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Tværfaglig drøftelse



Ved bekymring omkring et barns trivsel/
adfærd og læring, som omhandler barnets 
dagtilbud kan forældre henvises til at søge 
hjælp fra PPL i samråd med daginstitutionen. 
Daginstitutionen kan i den sammenhæng 
vælge at inddrage Sundhedsplejen.

Ved bekymring omkring et barns trivsel/ 
adfærd og læring, som omhandler barnets 
skolegang kan skolens ledelse vælge at 
indkalde forældre, lærere og pædagoger  til 
en tværfaglig drøftelse, hvor den videre plan 
for barnet vil blive drøftet.

Skolens ledelse kan i den forbindelse 
vælge at invitere repræsentanter fra  
PPL, Sundhedsplejen og/eller Børne- og 
Familieafdelingen med.

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL):  
Tlf. 89 70 19 00

PPL rådgiver det pædagogiske personale 
(lærere, pædagoger og ledere) i skoler og 
dagtilbud og kan i den forbindelse også yde 
rådgivning til forældre samt børn og unge 
op til 18 år i forhold til læring, trivsel og 
udvikling i børns fællesskaber.

• Forældre til børn i dagtilbud kan anmo-
de PPL om en pædagogisk psykologisk 
vurdering, som vil indebære rådgivning 
og vejledning i forhold til børns trivsel, 
læring og udvikling i dagtilbuddet.

Ved bekymring omkring et barns trivsel/
adfærd og læring, som omhandler barnets 
skolegang henvises forældrene til at 
kontakte barnets lærer og skolens ledelse 
mhp. at få hjælp.

Bekymring kan f.eks. være i forhold til 
skolevægring og mobning.

Sundhedsplejen: Tlf. 21 14 98 60

Sundhedsplejen arbejder med gravide, 
familier med småbørn/skolebørn og 
samarbejder med daginstitutioner og skoler.

Desuden arbejder sundhedsplejen med en 
særlig indsats til personer, der har behov 
og ønske herom. Dette er mødregrupper, 
efterfødselsreaktioner, Marte Meo forløb og 
børnefysioterapeut.

• Forældre til skoleelever kan anmode om 
vejledning ved skolens ledelse. Skolens 
ledelse kan i den forbindelse vælge at 
inddrage PPL.

Se mere på Silkeborg Kommunes hjemmesi-
de, jf. link:

https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelin-
ger-og-ledelse/Skoleafdelingen/PPL

Udfordringer i skole/daginstitution

PPL

Ledere skole/daginstitution

https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Skoleafdelingen/PPL
https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Skoleafdelingen/PPL


Børne- og Familieafdelingen: 
Tlf. 89 70 17 10

Tilbyder gratis rådgivning til børn, unge og 
deres familier, også anonymt.

Børne- og Familieafdelingen yder rådgivning 
i forhold til bekymringer om børnenes udvik-
ling og trivsel, forældrenes indbyrdes forhold, 
skilsmisse, opdragelse, ungdomsproblemer 
eller sociale problemer, kriser i forbindelse 

med sygdom, dødsfald.

Familierådgivningen hjælper gerne vide-
re i forhold til en vurdering og afklaring, 
hvis der er behov for støtte, jf. servicelo-
ven.

Se mere på  Silkeborg Kommunes hjem-
meside, jf. link: https://silkeborg.dk/
Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Boer-
ne-og-Familieafdelingen 

Børne- og Familieafdelingen

Ved bekymring omkring et barns trivsel/
adfærd i hjemmet eller bekymring i.f.t. 
familiens muligheder for at støtte deres 
barn tilstrækkelig kan der enten rettes 
henvendelse til skole/daginstitution eller 
Børne- og Familieafdelingen afhængig af, 
hvad der er baggrund for bekymringen.

Bekymring kan f.eks. være søvnforstyrrelser, 

tristhed, selvskade, vold, 
spiseforstyrrelser, højt konfliktniveau, 
misbrug.

Ved bekymring omkring et barns 
trivsel/adfærd i hjemmet, som giver 
anledning til mistanke om sygdom rettes 
henvendelse til egen læge.

Udfordringer i hjemmet

Hvis der i forbindelse med rådgivningsforløb 
opstår mistanke hos forældre, skolens 
personale, PPL og evt. Børne- og 
Familieafdelingen om psykiatrisk lidelse hos 
et barn, kan det blandt andet aftales, at PPL 
eller egen læge henviser barnet til videre 
udredning ved psykiatrien. Der vil blive set 
på om barnets udfordringer gør sig gældende 
i både i skole/daginstitution og hjem.

Ved mistanke om let til moderat psykiatrisk 
lidelse samt betydelig funktionsnedsættelse 
er der mulighed for at egen læge kan henvise 
til en privatpraktiserende speciallæge i 
børne- og ungdomspsykiatri.

Ved mistanke om moderat til svær psykiatrisk 
lidelse samt betydelig funktionsnedsættelse 

er der mulighed for at egen læge kan 
henvise til den hospitalsbaserede 
psykiatri.

I henvisningen beskrives de 
støtteforanstaltninger og indsatser, der 
har været afprøvet i primærsektoren – 
herunder, om der er foretaget relevante 
tiltag i barnets hverdag, hvilket vil være 
en forudsætning forud for eventuel 
videre henvisning.

Ved mistanke om ADHD hos 
børn på 14 år eller derover uden 
psykiatrisk komorbiditet har egen 
læge mulighed for at henvise til 
privatpraktiserende speciallæge i børne- 
og ungdomspsykiatri.

Psykiatrisk udredning

https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Boerne-og-Familieafdelingen 
https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Boerne-og-Familieafdelingen 
https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Boerne-og-Familieafdelingen 


Ved bekymring omkring et barns trivsel/
adfærd i hjemmet, som også påvirker 
adfærd/trivsel i skole/daginstitution 
henvises forældrene til at kontakte 
barnets lærer og skolens ledelse mhp. at 
få hjælp.

Ved bekymring som omhandler barnets 
skolegang kan skolens lærer i samråd 
med skolens ledelse og forældrene vælge 
at indkalde til en tværfaglig drøftelse.  

Til en tværfaglig drøftelse vil skolens 
ledelse indkalde relevante parter 
eksempelvis forældre, lærere og 
pædagoger til møde, hvor den videre 
plan for barnet vil blive drøftet.

Skolens ledelse kan i den sammenhæng 
efterfølgende vælge at inddrage 
Sundhedsplejen eller PPL eller Børne- og 
Familieafdelingen.

Udfordring i hjemmet, der påvirker skole/daginstitution

Ved alvorlig bekymring omkring et barns 
manglende udvikling og trivsel, skal 
der ske en underretning til Børne- og 
Familieafdelingen.

Se mere på Silkeborg Kommunes 
hjemmeside, jf. link
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-
og-familie/Trivsel-udvikling-og-laering/
Problemer-i-familien/Underretning

Underretning

Ved bekymring omkring et barns 
trivsel/adfærd i hjemmet, som giver 
anledning til mistanke om sygdom rettes 

henvendelse til egen læge.

Egen læge

https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Trivsel-udvikling-og-laering/Problemer-i-familien/Underretning
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Trivsel-udvikling-og-laering/Problemer-i-familien/Underretning
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Trivsel-udvikling-og-laering/Problemer-i-familien/Underretning
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