Det inddragende
netværksmøde

Informationspjece til
familier og pårørende

Indledning
Der er i Serviceloven krav om, at det i en børnesag skal overvejes hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie
og netværk.
Familieafdelingen arbejder ud fra ovenstående, men ønsker en
optimering af inddragelse af jer som familie og jeres private netværk.
På den baggrund er det i Familieafdelingen besluttet, at alle
sagsbehandler skal arbejde efter metoden ”Det inddragende
netværksmøde”.
Hvad er ”Det inddragende netværksmøde”?
”Det inddragende netværksmøde” kendetegnes ved, at både det
professionelle og barnets/den unges og forældrenes private netværk deltager i mødet med Familieafdelingen.
Det private netværk kan bestå af bedsteforældre, onkler, tanter
og andre fra familien. Men det kan også være den unges kæreste, naboer, forældre til en kammerat, fodboldtræneren eller andre, som har en nær relation til barnet/den unge eller jer som
familie.
Som udgangspunkt skal børnene altid deltage i mødet. Om barnet deltager i hele eller noget af mødet aftales med sagsbehandler.
Familieafdelingen har legetøjskufferter, der kan tages med til
mødet. Barnet kan lege med indholdet, og fortsat være til stede i
mødelokalet. Det kan også aftales, at barnet forlader lokalet.
Et barn er fra det 15. år part i egen sag og det forventes derfor
at den unge deltager i hele mødet.

Formen på ”Det inddragende netværksmøde”
”Det inddragende netværksmøde” kendetegnes tillige ved at der
forud for mødet er lavet en dagsorden, der er sendt ud til alle
mødedeltagere, således at alle ved hvad formålet med mødet
er.
Familieafdelingen vil være repræsenteret med to medarbejdere,
der har hver deres rolle på mødet. Den ene har til opgave at styre mødet og derved sørge for at alle kommer til orde. Den anden har til opgave at sørge for at den udsendte dagsorden overholdes og at der tages referat af mødet.

Hvordan aftales det hvem der skal deltage i mødet?
Som led i at finde ud af hvem barnet/den unge og forældrene
har i det private netværk, der kunne være relevante at inviteret
til ”Det inddragende netværksmøde” laves der et netværkskort.
Netværkskortet laves som udgangspunkt sammen med barnet/
den unge, og i som forældre, vil blive spurgt ind til hvem i finder
relevante at invitere.
Derudover inviteres de fagprofessionelle, der vurderes relevante
i forhold til mødets dagsorden. Der kan her være tale om en lærer fra barnets skole, barnet/den unges kontaktperson, familiebehandler, terapeut, en medarbejder fra PPR eller andre.
Hvis der er tale om anbringelsessager, vil den pågældende familieplejekonsulent og plejefamilie/opholdssted ligeledes kunne
deltage i mødet.
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