Trivselslineal
GOD TRIVSEL
BØRN SOM UDVISER
BARNET

MISTRIVSEL
Trivsel

Moderat trivsel

Sårbar trivsel

Udsat trivsel

Truet trivsel

Barnet udvikler sig på en positiv og
alderssvarende måde både fysisk, følelsesmæssigt og socialt – med de almindelige
udsving, der er

Barnet er generelt i trivsel, men har behov
for støtte i forbindelse med moderat
belastning som kan være forbigående og
som påvirker barnet fysisk, følelsesmæssigt eller socialt

Barnet kan have afgrænsede
problemstillinger af fysisk, psykisk
eller social karakter

Barnet mistrives

Barnet mistrives

Barnet signalerer dagligt forsinket
udvikling

Barnet signalerer dagligt tydelige
tegn på forsinket udvikling

Barnet har alvorlige mangler i sin
fysiske, sociale og følelsesmæssige udvikling

Barnet har alvorlige mangler i sin
fysiske, sociale og følelsesmæssige udvikling

Barnet evner at indgå i og skabe positive
relationer til børn og voksne

Barnet kan vise tegn på, at noget er galt
ved at ændre adfærd fysisk, følelsesmæssigt eller socialt

Barnet har fysiske, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige tegn på
mistrivsel

Barnet kan have brug for støtte i
forbindelse med langvarig belastning
Barnet kan have været udsat for
fysisk eller psykisk vold eller
seksuelle overgreb

OMSORG

Forældrene yder god omsorg og evner at
engageret sig positivt i samspil med barnet
Forældrene opsøger almindelig råd og
vejledning hos fx læge, sundhedsplejerske
eller dagtilbud, hvis barnet i perioder ikke
trives

Forældrene yder almindelig omsorg, er
nærværende og sørger for barnets basale
behov

Forældrenes omsorg kan være
reduceret

Forældrene opsøger almindelig råd og
vejledning hos fx læge, sundhedsplejerske
eller dagtilbud, hvis barnet i perioder ikke
trives
Forældreomsorgen kan være midlertidigt
reduceret

TID
AKTØRER

TOVHOLDER

Barnet kan have været udsat for
fysisk eller psykisk vold eller
seksuelle overgreb

Forældrenes omsorg er reduceret
og belastninger magtes ikke

Forældrenes omsorg er ikke
tilstrækkelig

Forældrenes omsorg kan være
reduceret på grund af fx
formodet misbrug, sygdom,
psykiske lidelser, m.v.

Forældrenes omsorg er reduceret
på grund af komplekse problemstillinger, fx misbrug, vold, sygdom,
psykiske lidelser, m.v.

Familien kan have brug for støtte i
forbindelse med mishandling, vold
eller seksuelle overgreb

Familien kan have brug for støtte i
forbindelse med mishandling, vold
eller seksuelle overgreb

Kort/længerevarende

Kort/længerevarende

Længerevarende

Længerevarende

•

Det almindelige
sundhedssystem

•

Det almindelige
sundhedssystem

•

Det almindelige
sundhedssystem

•

Dagtilbud/Skole

•

Dagtilbud/Skole

•

Dagtilbud/Skole

•

Den kommunale
sundhedspleje

•

Den kommunale
sundhedspleje

•

Den kommunale
sundhedspleje

•

PPR

•

PPR

•

PPR

•

Familieafdelingen

•

•

•

Forældrene

Familieafdelingen
(barnet har en aktiv sag)

Familieafdelingen
(barnet har en aktiv sag)

•

Forældrene

•

Forældrene

•

Det almindelige sundhedssystem

•

Det almindelige sundhedssystem

•

Dagtilbud/Skole

•

Dagtilbud/Skole

•

Den kommunale sundhedspleje

•

Den kommunale sundhedspleje

•

Forældrene

•

PPR

•

Forældrene

Forældrene

Barnet kan have brug for støtte
i forbindelse med vidtrækkende,
langvarig belastning

Fagpersonen, der har den bedste relation til
familien. Evt. i samarbejde med nærmeste
leder

Fagpersonen, der har den bedste
relation til familien i samarbejde
med nærmeste leder

Sagsbehandler familieafdelingen

Sagsbehandler familieafdelingen

