
Det gode samarbejde 
FASE 1: Milepæle undervejs  

FASE 1 

Mødeoversigt 
 

Samarbejdet er kendetegnet ved  

koordineret omtanke og løbende, nødvendig erfaringsudveksling 

 

 

 

Marts 2015 

Arkiv: ME/Perlen/Gulddokumenter 

Mødetype Dato  Antal  
Fase 1 

Indskrivningsmøde 

Indflytning  

Opstartsmøde 

Statusmøder 

Netværksmøder/ 

familierådslagning 

Tovholdermøder 
 

 

 

 

 

 

Forankringsmøder 
 

 

 

 

 

 

Tværsmøder/ 

arbejdsmøder  

Skolemøder 

Andet 

 

 



Det gode samarbejde 
FASE 1: Milepæle undervejs  

Barnet flytter ind på 
Perlen   

Processen i forbindelse med visitation: 

Rådgiver i familieafdeling 
drøfter evt. anbringelse 
med teamlederen   

Sparring- og 
beslutnings- udvalget 
tager stilling    
 

Rådgiveren snakker med 
forældrene om tilbuddet og 
aftaler besøg på BUCVF med 
Perlens afdelingsleder  

Visitation . 
Det formelle papir-arbejde 
laves af hhv. familieafdeling 
og tilbuddet  

Der afholdes 
opstartsmøde, hvor 
handleplan foreligger og  
gennemgås   

Processen i forbindelse med fase 1 

Rådgiver/ 
teamleder tager kontakt til 
tilbuddet og der laves en 
intern visitation på BUCVF 
  

 
 
 

Uge 1 
 
 
 

Uge  1-2  Uge 5-7-9-11 Uge  3 Uge 12  Uge 12-13 

Barnet flytter ind. 
Velkomst 

HANDLEPLANEN er som udgangspunkt 

udleveret inden opstartsmødet – Ved særlige 

omstændigheder kan den afvente max en uge 

Køreplan for mødet er sendt ud en uge før. 
Velkomst og præsentation  samt formål med mødet  
Præsentation af aktuel situation samt ønsker til forandring 
ved barn, familie o.a. 
-Hvor skal vi nå hen og hvad kan vi hver især bidrage med? 
- Hvem som ikke er tilstede kunne evt. være en hjælp?  
-  Hvad er det i hverdagen, derunderstøtter eller trækker 
væk fra den ønskede kurs?  
-Prioritering af udviklingspunkter  for næste 3 måneder. 
-Lille pause 
Forældresamarbejde/samvær, udarbejdelse af gode 
aftaler for kontakt til familie og netværk 
Aftaler vedr. praktiske ting. Udvikling af fælles plan. Ny 
mødeaftale, samt aftaler om hjemmebesøg  
evt.  

Aktivitet 

Hvem 

Hvad  

Opstartsmøde 
Formål: 
Sikre at barnet og familien bliver hørt og at 
der på tværs af familie og hjælpesystem 
skabes mulighed for en fælles udforskning og 
kortlægning af ønskværdige mål og 
udfordringer.. 
Mødet skal bidrage til, at der skabes et 
lærende fællesskab, hvor alle for at kunne 
bidrage til den fælles opgaveløsning  har 
mulighed for at ’tænke med på hinandens 
tanker.  

1. Statusmøde 
Formålet: 
Aftale hvor er vi på vej hen (hjem, 
netværks- anbringelse, familiepleje, 
institution)  
Rådgiveren har beslutningskompetencen 
hvad skal der arbejdes med for at nå der 
hen? 
Såfremt barnet skal videre i plejefamilie, 
tager rådgiveren efterfølgende kontakt til 
familieplejekonsulenten. 
  

2. Statusmøde 
 
Formålet: 
Hvor langt er vi?  
Hvordan kommer afrunding af fase 1, 
flytning og vedligeholdelsesarbejdet  i 
fase 2. til at foregå i den næste 3. 
måneders periode? 

 

Barnet 

Forældrene 

Rådgiveren. Evt. Teamleder 

Fra Perlen: Afdelingsleder, kontaktpædagog, 

netværksmedarbejder, evt. psykolog,  

Evt. Ressourcepersoner for barnet/familien 

(skole, dagtilbud, fritidstilbud) 

Relevante aktører for barnet i det videre 

forløb: Evt. plejefamilie, 

familieplejekonsulent 

1. STATUSRAPPORT sendes ud en uge inde 
 mødet 
 

Køreplan for mødet: 
 
Velkomst og præsentation. 
Formålet med mødet, ved afdelingsleder 
Med afsæt i statusrapport samt samtalearkene 
DAGENS GANG og VEJEN FREM drøftes den aktuelle 
situation. 
•Hvor er vi henne i forhold til opstartsmøde? 
•Hvor er vi henne i forhold til en ønskværdig fremtid? 
•Hvad der skal arbejdes med den næste periode? 
•Hvad kan vi hver især bidrage med? 
• Er der uudnyttede ressourcer i netværket, som evt. 
kan involveres?  
evt. 
 
 
 

 
 

Perlen er ansvarlig for at indkalde til møderne og er mødeleder. På opstartsmødet planlægges forløbets møder.  
Mødetider kan ikke ændres. Hvis man er forhindret sendes en anden repræsentant fra afdelingen. 

Barnet 

Forældrene 

Rådgiveren. Evt. Teamleder 

Fra Perlen: Afdelingsleder, 

kontaktpædagog, 

netværksmedarbejder, evt. psykolog,  

Evt. Ressourcepersoner for 

barnet/familien (skole, dagtilbud, 

fritidstilbud) 

Relevante aktører for barnet i det 

videre forløb: Evt. plejefamilie, 

familieplejekonsulent 

Uge 21   Uge 16-20 Uge 21  Uge 26 

Barn og familie bydes velkommen. 

Velkomstbrev udsendes til barn og 

familie med køreplan for besøget  

• Præsentation af medarbejdere 

• Kort om tilbuddet. (Jf. pjece) 

• Rundvisning  

• Fortælling om hverdagen på Perlen 

• Forældres/familiens/netværkets rolle   

• Aftale tid og rammer for samvær 

• Barn og familie inviteres til at skabe en 

fælles vision om, hvor de gerne vil hen i 

deres liv 

•  Relevant viden om netværk,  

ressourcepersoner mv. indsamles  

Hvordan  

Vedr. På-tværs-møde/kontakt: 

Afdelingslederen fra Perlen sender en 

mail til rådgiveren om, hvordan det går. 

 

2.Scoring: SDQ skema 

Evt. overleveringsmøde 

Formål:  
-At helt  praktiske ting afklares  
- at forløbet for næste fase aftales 
- At give barnet og familien/netværket 
en god afslutning på fase 1. forløbet  

Netværksmøde/familierådslagning  

Barnet 

Barnet 

Forældrene 

Netværk  

-Det private 

-Det professionelle 

 

-Barn og familie er selv med til at 

bestemme, hvem der skal deltage 

 

 

Barnet 

Forældrene 

Rådgiveren. Evt. teamleder 

Fra Perlen: Afdelingsleder, 

kontaktpædagog, 

netværksmedarbejder, evt. psykolog,  

Evt. Ressourcepersoner for 

barnet/familien (skole, dagtilbud, 

fritidstilbud) 

Relevante aktører for barnet i det 

videre forløb: Evt. plejefamilie, 

familieplejekonsulent 

Tovholdermøde 1 
-Processtyring/koordinering af forløb 

Forankringsmøde 1 
- Koordinere med Perleteam 
 

Tovholdergruppen evaluerer og følger 

op på  UDVIKLINGSPLAN  

Spotter nye relevante mål 

Forberede dagsorden til teammøder 

Forankringsgruppe: 

-Sparring med tovholdere 

-Faglige drøftelser og analyser med 

afsæt i systematiske observationer og 

arbejdet med udviklingsplan og -profil.   

 

UDVIKLINGSPLAN lægges i 
dagbogssystem sammen med  
relevante dokumenter: 
VEJEN FREM 
-Familie og barn inviteres til at sætte 
ord på visioner og ønsker   
-DAGENS GANG  
-Familie og barn inviteres til at spotte 
udfordringer   
 
VEJLEDENDE OVERBLIK 
-  I takt med at relevante informationer 
tilvejebringes konstrueres et 
vejledende overblik  
  

 

 
 

 

 

 

Tovholdermøde 2-3-4-5 
-Processtyring/koordinering af forløb 

Forankringsmøde 2-3-4-5 
-Koordinere m. Perleteam 

Uge 5 På tværs møde 1 
- Koordinering  med familieafdeling  
 
 

Evt. netværksmøde/ 
familierådslagning  
-  Synliggørelse og involvering af 
ressourcer i barnets netværk  

Tovholdermøde 6-7 
Processtyring/koordinering af forløb 

Forankringsmøde 6-7 
- Koordinere m. Perleteam 
 

 

Tovholdermøde 8-9 
-Processtyring/koordinering af forløb 

Forankringsmøde 8-9 
-Koordinere m. Perleteam 

Uge 16  
Skriftlig tilbagemelding  
-Koordinering  med familieafdeling 
 
 

 

Barnet 

Forældrene 

Rådgiveren.  

Fra Perlen: Afdelingsleder, 

kontaktpædagog,  eller pædagoger på 

arbejde 

Netværksmedarbejder   

Fælles udforskning  og planlægning  
Involvering af barn/familie i formulering af 
fremtidsbilleder og mål f.eks. gennem brug af 
samtalearket VEJEN FREM.  
Indkredsning af hverdagens  udfordringer og 
udviklingsmuligheder 
Involvering af barnet /familien og andre  i 
systematisk udforskning af hverdagens 
udfordringer og muligheder. Samtalearket 
DAGENS GANG inviterer barnet/familien og 
andre   til at se/huske mere og at skabe mere 
fyldige fortællinger.  
Med afsæt i det skabte overblik prioriteres de 
udviklingspunkter som barn og familie ønsker at 
arbejde med først. Indskrives i UDVIKLINGSPLAN 
 

Synlig imødekommenhed  
Involvering af familie i systematisk 
udforskning af netværks- og 
hverdagsressourcer gennem brug af  f.eks. 
genogram, netværkskort, ressourceblomst 
 
Systematisk efterspørgsel af relevant 
baggrundsmateriale 
 
Evt. første  snak om VEJEN FREM. 
 
1. scoring: SDQ skema 
1. Scoring: Sikker base, sikker tilknytning 
eller lignende  

Tovholdermøde: 

Kontaktpædagog, afdelingsleder, 

netværksmedarbejder og psykolog . 

 

Forankringsmøde  

Afdelingsleder og alle 

Perlemedarbejdere, 

netværksmedarbejdere og  psykolog ad 

hoc 

 

På tværs møde/mailkontakt  

Rådgiver & afdelingsleder  

 

 

1.Netværksmøde/familierådslagning  

Barnet 

Forældrene 

Netværk 

-Det private 

-Det professionelle 

 

-Barn og familie er selv med til at 

bestemme, hvem der skal deltage 

Tovholdergruppen følger op på 

opstartsmøde og fastholder indsigter i 

dokumenterne: VEJEN FREM, DAGENS 

GANG og VEJLEDENDE OVERBLIK 

Følger op på  UDVIKLINGSPLAN  for den 

første periode. 

Forbereder dagsorden til 

forankringsmøde. 

 

Forankringsmøde: 

Tovholdergruppen  fremlægger  

dokumenter og  UDVIKLINGSPLAN for 

Perleteam, der kvalificerer arbejdet og 

afklarer teamets bidrag. 

 

Tovholdergruppen  fremlægger  dokumenter 

og  UDVIKLINGSPLAN for Perleteam, der kvali-

ficerer arbejdet og afklarer teamets bidrag. 
 

1. Udviklingsplan 
-Med afsæt i handleplan og dialog med barn og forældre 
spottes  de aktuelt mest relevante mål, som der skal 
arbejdes med den næste periode .  
-Til hvert udvalgt mål beskrives metoder og handlinger. 
-Vær obs. på hvilke tegn der viser at der sker en 
bevægelse i den rigtige retning  
1. Udviklingsprofil 

-I forhold til hvert mål formuleres målbare succes-

kriterier som løbende dokumenteres inde i 

dagbogssystemet.  

-På-tværs-møde 

Der udarbejdes ikke noget formelt skriftligt fra mødet.  
  

 

1. Statusrapport  
-Hvilke udviklingspunkter og mål er der 
arbejdet med i perioden? 
-Hvordan er der arbejdet med punkter og 
mål? 
-- Vurdering af virkning: Hvad er 
lykkedes/ikke lykkedes? 
- Hvilke justeringer er der brug for? 

Tovholdergruppen evaluerer og følger op 

på  UDVIKLINGSPLAN  

Spotter nye relevante mål 

Forberede dagsorden til teammøder  
Forankringsmøde: 

-Sparring med tovholdere 

-Faglige drøftelser og analyser med afsæt i 

systematiske observationer og arbejdet 

med udviklingsprofil.   

- Evaluering af metode og status på effekt  

-- Gentænkning af indsats i forhold til barn 

og familie 

-Evt. udvikling af nye indsatspunkter 

- Opdatering af VEJLEDENDE OVERBLIK  

Tovholdermøde: 

Kontaktpædagog, afdelingsleder, 

netværksmedarbejder og psykolog 

 

Forankringsmøde  

Afdelingsleder og alle 

Perlemedarbejdere, netværks-

medarbejdere og  psykolog ad hoc 

 

Tovholdermøde: 

Kontaktpædagog, afdelingsleder, 

netværksmedarbejder og psykolog 

 

Forankringsmøde  

Afdelingsleder og alle Perlemedarbejdere, 

netværksmedarbejdere og  psykolog ad 

hoc. 

 

På tværs møde (½-1 time) 

Rådgiver & afdelingsleder  Perlen 

Kan evt. holdes som telefonmøde 

 

 

 

 
Netværksmøde 
Inddragelse af og tilbagemelding til det  
private netværk. Netværket kan bistå med at 
finde frem til de idéer, der hjælper barn og 
familie bedst.  
På mødet udfoldes en ligeværdig dialog, hvor 
alles ord tæller lige meget. De professionelle 
respekterer, at det er netværket, der kender 
barn og familie bedst. Fagpersoner bidrager 
med deres faglige viden efter behov 
Der laves evt. konkrete aftaler med netværk 
 

Tovholdermøde 
UDVIKLINGSPLAN  justeres 
 

Forankringsmøde 
Sparring med tovholdere 
 
 
 
 

Barnet 

Forældrene 

Rådgiveren. Evt. Teamleder 

Fra Perlen: Afdelingsleder, 

kontaktpædagog, 

netværksmedarbejder, evt. psykolog,  

Evt. Ressourcepersoner for 

barnet/familien (skole, dagtilbud, 

fritidstilbud) 

Relevante aktører for barnet i det 

videre forløb: Evt. plejefamilie, 

familieplejekonsulent 

Evt. netværksmøde 
/familie- 
Rådslagning 
-Synliggørelse og involvering af 
ressourcer i barnets netværk 
 

Tovholdermøde 10 
-Processtyring/koordinering af forløb 

2. STATUSRAPPORT sendes ud en uge inden 
mødet 
 
Køreplan for mødet: 
 

Velkomst og præsentation. 
Formålet med mødet, ved afdelingsleder 
Med afsæt i statusrapport samt samtalearkene 
DAGENS GANG og VEJEN FREM drøftes den aktuelle 
situation. 
•Hvor er vi henne i forhold til sidste statusmøde? 
•Hvor er vi henne i forhold til en ønskværdig 
fremtid? 
•Hvad der skal arbejdes med den næste periode? 
•Hvad kan vi hver især bidrage med? 
• Er der uudnyttede ressourcer i netværket, som evt. 
kan involveres?  
evt. 

N-møder – Koordinering af netværksarbejde. Afholdes hver tirsdag kl. 8.30 – 9.30.  Rikke sørger for planlægning af diverse besøg og møder . Indkalder, booker lokaler og udsender dagsorden  

 
 

Uge 24 eller før  
Evt. Koordineringsmøde med familieplejekonsulenter  

Tovholdergruppen  fremlægger  

statuserfaringer  og justeret  

UDVIKLINGSPLAN for Perleteam, der 

kvalificerer arbejdet og afklarer teamets 

bidrag. 
 

1. Udviklingsplan 
-Med afsæt i handleplan og dialog med barn og 
forældre spottes  de aktuelt mest relevante mål, som 
der skal arbejdes med den næste periode .  
-Til hvert udvalgt mål beskrives metoder og 
handlinger. 
-Vær obs. på hvilke tegn der viser at der sker en 
bevægelse i den rigtige retning  
1. Udviklingsprofil 
-I forhold til hvert mål formuleres målbare 
succeskriterier som løbende dokumenteres inde i 
dagbogssystemet.  
 
 
 

 

Netværksmøde 
Inddragelse af og tilbagemelding til det  
private netværk Netværket kan bistå med at 
finde frem til de idéer, der hjælper barn og 
familie bedst.  
På mødet udfoldes en ligeværdig dialog, hvor 
alles ord tæller lige meget. De professionelle 
respekterer, at det er netværket, der kender 
barn og familie bedst. Fagpersoner bidrager 
med deres faglige viden efter behov 
Der laves evt. konkrete aftaler med netværk 
 

Tovholdermøde  

Med afsæt i input fra 2.statusmøde justeres 

udviklingsplan/vedligeholdelsesplan 

 

Sagens akter oversendes eventuelt til 

familieplejen  

 

 
 

Uge 24 eller før Møde mellem  barnet familien og 
familieplejekonsulenten,, netværksmedarbejde  

 
 

Uge 24 eller før 
Forbesøg  i plejefamilie. 
Fam.pl.kons., Netværksmedarbejder  

2. Statusrapport  
-Hvilke udviklingspunkter og  mål er der 
arbejdet med i perioden? 
-Hvordan er der arbejdet med målet? 
-- Vurdering af virkning: Hvad er 
lykkedes/ikke lykkedes? 
- Hvilke justeringer er der brug for? 
 

-Der laves aftaler for vedligeholdelses-møde 
samt 3. statusmøde, som skal finde sted i 
fase 2.  

3.Scoring: SDQ skema 
Skubbes evt. til  begyndelsen af fase 2 

Samarbejdet er kendetegnet ved koordineret omtanke og løbende, nødvendig erfaringsudveksling 



Det gode samarbejde 
FASE 2: Milepæle undervejs 
Barnet skal hjem eller i netværkspleje.  
  

FASE 2 

Mødeoversigt 
 

Samarbejdet er kendetegnet ved  

koordineret omtanke og løbende, nødvendig erfaringsudveksling 

 

 

 

Marts 2015 

Arkiv: ME/Perlen/Gulddokumenter 

Mødetype Dato  Antal  
Fase 2. 

Farvel.til-Perlen  

arrangement 

Vedligeholdelsesmøde 

Statusmøder 

Netværksmøder/ 

Familierådslagning 

Tovholdermøder 
 

 

 

 

 

 

Forankringsmøder 
 

 

 

 

 

 

Tværsmøder/ 

arbejdsmøder  

Skolemøder 

Andet 

 

 



Processen i forbindelse med fase 2 

Det gode samarbejde  
FASE 2: Barnet skal hjem eller i netværkspleje. Milepæle undervejs  

 
 
 

Uge 1 
 
 
 

Uge Uge 15-16  Uge  2-4 Uge 21 -25  Uge 26 

Farvel til Perlen  
 
 
 

Vedligeholdelsesmøde 
Kan evt. holdes i hjemmemiljøet  

Arbejdsmøde 
½-1 time 

3. Statusmøde  Slut notat.  Afrundingsmøde 

STATUSBESKRIVELSEN sendes ud en uge 
inden mødet 
Formålet: 
Pejling af hvordan det går. 
Køreplan for mødet: 
Velkomst og præsentation. 
Formålet med mødet, ved afdelingsleder 
Med afsæt i statusrapport samt samtalearkene 
DAGENS GANG og VEJEN FREM drøftes den aktuelle 
situation. 
•Hvor er vi henne i forhold til sidste statusmøde? 
•Hvor er vi henne i forhold til en ønskværdig 
fremtid? 
•Hvad der skal arbejdes med den næste periode? 
•Hvad kan vi hver især bidrage med? 
evt. 

 

Udkast til SLUTNOTAT sendes fra Perlen 
1 uge inden slutdatoen for indsatsen.. 
Formål: 
Hvor langt er vi? 
Hvad har virket? 
Hvordan kommer barn, familie o.a. 
videre herfra? 

Barnet 

Forældrene eller andre 

omsorgspersoner  

Rådgiveren 

Netværksmedarbejder 

Udarbejdes i samarbejde mellem: 

Barnet 

Omsorgspersoner (biologisk familie, 

netværksfamilie, plejefamilie) 

Rådgiveren 

Tovholderteam 

Formål:  
- Markere overgangen 
-God anledning til at indsamle historier 
-og give barnet og familien/netværket 
billedbog,  erindringsdokument mv.  

N-møder – Koordinering af netværksarbejde. Afholdes hver tirsdag kl. 8.30 – 9.30.  Rikke sørger for planlægning af diverse besøg og møder . Indkalder, booker lokaler og udsender dagsorden  

Perlen er ansvarlig for at indkalde til møderne og er mødeleder. På opstartsmødet planlægges forløbets møder. 
 Mødetider kan ikke ændres. Hvis man er forhindret sendes en anden repræsentant fra afdelingen. 

Barnet 

Forældrene eller andre omsorgspersoner  

Rådgiveren 

Netværksmedarbejder 

Evt. Ressourcepersoner for 

barnet/familien (skolen, dagtilbud, 

fritidstilbud) 

Evt. Relevante aktører , der spiller en rolle 

for barnet , forældrene eller andre 

omsorgspersoner i det videre forløb. 

 

 

Barnet 

Forældrene eller andre omsorgspersoner  

Rådgiveren 

Netværksmedarbejder 

Evt. Ressourcepersoner for 

barnet/familien (skolen, dagtilbud, 

fritidstilbud) 

Evt. Relevante aktører , der spiller en rolle 

for barnet , Forældrene eller andre 

omsorgspersoner i det videre forløb. 

 

Barn, familie, kontaktpædagog og 
netværksmedarbejder lægger  i god tid 
plan for afslutningen på Perlen. 
 
 
 

Barnet har mulighed for at sætte sit præg 
på farvel middagen og f.eks.  bestemme 
menu . 
Som led i afskeden får barnet en 
billedbog  om tiden på Perlen. 
Kontaktpædagog er  ansvarlig for at 
samle billeder og lave bog.  
Under middagen kan der evt. holdes en 
tale som også fastholdes på papir så 
barnet kan tage den med sig hjem.  
Børn og voksne kan evt. hjælpe til med at 
samle erindringer om  fælles oplevelser 
og det som hver enkelt har fundet 
betydningsfuldt  
 
  

Aktivitet 

Hvem 

Hvad  

Hvordan  

3.Scoring: SDQ skema 4.Scoring: SDQ skema 

Barnet flytter ’hjem’ Vedligeholdelsesmøde 
Afholdes eventuelt i hjemmemiljøet eller 
der, hvor det giver mest mening   

Barn, familie, kontaktpædagog og 
netværksmedarbejder lægger  i god tid 
plan for den praktiske del af 
flytningen. 
 
Datoen for flytning fastlægges  og det 
fastlægges hvem der skal gøre hvad.  
 

For at lave en tydelig markering af, at der nu  
sker noget  nyt i barnets liv arrangeres f.eks. 
en farvel middag,  på et tidspunkt hvor flest 
mulig af de andre børn er hjemme.  

 

Samarbejdet er kendetegnet ved koordineret omtanke og løbende, nødvendig erfaringsudveksling 

Mest hensigtsmæssigt, hvis flytningen kan 
foregå på en hverdag. 
 
Evt. kan der blive tale om en glidende 
flytning,. 

Der er tale om en ’light-udgave’ af et 
statusmøde,. 
 
Fokus holdes på hvordan det går nu da 
barnet er kommet i nye rammer.  
 
 Hvad skal der være fokus på fremadrettet? 
Giver det mening at arbejde videre med 
udviklingspunkter.? 
 
Processen styres  som udgangspunkt af af 
netværksmedarbejder. Evt. inddrages 
andre.  

Rådgiveren har beslutningskompetencen hvis 
det kommer på tale, at der skal yderligere 
foranstaltninger til.  
Såfremt barnet/plejefamilien skal visiteres til 
anden hjælp tager rådgiveren efterfølgende 
kontakt til relevante aktører.  
 

Der udarbejdes erindringsdokument, 
livshistorie eller andet, der kan være med til 
at synliggøre den rejse barn og familie har 
været på.  


