 
barn bedst. 
 

Det sker før en 
familierådslagning: 

 I aftaler sammen med jeres 
rådgiver fra Familie- og 
Handicapafdelingen, at der 
skal holdes en 
familierådslagning. 

 I samarbejde med jeres barn, 
laver rådgiveren de spørgsmål, 
der skal besvares til 
familierådslagningen, og det 
aftales hvem der skal være 
informatører til 
familierådslagningen. 

 Der holdes et opstartsmøde 
med den samordner, der skal 
samle jeres familie og netværk 
inden familierådslagningen, og 
barnet bestemmer hvad I skal 
have at spise til 
familierådslagningen. Her 
aftales hvem barnet ønsker 
skal deltage i barnets 
familierådslagning. 
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 Samordneren tager kontakt til 
familie og netværk, og 
inviterer dem til 
familierådslagningen. 
Samordneren fortæller familie 
og netværk om metoden 
familierådslagning og hvilke 
forventninger der er til deres 
deltagelse. 

 Samordneren besøger jer og 
taler med jer om 
familierådslagningen, samt 
svarer på de spørgsmål I kan 
have til det. 

 Familierådgiveren besøger jer, 
og læser det oplæg op for 
barnet som vil blive læst op 
ved familierådslagningen. 
Oplægget skal godkendes af 
jeres barn. 

 
Familierådslagningens 3 trin. 
 
Trin 1. 
Ved første del af 
familierådslagningen byder 
samordneren velkommen og 
rådgiver og informatør læser 
oplæg op for deltagerne. Der vil 
her være mulighed for kort at 
stille spørgsmål til både rådgiver 
og informatør, hvorefter de 

forlader lokalet sammen med 
samordneren. 
 
Trin 2. 
I denne del af 
familierådslagningen, er det jer 
som familie, der sammen med de 
øvrige deltagere skal besvare de 
spørgsmål, der på forhånd er 
formuleret sammen med jeres 
barn. Jeres svar skal skrives ned i 
en plan som i trin 3 skal 
godkendes af rådgiveren. 
Rådgiveren og samordneren 
deltager ikke i denne proces. 
 
Trin 3. 
Når I er færdige med planen, 
giver I besked til samordneren, 
som sammen med rådgiveren 
kommer tilbage til lokalet. Planen 
læses op for rådgiveren og denne 
kan stille spørgsmål til planen. 
Planen kan herefter godkendes af 
rådgiveren og alle deltagere 
underskriver planen. 
Der aftales et tidspunkt for 
hvornår, der skal være 
opfølgning. 
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Det sker efter 
familierådslagningen. 
 
Efter familierådslagningen 
arbejder familien og netværket 
ud fra den plan I har lavet 
sammen.  
Hvis der gennem Familie- og 
Handicapafdelingen er tilknyttet 
foranstaltninger, fortsætter disse 
sideløbende som planlagt. 
Når det er tid til den planlagte 
opfølgning på 
familierådslagningen, tager 
samordner igen kontakt til 
deltagerne og jer, for at snakke 
om hvordan opfølgningen 
forløber. Jeres barn skal igen 
bestemme hvad der skal spises til 
opfølgningsmødet. 
 
Opfølgning på 
familierådslagningen. 
 
En opfølgning sker typisk efter 3-
6 mdr. Ved opfølgningen 
gennemgår rådgiveren planen 
sammen med deltagerne, og der 
kan formuleres nye spørgsmål, 
som deltagerne drøfter på 
sammen måde som ved 
familierådslagningen.  

 
Som udgangspunkt er en 
familierådslagning afsluttet efter 
en opfølgning. Familien og 
netværket er selvfølgelig meget 
velkomne til at følge op på planen 
efterfølgende på egen hånd. 
 
Planen og opfølgningen vil indgå i 
den samlede sagsbehandling 
omkring barnet i Familie- og 
Handicapafdelingen.  
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