
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Den professionelle 
bekymring 
Vejledning til frie skoler om børn og unge, der 
mistrives og har behov for særlig støtte 
 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Hvis du bliver bekymret for, 
et barn eller en ung 
• Notér dine observationer af barnet eller den unge. 

 

• Inddrag eventuelt din leder i dine observationer. 

 

• Inddrag eventuelt forældrene i dine observationer.  

(- Ikke hvis din mistanke er rettet mod forældrene for enten vold, seksuelle 
overgreb eller groft omsorgssvigt mod barnet eller den unge) 

 

• Udveksl eventuelt oplysninger i SSD-samarbejde. 

 

• Underret kommunen. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Din underretningspligt er en 
personlig pligt 
•Du har pligt til at underrette, hvis du i dit arbejde får 
kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung 
under 18 år kan have behov for særlig støtte. 

 

•  Underretningspligten er personlig. Når du vurderer, at der 
er behov for at underrette, har du pligt til at gøre det. Det 
gælder også, hvis din leder er af en anden overbevisning. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Den gode underretning 
• Kontaktoplysninger om barnet eller den unge og forældremyndighedshaveren 

• Baggrunden for, at du underretter 

• Din rolle i forhold til barnet eller den unge f.eks. klasselærer, kontaktlærer  

• Dine observationer af barnet, den unge, familien 

• Generel beskrivelse af psykiske, fysiske, sociale forhold, ressourcer, 
vanskeligheder 

• Beskrivelse af samarbejde med forældrene 

• Oplysninger om fremmøde eller fravær på skolen 

• Oplysninger om hvor længe du har kendt barnet eller den unge 

• Andre vigtige oplysninger 

• Forældrenes kommentarer til underretningen 

• Oplysninger om hvis forældrene ikke er blevet inddraget i underretningen 

Obs – du skal ikke vurdere eller komme med løsningsforslag! 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Sagen hos kommune 

•Kommunen har pligt til systematisk at registrere underretninger 

 

•Underretninger skal vurderes inden for 24 timer 

 

•Kommunen skal kvittere for modtagelsen af din underretning inden for 
6 dage 

 

•Kommunen skal orientere dig om, de har iværksat en undersøgelse 
eller foranstaltninger for det barn eller den unge din underretning 
handler om 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Samarbejdet med kommune 
 
• Du skal handle, hvis du er bekymret for om et barn eller en ung mistrives 

 

• Du skal være med til etablere et samarbejde med kommunen 

 

• Kommunen skal undersøge, beslutte og iværksætte den rette støtte for barnet 
eller den unge 
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