
Dagpleje

Når du bliver bekymret
Dagplejer

Når du bliver bekymret
Dagplejekonsulent

Undersøg din bekymring med 
systematisk dataindsamling

Dialog om 
bekymringen Tværfaglige strategier og tiltag

Vær nysgerrig sammen 
med dagplejekonsulen-
ten.

Vær nysgerrig sammen 
med forældre.

Søg sparring hos dag-
plejekonsulenten.

Søg evt. sparring hos 
dagplejelederen.

Inddrag barnet.

Del din bekymring med 
dagplejeren.

Del bekymringen med 
forældrene.

Del bekymringen med 
dagplejeleder, ressour-
cepædagog eller den 
socialfaglige medar-
bejder.

Inddrag barnet.

Dagplejer og dagplejekonsulent:

Beslut, hvordan I skal indsamle 
data for at undersøge bekym-
ringen.  Inddrag forældrene og 
spørg til deres oplevelser.
 (Se evt. afsnittet ’systematisk 
dataindsamling’).

Vær opmærksom på, trivsels-
tegn, risikofaktorer og beskyt-
telsesfaktorer. 

Vær opmærksom på om relatio-
ner og læringsmiljø understøtter 
børnenes udvikling.

Søg sparring hos ressourcepæ-
dagog og/eller den socialfaglige 
medarbejder.

Inddrag barnet.

Dagplejer og dagpleje-
konsulent:

Vær i dialog med 
forældrene om den 
indsamlede data, og 
inviter dem til et sam-
arbejde om det videre 
forløb.

Dagplejekonsulenten 
inddrager ressourcepæ-
dagogen.

Aftal hvilke processer, 
der skal igangsættes 
og aftal opfølgning.

Inddrag barnet.

Konsultativt møde (K-møde)
Dagplejekonsulent evt. ressourcepædagog:
Indkald til K-møde.

På K-mødet afdækkes og drøftes de forskellige forståelser og hand-
lemuligheder, der ses i forhold til konkrete udfordringer, og barnets 
perspektiv inddrages. 

Aftal konkrete indsatser i dagpleje og hjem, og/eller en yderligere vurde-
ring fra PPR, og udarbejd en skriftlig aftale. Aftal opfølgning.

Underretningsmøde (U-møde)
Ved fortsat bekymring for barnets trivsel og udvikling, som ikke kan afhjæl-
pes ved indsats i dagplejen: Book et underretningsmøde eller send skriftlig 
underretning: bit.ly/underret_hjemmeside

Et underretningsmøde kan eksempelvis munde ud i følgende:

•  Gode løsninger mellem dagplejen og forældre

•  Fælles indsats mellem dagplejen, familie og Forebyggelse, Børn og Unge

Forebyggelse, Børn og Unge går i gang indenfor en uge.

Husk, du også kan få 

sparring hos:

•  Forældre

•  Dagplejekonsulent

•  Dagplejeleder

Husk, du også kan få sparring hos:

•  Forældre

•  Ressourcepædagog

•  Leder

•  Sundhedsplejersker

•  Socialfaglig medarbejder

•  PPR

•  Den kommunale børneterapi: bit.ly/borneterapiIBK

Husk, du også kan få sparring hos:

•  Forældre

•  Ressourcepædagog

•  Leder

•  Sundhedsplejersker

•  Forebyggelse, Børn og Unge

•  PPR 

•  Den kommunale børneterapi: bit.ly/borneterapiIBK

•  Tandplejen

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: bit.ly/hvis_akut. Kontakt Forebyggelse, Børn og Unge på tlf. 30 67 04 07, hvis du er i tvivl.


