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Hvorfor

Hvad

Hvordan

Familierådslagning

Familie
rådslagning

- for Børn 
og unge
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side 1

Jeg vil gerne 
have hjælp til...

Hvordan kan jeg 
blive glad igen? 

Hvem vil med 
mig til fodbold?

Hvem kan hjælpe mig 
med mine lektier?

Jeg vil gerne have 
f lere venner 

Hvem kan jeg tale med? 

Hvornår og hvordan kan jeg 
være mere sammen med min far?

side 10

Ny dato for opfølgning

Snak...
Hvad gik godt? 



side 9

Min
plan

TRIN 3

Du får en mappe med hjem, 
som fortæller om din plan 

Hvad sker der på en
familierådslagning?

Vi aftaler en ny dato til opfølgning
 - snak om hvordan det 

  Er gået med planen          

side 2

Hvad er en 
familierådslagning?

Fremtid

Inviter din 
familie og netværk

Dine drømme
Du er i centrum

Du er med til at bestemme

Ideer

Familie og Netværk



side 3

Hvorfor holder jeg en 
familierådslagning

“jeg synes min bedste
ven skal prøve det”

 

Jeg får mulighed 
for at fortælle, 
hvad jeg mener 

Vi er nået frem til 
gode ting, som jeg 
er tilfreds med. 

Familie og Netværk

God ide

Vi hjælper 
hinanden med at 
komme med ideer 

side 8

Snak om dine 
spørgsmål

Hvad sker der på en
familierådslagning?

“NU Er jeg ikke alene”

TRIN 2



side 7

Hvad sker der på en
familierådslagning?

Invitation til 
Familierådslagning

SamordnerLærer/Pædagog Rådgiver

TRIN 1

VELKOMST

Darumvej

side 4

Mine spørgsmål 
og aftaler

Hvad kan vi gøre, Når 
mor og jeg har brug for 
en pause fra hinanden?

Jeg vil gerne være mere sammen 
med mine bedsteforældre. 
hvordan kan det lade sig gøre? 

Spørgsmål

Hvem? 
Hvad? 

Hvornår?
EKSEMPLER

Mine 
aftaler



side 5

Hvad er 
en samordner?

Besøger dig og din 
familie i dit hjem 

Taler med dig og din familie 
om din familierådslagning

VELKOMMEN

Samordner

Husk

side 6

Hvad laver en 
samordner? 

Hjælper dig med 
at få svar på 
dine spørgsmål 

Hvem skal med til din 
familierådslagning?

Hjælp til:

Samordner

Hvem skal være 
din støtteperson?

Hvad vil du gerne have 
at spise og drikke? 

Besøg hos din 
familie og netværk

Hjælper med at få de 
voksne til at lytte til 
dine behov og ønsker
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