Netværksmøder

Værdigrundlag

Om Indssatsteamet

Hjørring Kommunes børne, unge og familiesyn beror på, at

Indsatsteamet er et 2-årigt projekt, der løber fra 1.

forældrene har ansvaret for deres barn. Hjørring Kommune

januar 2016 til 31. december 2017.

har medansvar for - i et tæt samarbejde med forældrene - at
styrke barnets sunde udvikling og hvert familiemedlems triv-

I Indsatsteamet er der ansat en familiebehandler, en

sel.

psykolog og en netværksrådgiver. Det er rådgivere fra Familieafdelingen, der henviser til indsatserne.

Kontaktoplysninger

Indsatsteamet er en del af en indsatsstrategi i Hjørring Kommune, der har fokus på at styrke den tidlige og forebyggende

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kon-

indsats. Hensigten er at møde børn, unge og familier med

takte Hjørring Kommunes netværksrådgiver:

den rette hjælp så tidligt som muligt for at undgå at vanskeligheder udvikler sig.

Linda Vejby Fynshave
tlf. 41223572

Centralt for indsatsteamet er desuden arbejdet med at ind-

linda.vejby.fynshave@hjoerring.dk.

drage børn, unge, familier og netværk i et samarbejde om at
finde frem til den bedste løsning for barnet og familien.

eller din rådgiver.

Når familie og netværk selv lægger planer til gavn for barnet
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Netværksmøder

Hvis et barn eller en ung har et særligt behov for en

Netværksmødet er med til at sikre et godt samarbejde mel-

indsats har Familieafdelingen i Hjørring Kommune mulig-

lem alle involverede, da alle hører det samme, og alle er med

hed for at arrangere et netværksmøde.

til at finde de løsninger, der er brug for.

Hvad er et netværksmøde?

Udgangspunktet er, at det er familien og netværket der har

Netværksmøde kan tilbydes, når der er bekymring eller fare

de bedste forudsætninger for at komme med forslag til, hvad

for et barns eller en ungs sundhed, trivsel og udvikling.

der er bedst for barnets/den unges fremtid.

mål. Efterfølgende foretages en kort præsentationsrunde,

Ved netværksmødet samles alle dem, der har betydning for

Hvem står for netværksmødet?

til barnet/den unge.

barnet/den unge og familien. Det kan både være familiemed-

Netværksmødet styres af en mødeleder (netværksrådgiver el-

lemmer og venner, men også netværk fra fx fritidsinteresser

ler socialrådgiver) og varer ca. 2 timer.

Familiens rådgiver vil fortælle, hvorfor der er indkaldt til net-

Familien, herunder barnet/den unge og socialrådgiveren

sker ændringer i barnets/den unges nuværende situation.

og skole/daginstitution.
På netværksmødet diskuterer og planlægger familien sam-

gennemgår i fællesskab hvilke familiemedlemmer, slægt,

men med de øvrige inviterede, hvilke tiltag, der er nødven-

venner og andre relevante personer, der skal indbydes til net-

dige for, at barnets/den unges situation kan bedres.

værksmødet.

Hvad sker der til et netværksmøde?
Netværksmødet vil følge en fast dagsorden. Mødeleder byder velkommen og orienterer kort om netværksmødets forhvor alle præsenterer sig selv og fortæller om deres relation

værksmødet, og hvad bekymringen vil være, hvis der ikke

På netværksmødet vil følgende spørgsmål blive drøftet i fællesskab:
•

Hvad bekymrer i forhold til barnet/den unge?

•

Hvad fungerer i forhold til barnet/den unge?

•

Hvad skal der ske fremadrettet for barnet/den unge?

•

Hvilke aftaler kan vi lave, der støtter barnet/den unge
og hvem er ansvarlig for disse?

Målet er at lave et fælles udspil, der skal danne grundlag for
det videre arbejde med at forbedre barnets/den unges situation.

