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Retningslinjer for Tværfaglig samarbejdsgruppen.

TFU er en lovbestemt Landstingsforordning nr. 14 af 1 november 1982 som har til opgave at
medvirke til at børne- og ungesager løses koordineret og giver ideer til størst mulig gavn og støtte
for børn, unge og familier med særlige vanskelige vilkår. Det er familier, som ofte har
vanskeligheder både på det sundhedsmæssige, sociale og indlæringsmæssige område. Det er derfor
vanskeligt for én professionel faggruppe, at støtte familien i løsningen af deres vanskeligheder. Der
skal i langt de fleste tilfælde en tværfaglig indsats til.
TFU skal 1 gang måned holde møde, hvor man koordinere, rådgiver, er ideer til handleplanen og
evaluerer støtten til børn, unge og familier. TFU er også rådgivende i forhold til det Sociale Udvalg.
Ofte arbejder TFU både med handleplaner ift børnene og i forhold til forældrene. TFU kan anmode
om at få en sag op til:
Orientering
For at vide, hvordan det går i sagen
Anbefalinger til Social Udvalget med hensyn pp starte eller stoppe hjælpeforanstaltninger
Da det er vigtigt at skabe kontinuitet i TFU arbejde, kan det anbefales, at udvalget vælger en
månedlig ugedag, og tidspunkt for et år frem i tiden. Indkaldelsen sendes ud i god tid med
oplysninger om, hvilke sager der er på dagsordenen og sagsfremstillingen fra socialforvaltningen er
vedhæftet. Lige så vigtigt er det, at hvis et medlem er forhindret i at møde op, at der sendes en
anden, så sagsarbejdet ikke bliver forhindret eller forsinket unødigt.
Der skal altid indhentes samtykke fra familierne og denne skal socialforvaltning stå for, før sagerne
kan drøftes på TFU, uanset hvilken faggruppe, der ønsker at drøfte sagen. Ellers kan der drøftes
generelle spørgsmål med anonyme sager som eksempler. (se i øvrigt vedhæftede vedtægter for
TFU).

Orientering vedr. Børn – og unge lovgivningen.
Den seneste forordning på Børne- og ungeområdet har fokus på barnet: ”Barnet i Centrum.” Hvor
tidligere forordninger havde mere fokus på forældrene. Der er en ny forordning på vej i løbet af
2012.
Der orienteres efterfølgende om:

Borger Socialforvaltningen Tværfagligt Socialudvalgsformanden. Socialudvalget. Kommunalbesty
sam.arb,
gruppe
Når der kommer underretninger skal socialforvaltningen indkalde forældremyndigheden til samtale
og få samtykke til at gå videre med sagen. Når der så er indsamlet alle informationer skal
socialforvaltningen kører sagen videre til det tværfagligt samarbejdsgruppen til drøftelse og
gruppen indstiller videre til socialudvalget om igangsættelse af hjælpeforanstaltninger til
godkendelse til socialudvalget.
Hvis sagen er akut og der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger her og nu, kan
socialforvaltningen kører sagen videre til socialudvalgsformanden, der har kompetence til at
godkende at man igangsætter hjælpeforanstaltninger.
Derefter skal socialforvaltningen orienterer tværfagligt samarbejdsgruppen og sagen kører videre til
socialudvalget.
Man skal være opmærksom på, at Tværfagligt udvalget har fast møde 1 gang om måned, ligeledes
har Socialudvalget møde 1 gang om måneden.
Så det kan tage tid før man kan iværksætte hjælpeforanstaltninger, især hvis forældrene har været
usamarbejdsvillige eller de ikke har fremmødt i forvaltningen.
Fremgangsmåde ved underretninger:
Alle har underretningspligt, ansatte i social, skole, sundhedssektor samt borger, enten skriftligt eller
mundtligt.
Når der kommer underretning til socialforvaltningen, har socialforvaltningen handlepligt. Der kan
være anonyme underretninger, hvor underretterens identitet er kommunen ubekendt, eller
underretterens identitet er kommunen bekendt, men vedkommende ønsker at være anonym.
Vigtigt at huske under indberetning til forvaltningen.
Det er meget vigtigt, at man under underretning eller indberetning skriver cpr.nr. navn, og kommer
med god beskrivelse af problemets omfang samt beskrive hvordan man ellers har prøvet at
samarbejde med forældrene, og man som sidste instans sender indberetning til socialforvaltningen
og evt. give forslag til hvad det er man vil opnå ved at sende indberetningen.

Sagsgangen i socialforvaltningen:
Når socialforvaltningen har modtaget underretninger, skal socialforvaltningen igangsætte
undersøgelser, hvor man tager kontakt til forældrene og ung over 15 år til at indhente samtykke til
at indhente forskellige udtalelser fra enten dagsinstitutioner eller skolen eller sundhedsvæsnet.
Undersøgelsen skal resulterer i en stillingstagen til om hjælpeforanstaltninger skal iværksættes.

Høringspligt: børn over 10 år skal høres i videst muligt omfang og deres udtalelse skal tillægges
”passende” vægt. Dvs. der er ikke en pligt.
Børn under 10 år – barnets holdning skal ift. Modenhed og sagens art foreligge ved sagens
afgørelse.
Indehaver af fmy. Kan ikke modsætte sig, at barnet vil udtale sig.
Afgørelser om anbringelse udenfor hjemmet skal indbringes til udtalelse for det ”Tværfaglige
samarbejdsudvalg” i kommunen.

Typer af hjælpeforanstaltninger:
Kommunalbestyrelsen skal med samtykke fra forældremyndighedsindehaver og barnet, der er fyldt
15 år, vælge den hjælpeforanstaltning, der bedst stemmer overnes med barnets særlige behov:
1.
2.
3.
4.
5.

at yde socialfaglig bistand med hensyn til barnets forhold,
at barnet skal deltage i et dagtilbud, en ungdomsklub, en uddannelse eller lignene,
at yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet,
at yde familiebehandling eller lignende støtte,
at tilbyde døgnophold for både barnet, indehaver af forældremyndigheden og andre
familiemedlemmer på en døgninstitution, i en plejefamilie eller lignende,
6. at tilbyde aflastningsophold på en døgninstitution, i en plejefamilie eller lignende,
7. at tilbyde indehaver af forældremyndigheden en støtteperson i forbindelse med anbringelse
af barnet udenfor hjemmet,
8. at tilbyde eb personligrådgiver,
9. at yde økonomisk støtte til ophold på kost-eller efterskole,
10. at anbringe barnet udenfor hjemmet, for eksempel på en døgninstitution, eller i en
plejefamilie, som så anses for egent til at dække barnets særlige behov eller,
11. at yde efterværn.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde økonomisk støtte til udgifter, der følger af
hjælpeforanstaltninger nævnt i stk. 2, når indehaver af forældremyndigheden ikke selv har
midler dertil.
Orientering vedr. handleplaner:
1.
2.
3.
4.

Handleplanen skal udarbejdes inden anbringelse udenfor hjemmet.
Kan handleplanen ikke afventes er kort angivelse af formål med anbringelsen tilstrækkelig
Handleplanen skal senest foreligge efter 14 dage.
Kommunalbestyrelsen vurdere om andre hjælpeforanstaltninger er så omfattende der skal
udearbejdes en handleplan.
5. Hvis forældrenes eller barnet ønsker handleplan skal kommunalbestyrelsen udearbejde en
sådan.
6. Forældrene og barnet skal medvirke ved udearbejdelsen af handleplan.
7. Handleplanen skal indeholde:
•
skal være individuel
•
skal sikre en målrettet indsats

•
skal angive anbringelsens formål
•
skal angive forventet varighed.
•
8. Ved anbringelser udenfor hjemmet skal handleplanen desuden indeholde:
•
Hvilke former for støtte der skal iværksættes overfor familien i forbindelse med barnets
ophold udenfor hjemmet samt tiden efter barnets hjemvendelse (efterværn)
9.
•

Ved længere varende anbringelse udenfor hjemmet:
Mindst en gang om året skal anbringelsen vurderes p.b.a. handleplanens angivne formål
med anbringelsen.
•
Ved beslutning om fortsæt anbringelse revideres handleplanen i overenstemmelse hermed.
10. Handleplanen drøftes i ”det tværfaglige samarbejdsudvalg”
11.
Handleplanen indgår som en del af materialet i en socialudvalget samlede godkendelse af
anbringelsen udenfor hjemmet.
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