
 

 

Velkommen til  
Familieafdelingen 

 

 

Børn og unge med særlige behov 



Hvad er Familieafdelingen? 

Familieafdelingen er den afdeling i Svendborg Kommune, der 

ud fra Servicelovens bestemmelser, arbejder med børn og un-

ge, der har behov for særlig støtte.  

 

Familieafdelingens målgruppe 

 

Børn og unge 

Børn og unge med særlige behov 

 

Informationspjece: 

Velkommen til Familieafdelingen 

Børn og unge med særlige behov 

Handicap 

Børn og unge med betydelig varig nedsat funktionsevne 

   Børn og unge med indgribende kronisk eller langvarig lidelse 

 

Informationspjece: 

Velkommen til Familieafdelingen 

Børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne 

Børn og unge med indgribende kronisk eller langvarig lidelse 

 



Familieafdelingen arbejder på to adresser 

Alle førstegangshenvendelser behandles i Familieafdelingens 

modtagelse på Centrumpladsen 7, 2. sal.  

Hvis dit barns sag visiteres fra modtagelsen til en sagsbehand-

ler, gøres dette ud fra dit barns alder.   

 

Børn i alderen 0 - 14 år tildeles en sagsbehandler i Familieafde-

lingen, der fysisk sidder på Centrumpladsen 7, 2. sal. 

Unge i alderen 15 - 18 år og unge i efterværn tildeles en sags-

behandler i Familieafdelingen, der fysisk sidder i Ungekontak-

ten, A.P Møllersvej 37. 

 

Hvem er børn og unge med særlige behov? 

Målgruppen for børn og unge med særlige behov er defineret i 

Serviceloven. Der er tale om børn og unge, der har alvorlige 

vanskeligheder i deres dagligdag f.eks. i form af:  

 

• Psykiske problemer der gør, at de ikke trives 

• Sociale- og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder 

• Vanskeligheder i hjemmet 

• Misbrug og/eller kriminalitet 

• Udsættes for manglende omsorg eller overgreb 



Hvordan sagsbehandler vi? 

Første gang du henvender dig i Familieafdelingen, vil du blive 

mødte af en socialrådgiver, i modtagelsen. Socialrådgiveren vil 

vurdere om dit barns/jeres families vanskeligheder er indenfor 

Familieafdelingens målgruppe. Hvis dette ikke er tilfældet, vil du 

få råd og vejledning om, hvor du kan rette henvendelse for at få 

den rette hjælp. 

 

Er dit barn i Familieafdelingens målgruppe, vil der være brug for 

flere oplysninger og beskrivelser omkring dit barn og jeres fami-

lie. Dette for at kunne afgøre, hvilken indsats, der bedst vil hjæl-

pe dit barn/jeres familie i den nuværende situation.  

Hvis det vurderes, at der vil være behov for en længerevarende 

indsats, træffes der afgørelse om, at der skal laves en børnefag-

lig undersøgelse. Hvis dette er tilfældet, vil sagsbehandler i 

modtagelsen indlede et samarbejde med den sagsbehandler, 

der fremadrettet vil være sagsbehandler for jeres familie.   

 

Socialrådgiver i modtagelsen og  jeres sagsbehandler vil, som 

led i den børnefaglige undersøgelse, sammen og efter aftale 

med dig, planlægge et inddragende netværksmøde.   

 

 



Hvad er et inddragende netværksmøde? 

Det inddragende netværksmøde, er et møde, hvor både det pri-

vate og professionelle netværk deltager i mødet med Familieaf-

delingen.  

På mødet, får barnet/den unge, familien, det privat og professio-

nelle netværk mulighed for at italesætte de ressourcer og be-

kymringer de ser omkring dit barn/jeres familie.  

 

Formålet med det inddragende netværksmøde er, at samle de 

mennesker omkring jeres familie, der kan bidrage med relevan-

te oplysninger til brug for den børnefaglige undersøgelse. Her-

udover vil der ske en afdækning af, om der er nogen i jeres pri-

vate netværk, der kan støtte dig/jer i den aktuelle situation.  

 

Et inddragende netværksmøde afholdes ud fra en dagsorden, 

der inden mødet er sendt til alle mødedeltagere. Mødedeltager-

ne er udvalgt sammen med dig/jer som familie, hvorfor I altid vil 

vide, hvem, der deltager på det inddragende netværksmøde.  

Der vil på mødet være to fagpersoner, der har til opgave at væ-

re mødeleder eller referent. Det er mødelederens ansvar, at 

dagsordenen følges.  

Du kan læse mere i pjecen ”Det inddragende netværksmøde” 



Hvorfor og hvad er en børnefaglig undersøgelse? 

Hvis det må antages, at et barn eller en ung har behov for sær-

lig støtte, skal kommunen undersøge barnets eller den unges 

forhold. Undersøgelsen betegnes som en børnefaglig undersø-

gelse og gennemføres så vidt muligt i samarbejde med foræl-

dremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år. Un-

dersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene 

tillader, og må ikke være mere omfattende end formålet tilsiger.  

 

En børnefaglig undersøgelse er skriftlig, og har til formål at dan-

ne grundlag for at vurdere, om der er behov for at tilbyde særlig 

støtte og hvilken støtte, der i givet fald bedst hjælper barnet/den 

unge og familien.  

 

Mulige fokusområder i en børnefaglig undersøgelse: 

• Udvikling og adfærd 

• Familieforhold 

• Skoleforhold 

• Sundhedsforhold 

• Fritidsforhold og venner 

• Andre relevante forhold 

 



En børnefaglig undersøgelse består af 

• Samtaler med dig som forældre 

• Minimum én samtale med dit barn 

• Inddragende netværksmøder   

• Beskrivelse af barnet fra fagpersoner, der kender barnet; 

pædagog, lærer, sundhedspleje, mv 

• Sagsbehandlers vurdering af dit barns forhold 

• En beskrivelse af, om der er behov for at give særlig støt-

te til dit barn 

• En indstilling om hvilken støtte, der er nødvendig for dit 

barn 

  

Sagsbehandler vil besøge dig/jer i hjemmet mindst én gang 

gennem den periode, hvor undersøgelsen står på. 

Sagsbehandleren vil inddrage dig og dit barn mest muligt, og vil 

have fokus på at inddrage jeres netværk og andre relevante 

personer.  

 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest fire måne-

der efter, at Familieafdelingen bliver opmærksom på, at et barn 

eller en ung, kan have behov for særlig støtte. Denne frist kan 

dog forlænges, hvis der er særlige forhold, der taler herfor. Hvis 

dette er tilfældet, skal der foretages en foreløbig vurdering i sa-

gen, og du informeres om at tidsfristen forlænges.  



Når den børnefaglige undersøgelse er færdig, vil du få denne 

forelagt. Dette sker enten ved et møde med sagsbehandler, el-

ler ved at den fremsendes i din e-Boks. Når undersøgelsen er 

gennemgået/læst, skal du give dine eventuelle kommentarer til 

sagsbehandler, der noterer disse på sagen. Det er kun faktuelle 

rettelser, der ændres direkte i den børnefaglige undersøgelse. 

Hvis dit barn er fyldt 15 år, vil den børnefaglige undersøgelse 

også blive forelagt dit barn for kommentarer.  

 

Hvis der i den børnefaglige undersøgelse, vurderes, at der skal 

gives støtte til dit barn, vil dette ske i samarbejde med dig. 

Det afhænger helt af dit barn og din situation, hvilken støtte der 

kan gives og om det er støtte alene til dit barn eller det er støtte 

til jer, som samlet familie. 

 

Der er mange former for støtte bl.a. særlige dagtilbud, rådgiv-

ning- og behandlingsforløb, tildeling af fast kontaktperson, af-

lastning, efterskoleophold m.m. 

 

Familieafdelingen skal skriftligt træffe afgørelse og lave en 

handleplan for den støtte, der gives. 



Hvad er en handleplan? 

En handleplan er en skriftlig aftale mellem dig, Familieafdelin-

gen og dit barn. (hvis dit barn er fyldt 15 år) 

 

Handleplanen beskriver: 

• hvilken indsats der skal ydes 

• hvem der skal udføre indsatsen 

• hvad formålet er og hvad der ønskes opnået  

• hvem der skal informeres og samarbejdes med under for-

løbet 

 

Familieafdelingen skal følge op på, hvordan det går med ind-

satsen, hvilket vil ske første gang efter 3 måneder og derefter 

hver 6. måned. Opfølgningsmøderne vil afholdes med afsæt i 

”Det inddragende netværksmøde”. 

Der vil som led i opfølgningen blive taget stilling til, om det er 

den rigtige indsats, der er startet og der vil løbende blive fulgt 

op på hvornår formålet med støtten er nået og indsatsen der-

med kan ophøre.  

 

Inden indsatsen afsluttes, vil der være en samtale med dig og 

dit barn, hvor der laves aftale om, hvem der skal informeres om 

ophøret. Dette kan være dit barns klasselærer, kontaktpæda-

gog eller lignende. 

 

 

 



Hvis du vil klage 

Hvis du ikke er enig i Familieafdelingens afgørelse, kan du in-

denfor 4 uger klage til Familieafdelingen over afgørelsen.  

Familieafdelingen skal revurdere afgørelsen, og hvis afgørelsen  

fastholdes, sender Familieafdelingen din klage videre til behand-

ling i Ankestyrelsen.  

Når du får en skriftlig afgørelse medfølger en klagevejledning, 

hvor ovenstående ligeledes fremgår.  

Hvis du er utilfreds med selve sagsbehandlingen, kan du klage 

til lederen af Familieafdelingen. 

  

Ankestyrelsen 

Alle borgere har ret til at kontakte Ankestyrelsen, hvis man ople-

ver utilstrækkelig støtte til sårbare og udsatte børn og unge. An-

kestyrelsen vurderer hver enkelt henvendelse og tager stilling til, 

om de vil gå ind i sagen. 

  

Aktindsigt 

Familieafdelingen har notatpligt, og du har som forælder ret til at 

se sagens akter.  

Du kan læse nærmere om regler for aktindsigt på Svendborg 

kommunes hjemmeside www.svendborg.dk  

  

På Svendborg kommunes hjemmeside kan du også læse om 

generelle sagsbehandlingsfrister. 

  

 



Kontakt til Familieafdelingen 

Familieafdelingens administration kan kontaktes på  

Telefon: 6323 4600  

Mail: familieafdelingen@svendborg.dk 

 

Åbningstid for administrationen  

Mandag  9.00 - 15.00 

Tirsdag  9.00 - 15.00 

Onsdag  9.00 - 15.00 

Torsdag  10.00 - 16.30 

Fredag 9.00 - 14.00 

 

Sagsbehandlere i Familieafdelingen kan dagligt kontaktes i  

deres telefontid 

 

Telefontid for sagsbehandlere  

Mandag  9.00 - 10.00 

Tirsdag  9.00 - 10.00 

Onsdag  9.00 - 10.00 

Torsdag  10.00 - 11.00 

Fredag 9.00 - 10.00 

 

Du kan læse mere om Familieafdelingen på 

www.svendborg.dk/familieafdelingen  
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