Alle afsnit arbejder med Familierådslagning:
Afsnit Vest — Fagspecialist
Birkeparken 72 B tlf. 6551 5728
5240 Odense NØ

Endvidere kan følgende kontaktes:
Faglig leder Susanne Westergaard Mortensen
E-mail: SUW@odense.dk tlf. 6551 5703

Afsnit Øst — Fagspecialist
Egeparken 2 A, 7. sal tlf. 6551 8539
5240 Odense NØ

Fagkonsulent Christian de Laurent Drachmann
E-mail: CDLD@odense.dk tlf. 6551 8522

Ungeafsnittet — Socialrådgiver
Egeparken 2 A, 7. sal tlf. 6551 5441
5240 Odense NØ
Handicapafsnittet — Teamleder
Birkeparken 72 B tlf. 6375 2294
5240 Odense NØ
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Odense Kommune

Familierådslagning

Hvis et barn har et særligt behov for en
indsats, giver Lov om social service mulighed for at arrangere en familierådslagning

I familierådslagning er det familien, der
lægger planer om:

 at forbedre barnets situation, hvis der

Familierådslagning bygger på:

er problemer hjemme

 at hjælpe barnet til at fortsætte i skolen,

 at familiemedlemmerne er de mest cen-

hvis der er skoleproblemer
 at få givet den bedst mulige omsorg til
børn, hvis forældre ikke magter at klare
omsorgen alene
 At opnå større forståelse for barnets
eller den unges udfordringer.

trale, når der skal lægges planer om barnets fremtid.
 at familien har viden og ressourcer til at
lægge planer, som er til gavn for barnet.
Hvad er familierådslagning?
Ved familierådslagning samles familien og
andre vigtige personer i familiens private
netværk og laver en plan for, hvad der skal
ske omkring et barn eller en ung.

Familierådslagning er en måde at inddrage familien og barnet/den unge, således
at familien selv tager ansvar, hvis der er
problemer.

Familierådslagning kan tilbydes, når der
er bekymring eller fare for et barns eller
en ungs sundhed, trivsel og udvikling,
eller hvis familien har behov for hjælp og
støtte som følge af et barns eller ungs
funktionsnedsættelse

Udgangspunktet er, at det er familien,
der har de bedste forudsætninger for at
komme med forslag til, hvad der er bedst
for barnets/den unges fremtid.
Familiens forslag danner grundlag for
udvikling af en plan for det videre arbejde med at forbedre barnets/den unges
situation.

På mødet diskuteres og planlægges hvilke
indsatser, der er nødvendige for at barnets/den unges situation kan bedres. De
vanskeligheder en familie møder varierer.
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 Anden del handler om, hvad familien vil

Hvem forestår familierådslagning?
Det gør forældrene sammen med barnet/
den unge og en samordner. Samordneren
er ikke ansat i Odense kommunes Børnog Ungeforvaltning.

gøre.
Her sidder familie, slægt og venner
alene og diskuterer. Målet er at komme frem til en plan, som er til gavn
for barnet.

Familien og samordneren gennemgår i
fællesskab, hvilke familiemedlemmer,
slægt og måske venner, der skal indbydes
til familierådslagning. Samordneren organiserer familierådslagningen sammen
med forældrene og barnet/den unge, ved
at finde frem til hvem man ønsker skal
deltage.

Det kan tage en del tid, før familien
kommer frem til en plan, som alle er
enige om.

 Tredje del handler om gennemførelse af
det, familien er kommet frem til.
Når familien er kommet frem til en
plan, samles familien, samordner og
sagsbehandler igen.

Samordneren har tavshedspligt og har
ikke læst papirerne i sagen. Det er samordneren der leder mødet

Der kan da blive en diskussion om,
hvordan man bedst muligt kan sætte
dét i værk, som familien er kommet
frem til.

Hvad er familierådslagning?
Familierådslagning består af 3 dele:
 Første del er information.
Kommunens sagsbehandler og evt. andre fagpersoner informerer kort om
barnets situation. Forældre og barnet/
den unge er på forhånd bekendt med,
hvad sagsbehandleren og andre fagpersoner vil sige. Familien kan stille afklarende spørgsmål.

Sagsbehandleren skal godkende
planen.
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