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FAMILIERÅDSLAGNING
Til informatør

SOCIALSTYRELSEN

HVAD ER EN FAMILIERÅDSLAGNING:

I en familierådslagning samles familien og andre vigtige personer i familiens
private netværk for at lave en plan, for hvad der skal ske omkring et barn
eller en ung. Initiativtageren (f.eks. socialrådgiveren) kan tilbyde en familierådslagning, når der er bekymring eller fare for et barns eller en ungs sundhed, trivsel og udvikling.

HVORFOR ER DET EN GOD IDÉ?

HVAD SKER DER PÅ MØDET?
DEL 1: INFORMATION

Her fortæller initiativtager og informatør om barnets eller den unges situation. Det kan f.eks. være socialrådgiveren og klasselæren, eller andre som
familien har inviteret. Der vil være tid til, at familien kan stille afklarende
spørgsmål til dit og de andre fagpersoners oplæg.

Familien og netværket har en stor viden om netop deres barn. I en familierådslagning kan denne viden bruges som grundlag for en plan for det videre
arbejde med at gøre barnets eller den unges situation bedre. Familierådslagning er desuden et forum, hvor familien kan høre, hvordan du som fagperson
ser på barnet eller den unge. Familien kan stille spørgsmål til de ressourcer,
du ser, de bekymringer, du har. Erfaringer viser at information fra fagpersoner er vigtigt for, at familien kan lave den bedst mulige plan.

DEL 2: FAMILIENS EGEN DEL

HVAD SKAL DU GØRE?

DEL 3: GENNEMGANG AF PLANEN

Du skal fortælle om, hvordan du ser barnet eller den unge. I dit oplæg skal du
have fokus på ressourcerne, men også fortælle om de bekymringer, du har.
Du skal være med til at give netværket en fælles viden – særligt om den del
af barnets eller den unges liv, de ikke ser til dagligt.
Oplægget skal være konkret. For at undgå nervøsitet, skal barnet eller den
unge og forældrene på forhånd vide, hvad du vil sige. Du skal altid gennemgå
dit oplæg med familien før familierådslagningen.
Det er en god ide at medbringe en kopi af dit oplæg (max. 1 A4 side) til familien, så kan de forholde sig til det, når de skal drøfte alene.

HVORDAN GENNEMFØRES EN FAMILIERÅDSLAGNING?

| I nitiativtageren laver sammen med forældrene og barnet eller den unge
de spørgsmål, som skal drøftes, og som der der skal findes løsninger på.
| Kommunen bruger uafhængige samordnere til at forberede møderne.
Samordneren vil besøge de personer, som familien ønsker skal deltage i
rådslagningen, og forberede dem på hvad der skal ske.
| Mødet afholdes. Barnet eller den unge er normalt med til mødet, da det er
vigtigt at holde fokus på barnets eller den unges perspektiv.

Efter fagpersonernes oplæg sidder familien og netværket alene og drøfter,
hvad der kan gøres i forhold til de stillede spørgsmål. Målet er at lave en plan,
som gavner barnet eller den unge mest muligt. Det kan tage tid, før familien
kommer frem til en plan, som alle er enige om. Initiativtageren og samordner
kan kaldes ind undervejs, hvis familien har brug for hjælp, men de deltager
ikke i mødet under trin 2.

Når familien og netværket er kommet frem til en plan, indkaldes samordneren
og initiativtageren til mødet. Herefter drøfter man, hvordan der kan arbejdes
videre med planen. Til sidst aftaler alle, hvornår de skal mødes igen til en ny
familierådslagning for at tale om, hvordan det er gået med at føre planen ud i
livet.

