
Familierådslagning

Sammen om de rigtige løsninger  
for børn og unge 

Familierådslagning i Familierådgivningen



Har et barn eller en ung i din familie eller dit netværk 
brug for støtte?

Så overvej om familierådslagning kunne være vejen frem 
til de gode løsninger.

Familiens kræfter samles

Som forældre, familie eller privat netværk er I de bedste 
til at finde de gode kræfter frem, når I er bekymrede for 
sundheden, trivslen eller udviklingen for et barn i famili
en. Erfaringen er, at de rigtige løsninger for det enkelte 
barn bedst kan findes i tæt samarbejde med jer, som 
kender barnet eller den unge bedst.

-

Familierådgivningen tilbyder jer en familierådslagning, 
fordi det er en god metode til at finde den rette vej til 
trivsel og udvikling for jeres barn. Rammerne for familie
rådslagningen er tydelige, og metoden går ud på at samle 
ressourcerne i og omkring jeres familie, så I sammen laver 
en plan for, hvordan I hjælper jeres barn. 

-

Barnet eller den unge er hovedperson i familierådslagnin
gen, som inddrager familien og netværket, og samtalerne 
knytter jer tættere sammen omkring en løsning, som I får 
indflydelse på og ansvar for.

-

Familierådslagning  
Tre dele – én løsning

Familierådslagningen indeholder tre dele.

1. Information

Her deltager barnet eller den unge, familien og andre fra 
netværket sammen med familiens familierådgiver og 
eventuelt personer fra børnehave eller skole, hvis det er 
aftalt.

Familierådgiveren og eventuelt fagpersoner informerer 
kort om de udfordringer og ressourcer, som barnet eller 
den unge har. Familien ved inden familierådslagningen, 
hvad dette oplæg handler om og har desuden mulighed 
for at stille afklarende spørgsmål.

2. Hvad ønsker familien at gøre?

Familierådgiver og eventuelle fagpersoner forlader 
rummet, og ud fra spørgsmål, som barnet eller den unge 
på forhånd har formuleret sammen med familierådgive
ren, taler familie og netværk alene om, hvordan de synes, 
at situationen bedst kan løses.

-

Målet er, at I kommer frem til en plan, som I ud fra jeres 
nære kendskab til barnet eller den unge vurderer vil være 
til gavn. 

Det er vigtigt, at familien tager sig den tid, der er nødven
dig for at komme frem til en plan, som alle er enige om.

-

3. Gennemgang af planen

Familierådgiveren gennemgår planen, som familien er 
nået frem til. Alle parter skriver under på planen og 
aftaler en ny dato for opfølgning.



Samordnerens rolle
Samordneren er vært ved familierådslagningen og 
planlægger inden rådslagningen samtaler med forældre 
og barnet eller den unge og besøger det private netværk, 
så alle kender metoden og er forberedte på forløbet og 
dets fokus.

Samordneren er uafhængig af Familierådgivningen i 
Esbjerg Kommune og er en del af et korps af personer, 
som er særligt uddannede til netop at varetage den 
planlæggende og koordinerende rolle, som er vigtig for 
de tydelige rammer omkring familierådslagningen.
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Vil du gerne vide mere om dine 
muligheder for at afholde en 
familierådslagning, så kontakt:

Anne-Mette Sandgaard
Projektleder
Tlf. 2927 4657
amsa@esbjergkommune.dk

Familierådslagning

Familierådslagning
Darumvej 112
6700 Esbjerg
www.esbjergkommune.dk

mailto:amsa@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk
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