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Procedure for Cool Kids og Chilled-ansøgning (børn, 
ængstelighed og angst) 
Pjece om PPL’s angstbehandlingstilbud Cool Kids samt pjecen "Børn og angst - et 
informationshæfte til forældre og fagpersonale" findes på silkeborg.dk 
Som udgangspunkt er Cool Kids for skoleelever i indskoling og mellemtrin, Chilled er for 
udskolingselever. 
 

Fokus-møde/K-møde 
Fokusmøde/K-møde afholdes, hvor det afklares, om barnet/familien er i målgruppen, og om 
Cool Kids er det bedst egnede tilbud.  
Det skal sikres at:  
• Forældrene er motiverede for og vil prioritere at møde op og lave hjemmearbejde samt 

deltage i rådgivningssamtaler. 
• Det pædagogiske personale omkring barnet er motiverede for at indgå i 

vejledningsforløbet, og skolen vil prioritere disse møder.  
• Barnet er motiveret for forløbet og har et ønske om at arbejde med sine vanskeligheder.  
 

Bilag 
Barnets lærer(e) udarbejder en besvarelse, der indeholder følgende oplysninger: 
• Barnets navn 
• Alder 
• Skole og klassetrin  
• Hvad handler angsten om? 
• Tidligere tiltag i skole og hjem? 
• Kan barnet indgå i normal undervisning? 
• Fagligt niveau – kan barnet læse og skrive? 
• Forældrenes motivation? 
• Barnets motivation? 
• Familiebelastninger? 
• Andre diagnoser eller udfordringer? 
• Indsats fra andre afdelinger? 
 

Materiale til forældrene 
Forældresamtykke og diverse spørgeskemaer findes i skolehåndbogen under Andre 
specialpædagogiske tilbud, Cool Kids og Chilled-forløb og udleveres til forældrene. 
 
• Screeningsspørgeskemaer og samtykkeerklæring (i skolehåndbogen) udleveres til 

forældrene. Vær opmærksom på, at der er forskellige skemaer, afhængig af om barnet/den 
unge er 6 år, 7-12 år eller 13-17 år. 

• Ved ansøgning til Chilled-forløb skal den unge desuden udfylde ”Spørgeskema: Humør og 
følelser” og ”Spørgeskema: Angstskala”. 

• Forældrene sender de udfyldte skemaer til skoleleder. Kan skannes og sendes via Aula. 
 

https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Trivsel-udvikling-og-laering/Problemer-i-familien/Aengstelighed-eller-angst
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Trivsel-udvikling-og-laering/Problemer-i-familien/Aengstelighed-eller-angst
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Skolehaandbog/Specialpaedagogisk-bistand-og-visitation
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Skolehaandbog/Specialpaedagogisk-bistand-og-visitation


Ansøgning sendes til PPL 
• Skoleleder fremsender ansøgning om Cool Kids til Leder af Specialiseret Indsats og Support 

Poul Skaarup Jensen og PPL-psykologen. Ansøgningsmaterialet består af de udfyldte 
spørgeskemaer, lærerens besvarelse vedr. barnets vanskeligheder og mødereferat fra K-
mødet/fokusmødet.  

 

Visitationsprocedure 
• Ansøgningsfrist til forårets forløb er fredag uge 49. Ansøgningsfrist til efterårets forløb er 

fredag uge 20. 
• Ansøgningen behandles på et for-visitationsmøde i Cool Kids-gruppen. I vurderingen af 

ansøgningerne lægges der vægt på, om barnets vanskeligheder må antages at kunne 
afhjælpes med et Cool Kids-forløb og om barn/forældre kan have udbytte af et forløb 
sammen med de øvrige ansøgere. 

• Forældrene får herefter et brev i deres e-Boks med besked om, at de er inviteret til en 
forsamtale med henblik på vurdering af endelig visitation. 

• Efter forsamtalen får forældrene et brev i deres e-Boks med besked om, hvorvidt de har 
fået en plads i forløbet.   

• Poul Skaarup Jensen sender besked om resultatet af visitationen til skolen.  
 

Skolens opgaver efter bevilling af forløb 
• Skoleledelsen planlægger samtlige møder jf. ”Tjekliste til skolens opgaver samt 

dagsordener til forløbets møder”, som også findes i skolehåndbogen under Andre 
specialpædagogiske tilbud 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Skolehaandbog/Specialpaedagogisk-bistand-og-visitation
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Skolehaandbog/Specialpaedagogisk-bistand-og-visitation
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Skolehaandbog/Specialpaedagogisk-bistand-og-visitation
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