Forældreinformation
- om trivselsvurderinger af 0-1 årige
Jeres barn skal trives, udvikle sig, være glad og sundt
Det har høj prioritet i det daglige arbejde med de 0 – 1 årige børn i Furesø Kommune, at de trives og
udvikler sig. Vi er optagede af, at ALLE børn og deres forældre trives så godt som muligt allerede
fra barnets start på livet.
Derfor har Furesø Kommune i samarbejde med Socialstyrelsen besluttet, at arbejde med ”Model for
Tidlig Opsporing”. Det er en ny model, hvor vi udvider og systematiserer trivselsarbejdet. Et
væsentligt element er systematiske trivselsvurderinger.
For at komme til at trives er barnet i dets første leveår fuldt ud afhængigt af at have forældre, der
også trives. Derfor handler trivselsvurderingen også om jer, som står tættest på barnet i hverdagen.
Trivselsvurderingerne bruges til at blive endnu bedre til at få tidligt øje på, hvis et barn ikke synes at
trives i sin hverdag. Målet er hurtigt at finde frem til, hvad I som forældre og vi som
sundhedsplejersker i fællesskab kan gøre, for at barnet og I igen får en god, tryg og udviklende
hverdag.
Hvordan og hvornår foregår trivselsvurderingen?
Det er sundhedsplejersken, som kommer i jeres hjem, der laver trivselsvurderingerne af jeres barn og
jer under 2 og 9 måneders besøget samt efter behov. Vurderingen foregår ud fra en række punkter,
som er baseret på viden og forskning om trivsel og tidlig udvikling. På Sundhedsplejens hjemmeside,
er det muligt at se, hvilke punkter sundhedsplejen bruger som udgangspunkt for sine vurderinger.
Det er barnets hverdag, som kan ændres – ikke barnet!
Trivselsvurderingen sætter fokus på tre forskellige positioner, barnet kan vurderes at befinde sig i
med den viden, der er om barnet på det pågældende tidspunkt. De tre positioner beskrives således:




”Trivsel”: God trivsel, udvikling og sundhed
”Bekymring”: Tvivl om, undring eller begyndende bekymring for trivsel, udvikling og sundhed
”Stærk bekymring”: Manglende trivsel, udvikling og sundhed

Idéen med positionerne er at tydeliggøre, at manglende trivsel kan afhjælpes ved at rette fokus på
barnets hverdag og dets nære voksne, og ikke kun på barnet selv.
Som forældre inviteres I til dialog med sundhedsplejersken om vurderingen, og I vil naturligt blive
inddraget med jeres viden og overvejelser. Er vurderingen, at barn og familie ikke trives, kan I blive
inviteret til et tværfagligt samarbejdsmøde, for at vi kan blive klogere på, hvad vi og I som forældre
kan gøre mere af for at skabe en bedre hverdag for jer og jeres barn.
Vi ønsker tæt dialog og samarbejde med jer som forældre om jeres børns trivsel og udvikling. Vi vil
gerne opfordre jer til at kontakte sundhedsplejersken, hvis I oplever bekymring for jeres barns trivsel.
I er altid velkomne til at stille spørgsmål om trivselsvurderingen til den sundhedsplejerske, der er
tilknyttet jeres familie.
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