Høringssvar vedr. Tværsektoriel aftale på Børne- og ungeområdet i region Syddanmark.
Nedenfor forefindes de høringssvar der er taget til efterretning samt begrundelse herfor.

Skolepsykologerne er organiseret forskelligt i de
respektive kommuner, men typisk IKKE ansat på
skolen, men i PPR.
”Indsatser for børn af forældre med en psykisk
diagnose” Den samme systematiske screening bør
iværksættes for børn med forældre med en
svær/invaliderende somatisk sygdom.
”Underretning” Sætningen kan med fordel ændres
til: ”Med baggrund i den skærpede
underretningspligt anbefales det at almen praksis,
for at styrke den tidlige opsporing af mistrivsel hos
børn og unge underretter, så snart der opstår en
formodning om at barnet eller en ung mistrives.

Taget til efterretning, slettes fra
opremsning.

Hvis man har grund til at antage, at et barn kan have
brug for særlig støtte, hvorfor anbefales det så at
agere med et parallelsystem, og ikke at sende en
underretning? Hvis man lægger op til, at der skal
være dialog omkring børn uden om
myndighedsområdet, så skal man sikre sig, at der er
samtykke til dette. Hvor skal et sådan samtykke
journalføres – hvis det er forældrene, som er syge og
børnene er pårørende?
Det er forkert at sammenligne skole og
dagtilbudsfravær. Der er i dagtilbud ikke
fremmødepligt og det er meget betydningsfuldt at
forældrene ikke skal presses til at aflevere deres
barn i dagtilbud hver dag uanset om de har fridage,
eller har natarbejde etc.
Det der må være vigtigt i dagtilbud er at
sammenholde graden af fravær med barnets
generelle trivsel, udvikling og sundhed og ud fra
dette afgøre bekymringsgraden.
Der bør skelnes mellem fravær på skole og dagtilbud,
da fremmøde i dagtilbud ikke er obligatorisk. Fravær
i perioder kan skyldes helt andre ting, som mor der
er på barsel, fridage mv. Vi følger derfor ikke
systematisk op på børns fravær og kan ikke
umiddelbart bruge de samme
opmærksomhedspunkter som fra projekt Tilbage til
Skolen. Vi er naturligvis opmærksomme på fraværet
hos udsatte børn. Vi har et system, hvor vi kan følge
fravær, såfremt der er særlig opmærksomhed på et

Tages til efterretning og der
indskrives i afsnittet, at der
naturligvis underrettes, hvis der
vurderes at være grund til dette.

Tema

Handling/kommentar
(Begrundelse for afslag)

Afsnit

Høringssvar

Side

Svar
afgivet af

s.15

5.3

Aktørbeskrivelse

Odense
Kommune

s. 22

6.13
6.16

Anbefalinger til
regionale
indsatser

Sygehus
Lillebælt

s.22

6.15

Anbefalinger til
regionale
indsatser

Sygehus
Lillebælt

s.8

4.3

Børn og unge i
familier med
alvorlig somatik
sygdom

OUH

s.7

4.2

Dagsinstitutionsf Esbjerg
ravær
Kommune

s. 7

Dagtilbuds og
skolefravær

Varde
Kommune

Tages til efterretning.

Tages til efterretning.

Taget til efterretning – afsnit
omformuleres i relation til
dagsinstitutionsfravær.

Tages til efterretning og
omskrives på baggrund af
indkomne kommentarer.

barn. Hvis barnets trivsel og udvikling er truet og
mere stabilt fremmøde ikke kan opnås gennem
dialog med forældrene, har vi mulighed for at
underrette, såfremt det er relevant.
Under særlige fokuspunkter bør tilføjes: ”får fysiske
symptomer som f.eks. hovedpine, mavesmerter
m.m.”

s. 7

4.2

Dagtilbuds- og
skolefravær

Sygehus
Lillebælt

s.7

4.2

Dagtilbuds- og
skolefravær

Sygehus
Lillebælt

Sætningen: ”at barnet udviser dårlig opførsel”
vurderes med fordel at kunne ændres til ”udviser
uhensigtsmæssige reaktionsmønstre” da det
vurderes at ”dårlig opførsel” er et begreb som
vækker negative associationer i forhold til barnet og
lægger ansvaret for reaktionen hos barnet.

Tages til efterretning.

s.7

4.2

Dagtilbuds- og
skolefravær

Sygehus
Lillebælt

Angående opmærksomhedspunkter ved fravær: Det
vurderes ikke at de 3 opstillede punkter er obligate
for bekymring. Et barn med eksempelvis 5
fraværsdage på 3 mdr. kan også være i mistrivsel.
Derfor kunne punktet med for del formuleres
således:

Tages til efterretning.

s.7

4.2

Dagtilbuds- og
skolefravær

Haderslev
Kommune

s.7

4.2

Dagtilbuds- og
skolefravær

Billund
Kommune

Opmærksomhedspunkter ved institutions- og
skolefravær som skal give anledning til bekymring:
Særlige fraværsmønstre (f.eks. fravær hver
mandag eller fra bestemte aktiviteter)
Hvis et barn har 11 eller flere
fraværstilfælde gennem de seneste tre
måneder
Hvis et barn har mere end tre
fraværstilfælde gennem seneste måned
Det skal bemærkes at et barn eller en ung kan være i
mistrivsel selv om skolefraværet er af mindre
omfang.
Det bør skelnes mellem fravær i skolen og dagtilbud.
Dette skyldes, at baggrunden til fraværet kan skyldes
helt andre ting i børnehaven end i skolen, og hvor
der er undervisningspligt. Børn som er fraværende i
perioder eller sporadisk i et pasningstilbud kan fx
skyldes at mor er på barsel eller pga. ledighed. I
stedet bør der, på dagtilbudsområdet, være et langt
større fokus på de børn, som ikke indmeldt i et
dagtilbud, hvor barnet passes i hjemmet eller af
familiemedlemmer.
På dagtilbudsområdet bakker vi kun op om
opmærksomhedspunktet vedr. fraværsmønstre. Der
kan være mange sunde og positive årsager til, at et
barn i et dagtilbud har meget fravær, f.eks. at det
holdes hjemme fra daginstitution for at holde fri
med enten mor eller far. Vi bakker derfor ikke op om
opmærksomhedspunkterne, der fokuserer på
antallet af fraværstilfælde hvad angår
dagtilbudsområdet, men anerkender at der skal

Tages til efterretning

Der tilføjes ordene: som skal give
anledning til bekymring…
Der formuleres en sætning
nederst under punkterne, som
inspireres af indkomne forslag
hertil.

Tages til efterretning - der tilføjes
noget om barnets generelle
trivsel jf. andet forslag.

Taget til efterretning– tilrettet i
aftalen.

s. 7

4.2

Dagtilbuds- og
skolefravær

Vejle
Kommune

s.7

4.2

Dagtilbudsfravæ
r

Esbjerg
Kommune

s. 7-11

4

Faglige
forpligtelser sprog

Aabenraa
Kommune

s.20

6.1

Feedback på
underretning

Sygehus
Lillebælt

Flowdiagram

Sygehus
Lillebælt

s.11

være særlig opmærksomhed på, om der er et
mønster i barnets fravær.
I afsnittet 4.2 omkring fravær bør man skelne mere
mellem fravær i dagtilbud og skole, da der er
forskellige regler. Det er fornuftigt at have
opmærksomhed på fravær i dagtilbud, men det er
som udgangspunkt et tilbud, som der ikke er pligt til
at benytte. I forhold til fraværsproblematikken har
skolerne et udtrykt stort behov for at praktiserende
læger tager mere ansvar for at børn og unge ikke
kommer i fravær. Det må et høringssvar også gerne
give udtryk for.
I dagtilbud er der opmærksomhed på børn som
møder sent på formiddagen, ikke når at deltage i
aktiviteter/projekter, ikke kommer med på tur, ikke
har de nødvendige ting med osv.
Børn som har meget lange dage/mange ugentlige
timer i daginstitutionen.
Børn som ikke har meget ferie.
Børn som har lange fraværsperioder eller børn som
ikke møder op i daginstitutionen uden årsag.
Afsnit 4 Faglige forpligtelser: Afsnittene 4.1, 4.2, 4.3,
4.4 og 4.7 er sprogligt formuleret som forpligtelser
(’med denne aftale forpligtelser parterne sig på’).
Afsnittene 4.5 og 4.6 er sprogligt formuleret som
anbefalinger (’med denne aftale anbefaler
parterne’). Disse afsnit burde evt. flyttes til afsnit 6
Anbefalinger.
Underretninger: Som beskrevet under punkt 6
anbefalinger er kommunerne er via servicelovens
§155b forpligtet til at give en tilbagemelding i
forhold til den der har underrettet, i forhold til
hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller
foranstaltninger. En undtagelse herfra er, hvis
særlige forhold gør sig gældende. Vi vurderer, at det
vil være hensigtsmæssigt at denne information
tilføjes under punkt 4.1, da vores oplevelse er, at vi i
praksis oplever, at vi for sjældent får
tilbagemeldinger fra kommunerne.
Flowtegningen: Vi vurderer at kommunikationen
mellem instanser med fordel kan være mere
kompleks en tegningen giver udtryk for. Det
vurderes derfor, at der med fordel kan tilføjes
følgende pile:
Ex fra egen læge til somatisk enhed og
modsat
fra egen læge til psykiatrien og modsat
fra somatisk enhed til psykiatrien
fra somatisk enhed til samarbejde og
informationsdeling
fra somatikken, psykiatrien og egen læge til
kommunen

Taget til efterretning. Afsnittet
omskrives på baggrund af
indkomne kommentarer.

Taget til efterretning og
indarbejdes i aftaleudkast.

Taget til efterretning – afsnit 4.5
og 4.6 omformuleres til
forpligtelser.

Tages til efterretning og der
formuleres en sætning herom i
anbefaling 4.1.

Tages til efterretning.

Forældre med
misbrug af
rusmidler

Generelt

TUBA

Det at er der lægges op til en koordineret og
sammenhængende indsats på området bifalder vi i
TUBA.
Da vi jo ved, at der i mange familier forekommer
misbrug af rusmidler hos en eller begge forældre, og
at dette belaster børnene er det en vinkel man skal
være opmærksomhed på både i forhold til opsporing
af mistrivslen samt omkring den indsats og hjælp
børnene efterfølgende tilbydes. Så mange af de unge
man her har øje for vil komme fra hjem hvor der er
et misbrug.
Hvis der bag mentale eller somatiske problemer
ligger en misbrugsproblematik hos en forælder,
kræver det i forhold til opsporing og det at kunne
yde den rette hjælp efterfølgende, en viden om
emnet.
Her vil en passende indsats være på den primære
årsag bag problemerne og på de følger det har givet
for barnet, og ikke kun være på det som kan vise sig
at være symptomer, nemlig ved fx den lave mentale
trivsel.
TUBAs erfaring er, og omfattende statistik viser, at
hvis der ligger et misbrug bag disse symptomer så
skal der være en indsats som også tager
udgangspunkt i barnets perspektiv og har øje for
hvad barnet har brug for som følge af misbruget.
Og nogle børn vil foretrække at denne indsats
foregår hos en aktør som ikke er en del af det
offentlige system.
Fritids- og ungdomsklubber mangler som kommunal
aktør.

Tages delvist til efterretning.

I sidste sætning står der ”punkt 9” dette burde være
punkt 6.

Taget til efterretning – rettes.

Der indskrives en opmærksomhed
omkring forældre med misbrug af
rusmidler.

s.15

5.3

Fritids- og
Haderslev
ungdomsklubber Kommune

s. 23

7

Implementering

Odense
Kommune

s.24

7

Implementering
og evaluering

Sygehus
Der står på side 24, at aftalen vurderes en gang årligt Taget til efterretning – der er
Sønderjylla af Følgegruppen for forebyggelse, men hvordan
indskrevet, at implementeringen
nd
sikrer vi os, at medarbejdere i kommunerne og
sker i et samarbejde mellem

Generelt

s. 13-20

5.2,
5.3,
5.4

Jura

Aabenraa
Kommune

Juridisk plejefamilier

OUH

Taget til efterretning.

regionen får bidraget til evalueringen.

SOF’erne og
Implementeringsgruppen.

Vi vurderer dog, at aftalen mangler at blive set
igennem af en jurist på børn- og ungeområdet. Der
er nogle præciseringer af de forskellige lovgivninger
som mangler.
Under punktet somatiske sygehuse: I forhold til
anbragte børn skal det være tydeligt, at man ikke
skal orientere plejeforældre ved mistanke om
mistrivsel for eksempel. Plejeforældre er i et
ansættelsesforhold, ansat af myndigheden – derfor
skal orientering og kommunikation gå via
myndigheden, eventuelt via en underretning. Der er
ikke forpligtigelse til at indhente samtykke til at
reagere på mistrivsel hos et barn.

Tages til efterretning og der ses
nærmere på det.

Tages til efterretning – dette skal
tilrettes.

s.16

5.3

Generelt

Kommunen

Odense
Kommune

Misbrug

Tønder
Kommune

s.24

8

Monitorering

Billund
Kommune

s.5

2

Målgruppe

OUH

s. 5

2

Målgruppe

Aabenraa
Kommune

s. 9

4.5

s. 9

4.5

s. 9

4.5.

s. 22

6.12

s.17

5.4

Pasningstilbud bør erstattes med
undervisningstilbud og/eller fritidstilbud. derud over
vil det være forskelligt fra kommune til kommune
om det primært er sundhedsplejen eller PPR (især
skolepsykologerne), der sammen med de lokale
skolers ledelse og personale typisk er de primære
kommunale aktører.
Det foreslås, at misbrug hos forældre tydeliggøres
som en mulig årsag til psykisk mistrivsel. Misbrug i
hjemmet er årsag til mange problemstillinger og
forældres misbrug bør derfor nævnes på linje med
de andre mulige årsager f.eks. på side 5, side 8, side
39 og blandt risikofaktorerne i Bilag 7.

Taget til efterretning, omskrives.

Der er ikke opbakning til at lade et fald i
institutionsfravær være en markør for faldende
mistrivsel – fravær fra institution skal nuanceres.
Risikoadfærd i forhold til kriminalitet, vold og meget
tidlig seksuel debut bør der ligeledes være fokus på.

Tages til efterretning.

Afsnit 2 Målgruppe: I indledningen hedder det
’Aftalen dækker alle bør og unge i alderen 0-17 år,
som er i risiko for at mistrives eller har tegn på at
mistrives’. Først senere i teksten bliver det klart, at
der er fokus på den mentale trivsel, ikke den fysiske.
Netværksgruppe Haderslev Det bør tydeliggøres, hvem der med fordel skal være
r
Kommune tovholder for disse netværksmøder. Der ligges op til
at kommunen indkalder til disse møder, men HVEM i
kommunen bør indkalde. Hvis vi skal gøre noget
andet end hvad vi gør i dag, så er der behov for at
tydeliggøre et ansvar. Det kan med fordel være den
kontaktperson, som man forventer barnet/familien
vil få –> som der ligges op til i 4.6.
Netværksmøder Lægeforeni Med hensyn til netværksmøderne anbefaler LFngen Syd
Syddanmark, at de tilrettelægges med mulighed for
videokonference deltagelse.
Netværksmøder Esbjerg
Vedr. netværksmøder er det vores vurdering, at det
Kommune ofte er andre end kommunen, der har grundlag for
at indkalde til netværksmøde, idet mange børn med
tegn på mistrivsel følges i psykiatri, på sygehus eller
lignende før der er oprettet sag i kommunalt regi.
Netværksmøder Haderslev Som det står beskrevet i aftalen betyder det, at
Kommune sygehuset/Region Syddanmark skal være involveret
for, at der kan afholdes tværfaglig og tværsektoriel
case-baseret sparring. Aftalen bør indeholde en
beskrivelse af, at der kan afholdes case-baseret
sparring, også når kun kommune og praktiserende
læge er involveret i en sag.
Ny aktør under
Aabenraa
Afsnit 5 Aktører: Målgruppe 15-17 år: Her mangler vi
15-17-årige
Kommune den kommunale ungeindsats som aktør, jf. ny
lovgivning om FGU

Taget delvist til efterretning.
Er der misbrug hos forældrene, er
det familieambulatoriet, der har
bolden. Misbruges indføjes i listen
i listen over risikofaktorer.

Taget til efterretning og tilføjet i
bilag.
Taget til efterretning – mental
tilføjes.

Taget til efterretning og
indskrevet under 4.5.

Taget til efterretning –
formulering understreges.
Taget til efterretning og tilføjet.

Taget til efterretning – det er
specificeret, at der er tale om alle
regionale aktører og at disse ikke
behøver at deltage på én gang.

Taget til efterretning, FGU tilføjes.

s. 14, s.
16, s. 19

5.2.
5.3.

Opgave- og
ansvarsfordeling

Esbjerg
Kommune

5.4.

Opgaver og ansvarsfordeling, sidste punkt: Det
fremgår af teksten, at såfremt forældrene ikke
ønsker støtteforanstaltninger, er kommunen
forpligtet til løbende at følge op på sagen.
Foranstaltninger, jf. Servicelovens § 52 er frivillige.
Det skal vurderes i hvert tilfælde, om der fortsat er
tale om en bekymring, om der er grundlag for
opfølgning og i så fald hvorfra opfølgningen bør
foretages. Der kan være situationer, hvor der ikke er
grundlag for en sag eller for opfølgning i kommunalt
regi. Her skal tages stilling til, hvorvidt der er
opfølgning i andet regi.
Særligt for skoler og SFO/ungdomsklubber mv.: Det
bør næves, at disse institutioner ved bekymring for
barets trivsel har pligt til at foretage underretning.

s.15

5.3

Opgaver og
Sygehus
ansvarsfordeling, Lillebælt
særligt for skoler
og SFO’er

s. 14

5.2

Opgaver,
målgrupperne
opgaver og
arbejdsdeling i
forb. med
forebyggelse

Sygehus
Under praktiserende læge står der: Ved bekymring
Sønderjylla for barnets tarv sendes en underretning til det
nd
kommunale myndighedsområde. Det bør også stå

5.1

Pædagoger

Esbjerg
Kommune

s.21

6.7

Screening

Odense
Kommune

s.7

4.2

Skolefravær

Lægeforeni Med hensyn til dagtilbuds- og skolefravær kunne
ngen Syd
betegnelsen ”dårlig opførsel” med fordel ændres til,

4.2

Skolefravær

Tages til efterretning

Taget til efterretning og
konsekvensrettes under alle
målgrupper.

under somatisk sygehus.

s.11

s. 7

Taget til efterretning – der tilføjes
”eller sikre overlevering og
opfølgning i andet regi.

Vejen
Kommune

I forhold til forebyggelse og indsat, under viden og
rådgivning bør der også stå pædagoger. Ellers ser det
ud til at det kun gælder skoleområdet.
Relevante screeningsredskaber kan være brugbare
og hensigtsmæssige, men hvis det er alle børn på alle
årgange, der skal screenes for at afdække deres
mistrivsel gennem en screeningssystematisk i
barnets alder fra 0 – 17 år bliver det alt for
omfattende og rigidt, idet det fratager de forskellige
fagpersoner deres professionelle tilgang og faglige
skøn.

at ”barnet tilegner sig uhensigtsmæssige
reaktionsmønstre”.
Vejen Kommune betragter skolefravær som et
”symptom” på anden mistrivsel, hvorfor det findes
vigtigt at pointere, at fremmøde alene ofte ikke er
tilstrækkelig for at sikre barnets trivsel.
Psykologenheden fremhæver i deres høringssvar, at
der bør overvejes hvorledes der kan etableres
indsatser som forandre den bagvedliggende
mistrivsel der fører til højt fravær. Det kan ydermere
være Psykologenhedens bekymring, at skolefravær
anses som et individuelt problem for barnet eller
den unge, og at indsatser 2 af 3 derfor ikke målrettes
konteksten, hvor der arbejdes med de
sammenhænge i skolen og i hjemmet mm. som fører
til mistrivsel og skolefravær.

Taget til efterretning og tilføjes.

Tages til efterretning – der tilføjes
i aftalen, at der screenes, når der
er indikationer herfor.

Taget til efterretning.

Skolefravær er ét ud af mange
symptomer – der skal ses på
bagvedliggende faktorer.
Evt. tilføje en sætning om, at
skolefravær ikke er et ensidigt
fokus.

s.9

4.6

Kontaktperson

Odense
Kommune

Sundhedsplejersken er nævnt som værende den, der Taget til efterretning.
med fordel kan udnævnes til kontaktperson i
familien uanset barnets alder. Det anser vi ikke for i
alle tilfælde at være det mest naturlige valg, da en
kontaktperson bør være den fagperson, der har en
god kontakt med familien.

s.11

5.1

Sundhedsplejen

Vejen
Kommune

Taget til efterretning Sundhedsplejen tilføjes modellen.

s.20

6.2

Sundhedsplejen

s. 21

6.10

Sundhedsplejen Fredericia
som
Kommune
kontaktperson
på
ungdomsuddann
elser.

Vejen Kommune kunne godt tænke sig, at der under
observation og henvendelse stod Sundhedsplejen,
som jo er en del af punktet kommunale aktører.
Dette da vi arbejder helt i front og møder alle
familier meget tidligt.
Tilføje et ”bl.a.” i sætningen: Den tilknyttede
sundhedspleje vil bl.a. kunne….
For sundhedspleje kan så meget mere i
institutionerne (herunder screening og tidlig
opsporing i det daglige arbejde) og ikke kun
oplægsholder.
Sundhedsplejen nævnes som specifik faggruppe ifm.
anbefalingen vedr. kontaktperson på
ungdomsuddannelserne. Der er dog mange andre
faggrupper i kommunalt regi, som kan være lige så
væsentlige at indtænke.
I samme afsnit kan ordet ”stilling” med fordel
ændres til ordet ”funktion”.
Obs.: afhængigt af kommunernes organisering vil
den indledende vurdering af skolebørn ofte og i
højere grad omfatte involvering af PPR-psykologen
end fx tale/sprog, ergo/fys og sundhedspleje.

Taget til efterretning, PPR tilføjes.

s.16

5.3

Generelt

Særligt for skoler Odense
og
Kommune
SFO/ungdomsklu
bber mv.
Tandplejen

s.13

5.2

Tandplejen

s. 13

5.2

Tandplejen

s. 13-20

5.2

Tandplejen

5.3
5.4
s.13-20

5.2
5.3

Tandplejen

Vejen
Kommune

Der bliver anvendt betegnelsen skoletandpleje.
Dette er en gammel betegnelse, som nu i stedet
heller børne/ungetandpleje.
Vejen
Tandplejen er nævnt som relevante aktører for de 5Kommune 15 årige og de 15-17 årige. Tandplejen tænker sig
også som en særdeles relevant aktør i forhold til de
0-5 årige, da de samarbejder tæt med øvrige aktører
i kommunen ved netop denne aldersgruppe.
Haderslev Den kommunale tandpleje mangler som kommunal
Kommune aktør i målgruppen 0-5 år. Dette skal ses i forhold til
at gentagne udeblivelser for tandplejen (ikke sjuskeudeblivelser) kan være tegn på risikoadfærd.
Tandplejen har en vigtig rolle (også) i den tidlige
alder i forhold til kunne reagere på mistanke om
omsorgssvigt eller mistrivsel.
Middelfart Tandplejen er husket i nogen dele af aftalen og ikke i
Kommune andre. Meget hyppigt glemmes vi og det ville være
dejligt, hvis tandplejen var nævnt – særligt i afsnit
4.3. Tandplejen regner sig selv for en aktør i alle tre
målgrupper.
Esbjerg
Vi er nævnt i aldersgruppen 5-15 år. Omtales som
Kommune skoletandplejen. Det må være et levn fra gamle
dage, da vi er en børne- og ungdomstandpleje. Vi ser

Taget til efterretning.

Tages delvist til efterretning,
andre faggrupper i kommunalt
regi indskrives.

Stilling ændres til funktion.

Taget til efterretningkonsekvensrettes.
Taget til efterretning – tandplejen
indføjes.

Tages til efterretning.

Taget til efterretning –
tandlægerne indføjes.

Taget til efterretning og
konsekvensrettes.

5.4

s.39

Bilag
7

s. 14+17

5.2
og
5.3

s. 7

4.1

s.22

6.15

alle børn fra 8 måneders alderen til 18 år. Vi vil
derfor være en vigtig aktør til observation af om et
barn mistrives ikke bare ud fra tandsundhed, men
også trivsel mentalt og fysisk.
Tegn på
Risikofaktorer:
mistrivsel
Vigtig risikofaktor: manglende tidlig
tilknytning/relation til forældre (senest viden fra
Databasen: Børns Sundhed, Bjørn Holstein) som en
væsentlig risikofaktor for mistrivsel.
Under somatiske Esbjerg
Det bør tilføjes at sygehuset skal sikre et samarbejde
sygehuse
Kommune med Kommunen, (således at kommune orienteres og
inddrages i den videre proces) – der er alene anført
at der skal indhentes samtykke, men ikke hvad dette
samtykke givet skal bruges til.
Feedback på
Lægeforeni Med hensyn til underretninger vil det være en
underretning
ngen Syd
styrkelse, hvis det kan aftales, at kommunerne
udnytter mulighederne i serviceloven til at give
tilbagemeldinger til ”underretter” med information
om ”hvilken type foranstaltning den har iværksat, og
om den planlagte varighed heraf”. Ganske som
beskrevet i afsnit 6.1.
Underretning
Svendborg Vedr. pkt. 4.1 Underretninger. Det anbefales at der
altid laves en skriftlig underretning evt. på baggrund
af en telefonisk vejledende kontakt. At
underretningen fortsat kaldes en underretning
fremfor en bekymringsskrivelse.

Taget til efterretning – tegn
tilføjes.

Dette er taget til efterretning og
indføjet i aftalen.

Taget til efterretning.
Der skal være en overordnet
drøftelse af underretning, hvor
dette er en del af drøftelsen.

Underretninger må gerne både
være skriftlige og telefoniske.
Der er tilføjet lidt tekst herom.

s. 20

6.1

Feedback på
underretning

PLO

Til gengæld mener PLO-Syddanmark også, at egen
læge kan forvente at blive orienteret om hvilken
indsats kommunen så iværksætter, som beskrevet i
afsnit 6.1.

Taget til efterretning.

s.7

4.1

Underretning

Haderslev
Kommune

Taget til efterretning – faglig
forpligtelse vedr. underretning er
omformuleret.

s. 16

5.3

Særligt for skoler Odense
og
Kommune
SFO/ungdomsklu
bber mv.

Det foreslås, at det i aftalen uddybes yderligere, at
underretninger skal italesættes som
bekymringsskrivelser. Dette for at tydeliggøre, at det
er vigtigt, at de fagprofessionelle tør handle tidligt,
så snart der er en bekymring og ikke først, når barnet
viser flere tydelige tegn.
PPR har på landsplan arbejdet stærkt på, i
samarbejde med KL/skoleledelserne, netop ikke per
automatik at placere problemet i barnet. I en
pædagogisk læringsmæssig kontekst giver det oftest
bedre mening at "screene" læringsmiljøet og
relationerne omkring barnet, end at gribe til
screening af barnet. Begge tilgange har deres egen
logik og værdi og bør ligestilles som måder, der kan
arbejdes med forbedring af barnets trivsel.

Taget til efterretning – der er, når
screening er nævnt, lagt op til
screening af barnet OG dets
lærings- og nærmiljø

