BFCK’s processkema til undersøgelse, handleplan og opfølgning for

Cpr.nr

Dato

Sagstrin

Kort beskrivelse af barnets baggrund

Genogram over barnets vigtigste netværk
(kan udarbejdes i elektronisk form nedenfor eller vedlægges sagen som håndtegnet skema)

For at give et hurtigt overblik over sagen kan der i nedenstående felt udarbejdes en kort beskrivelse af
barnets situation, historik i sagen, baggrundsoplysninger, familie- og
netværksinformationer eller andet, der vurderes relevant.

Til at
kopiere
ind
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BEKYMRER

Cpr.nr

FUNGERER

Hvad er sket, som gør, at der er en sag?

Sikkerhed / undtagelser

Hvor kommer informationen fra? (Hvem har underrettet?)
Hvad skete der? Hvornår/dato? Hvor slemt? Hvor ofte er det
sket? Betydning for barnet/den unge?

Tidspunkter, hvor bekymringerne er blevet håndteret på en
måde, der har taget hånd om barnets/den unges behov – af
forældre eller andre.

Dato

VURDERING og MÅL
Vurdering af barnets sikkerhed /trivsel
0
10
0 betyder, at der er alvorlig bekymring for barnet/den unges
sikkerhed/trivsel, mens 10 betyder, at der er stor sikkerhed
og trivsel

Forvaltningens vurdering på en skala
fra 0 til 10 og begrundelse

Forældres, barnets/den unges,
netværkets og fagfolks vurdering på en
skala fra 0 til 10

Sagstrin

AFTALER / LØSNINGER
Aftaler
Hvilke aftaler om løsninger er der indgået mellem BFCK,
barnet/den unge, familien og netværket, som skal sikre, at
målene bliver nået? Hvem gør hvad og hvor længe?

Foranstaltninger
Hvilke foranstaltninger skal igangsættes? Hvordan
understøtter indsatsen familien i at nå målene? Hvor længe
skal indsatsen vare?

Næste skridt
Hvad er de næste skridt, der skal tages for, at familien kan
komme nærmere ift. at nå målene?

Bekymringsgrundlag (analyse)
Hvad er BFCK bekymrede for vil ske i forhold til barnet/den
unge, hvis der ikke sker en forandring? Mulig betydning for
barnet/den unge i fremtiden?

Ressourcer/styrker
Det der fungerer godt i familien og for barnet/den unge?
Personer i netværket, der er til støtte for familien og
barnet/den unge?

Komplicerende faktorer
Hvad kan gøre det sværere at skabe sikkerhed og trivsel for
barnet den unge, men som ikke i sig selv gør, at der er en
børnesag i BFCK?
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Formål
Beskrivelse af, hvad BFCK overordnet ønsker at se ske for, at
barnet er i sikkerhed og trivsel.

Mål, der skal nås, så bekymringerne
ikke længere er til stede, og formålet
er opnået
Hvad vil BFCK (og familie og barn/ung) se ske i relation til de
bekymringer, der er, så alle ved, at bekymringerne bliver
håndteret? Skal ses demonstreret over tid.
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UNDERSØGELSE (§ 50)

Dato

Cpr.nr

Dato

Udfyldt af

Sagstrin

Enhed

Følgende 6 forhold: Udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold skal
belyses i undersøgelsen.
Hvis et eller flere af forholdene ikke er belyst i undersøgelsen, angives de(t) nedenfor med en kort begrundelse af, hvorfor de(t) ikke er relevant(e) at
belyse:

1. Analyse og konklusion på undersøgelsen med begrundet stillingtagen til barnets behov for støtte:
Sammenfat de bekymringer og ressourcer og øvrige oplysninger, som er indhentet ifbm. undersøgelsen og vurder på den baggrund barnets behov for støtte; herunder familiens og netværkets ressourcer og mulighed for
med støtte at afhjælpe problemerne

2. Hvilken art foranstaltning peger undersøgelsen på: Forebyggelse, anbringelse eller at sagen afsluttes?

3. Hvis sagen afsluttes, er familien og/eller barnet/den unge blevet henvist til rådgivning og vejledning?
Hvis ja, angiv gerne råd- og vejledningstilbud.
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HANDLEPLAN (§§ 57c og 140)

Dato

Handleplanen vedrører (sæt kryds i en eller flere af følgende):

Cpr.nr

Dato

Udfyldt af
□ Forebyggende foranstaltning

Sagstrin

Enhed
□ Anbringelse

□ 16+

□ Efterværn

□ Ungdomssanktion

Angiv formålet med støtten

Hvilke mål skal nås for, at bekymringerne
ikke længere er til stede?
Hvilke aftaler er indgået med familien/
netværket, hvad er forventningen til dem, og
hvad er den forventede varighed?
Hvilke(n) foranstaltning(er) skal der
iværksættes, hvad skal den/de bidrage til, og
hvad er den forventede varighed?

Husk ved:
Kriminalitetstruede børn og unge: Handleplanen skal tage højde for, at den iværksatte støtte skal modvirke yderligere kriminalitet og yde den nødvendige støtte til barnet eller den unge – se
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier.
Unge, der er idømt ungdomssanktion: Handleplanen skal indeholde en konkret plan for, hvordan den unge snarest muligt og senest ved afslutning af sanktionen påbegynder uddannelse eller
kommer i beskæftigelse - se Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier.
Den unge, der er fyldt 16 år: Handleplanen skal indeholde konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet – se dialogguiden i Fælles faglig platform eller specifikke
formularer i CSC Social.

Nedenstående udfyldes kun ved anbringelse:
Hvilke aftaler er indgået om samvær med
forældre og netværk ved anbringelse?

Aftale:
Afgørelse:

Hvilken form for støtte iværksættes
overfor forældrene?

Under anbringelse:
Ved hjemgivelse:
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Cpr.nr

Dato

Sagstrin

OPFØLGNING (§ 70)
Dato
Udfyldt af
Enhed
I forbindelse med opfølgningen skal du forholde dig til de nye indhentede oplysninger og sammenholde dem med den seneste handleplan og på den baggrund vurdere, om der er behov for
at ændre i den iværksatte støtte, og om handleplanen skal revideres.
Angiv, om der er opstået nye bekymrende forhold,
som er relevante og derfor skal indarbejdes i
handleplanen? (husk de 6 forhold: Udvikling og adfærd,
familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og
venskaber samt andre relevante forhold).

Vurder, om støtten og foranstaltningen fortsat
understøtter målene i handleplanen? (Kommer vi
nærmere målet?)
Skal støtten og foranstaltningen ændres, er der behov
for at iværksætte nye tiltag og i så fald hvilke?
(Hvis ja, hvilken støtte eller foranstaltning skal der iværksættes,
hvordan bidrager den til målene i handleplanen, og hvad er den
forventede varighed?).

Er der behov for at ændre/revidere handleplanen?
(Hvis ja, begrundes hvorfor og husk at indføre ændringer i
processkema og handleplanen).
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