Vuggestue og børnehave

Hvad gør du?

Bekymring

Undersøg din bekymring
med systematisk
dataindsamling

Del din bekymring med
dine kolleger.

Inddrag forældrene og
spørg til deres oplevelser.

Del din bekymring med
forældrene.

Beslut, hvordan I skal
indsamle data for at undersøge bekymringen. (Se
evt. afsnittet „systematisk
dataindsamling“)

Inddrag barnet.

Vær opmærksom på
trivsels-tegn, risikofaktorer
og beskyt-telsesfaktorer.
Vær opmærksom på om
relationer og læringsmiljø
understøtter børnenes
udvikling.
Søg sparring hos kolleger
og evt. ressourcepædagog.

Formidling af bekymring
Drøft jeres observationer
med familien og inviter
dem til samarbejde om
det videre forløb.
Aftal, hvilke processer,
der skal igangsættes og
aftal opfølgning.
Inddrag ressourcepædagog jf. procedure med
inddragelsesskema, med
beskrivelser af pædagogiske tiltag mv.
Ressourcepædagog og
leder tager stilling til inddragelsen.

Tværfaglige
strategier og tiltag
I og evt. ressourcepædagogen udarbejder et
anmodningsskema til Kmøde. Afleveres til lederen, som indkalder til og
evt. deltager i K-mødet.
På K-mødet afdækkes
forskellige forståelser og
handlemuligheder.
Aftal fremtidigt forløb
samt opfølgning.

Evaluering af tiltag

Særlig Støtte

Aftal opfølgning.

Hvis du vurderer det er nødvendigt, skal du lave en underretning.

Evaluer strategier og
tiltag løbende i samarbejde med ressourcepædagog og evt.
samarbejdspartnere.
Inddrag forældrene.
Inddrag barnet.

Inddrag barnet.

Inddrag barnet.

Det gør du ved at booke et underretningsmøde via outlook.
Se vejledning her:
www.rettidigindsats.ikastbrande.dk/underretning
Vurder, i samarbejde med
ledelsen og tværfagligt personale, om barnet skal tilbydes særlig støtte eller anden
bistand.
Vurder, om barnet skal sættes
på visitationens opmærksomhedsliste.
Inddrag forældrene.

Inddrag barnet.
Husk, du
også kan få
sparring hos:
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• Socialfaglig medarbejder
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• PPR sprog-tale

• PPR sprog-tale

• PPR småbørn

• PPR småbørn
• Familierådgivningen
• Den kommunale børneterapi
• Integrationsteamet
• Modtagelsen

• Leder
• Sundhedsplejersker
• Socialfaglig medarbejder
• PPR sprog-tale
• PPR småbørn
• Den kommunale børneterapi
• Integrationsteamet
• Visitationsudvalget
• Modtagelsen

Vær opmærksom på:
Ved mistanke om vold og overgreb skal du udarbejde en underretning uden at kontakte forældrene. Du skal altid informere din leder.
Se vejledning her: http://www.ikast-brande.dk/borger/familie,-boern-og-unge/er-du-bekymret-for-et-barn/akut-ved-vold-eller-sexmisbrug
Kontakt Modtagelsen på tlf. 30 67 04 07, hvis du er i tvivl

