
(De daglige tiltag for inkluderende praksis 0-18 år)

•Udarbejdes i tæt 
samarbejde med forældre.

•Netværksinddragelse

•Evaluering og justering af 
handleplan ICS-statusudtalelse

Teamet omkring barnet
mødes og udarbejder en
handlingsplan. Aftaler og 
gennemførelse af nye tiltag 
sættes i værk.

Teamet indkalder til  
konsultativt møde.
Indragelse af Psykologen- 
heden samt relevante sam- 
arbejdspartnere med henblik 
på nye handlemuligheder.  
Opstart af ICS-statusudtalelse.

På baggrund af den Pædagogiske 
Psykologiske Vurdering sikrer 
lederen, at den nødvendige 
støtte iværksættes. Ved special-
pædagogisk bistand på special-
center, indstiller lederen barnet 
til visitationsudvalget.

Visitationsudvalget tager 
endeligt stilling til placering
i specialpædagogisk tilbud.

Lederen sikrer, at der  - for 
skolebørn mindst én gang 
årligt - og for småbørn 
mindst hvert halve år - tages 
stilling til, om indsatsen 
bør fortsætte, ændres eller 
ophøre.

Lederen indkalder til konsul-
tativt møde med relevante 
deltagere. Indsatsen vurde-
res ud fra et helhedsoriente-
ret perspektiv. Det vurderes, 
om der skal sættes yderligere 
tiltag i værk, eller om der på 
dette tidspunkt skal udarbej-
des Pædagogisk Psykologisk 
Vurdering.
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TrivselshjuleT
- indsatser for børn & unge  
i vejen Kommune



I Vejen Kommune opererer vi med at kategorisere børns og unges trivsel med særlig fokus på de 
overgange barnet oplever. Her er det vigtigt, at alle faggrupper sørger for en god overlevering, så 
vigtige oplysninger om barnets trivsel videregives.
Den forebyggende indsats startes af sundhedsplejen i samarbejde med forældrene i barnets  
første leveår.

Vi har fokus på følgende overgange:

  • Fra hjemmet til dagtilbuddet

  • I dagtilbuddet er der fokus på overgange mellem dagpleje/vuggestuer og børnehave

  • Fra dagtilbud til skole

  • I skolen er der fokus på overgange mellem indskoling, mellemtrin og udskoling

  • Fra basisskole til overbygningsskole

  • Fra grundskole til ungdomsuddannelse

I forbindelse med overgange skal de professionelle voksne kategorisere barnets/den unges trivsel 
i følgende grupper og ud fra ICS-trekanten:

Grøn trivsel: 
Barnet fungerer og 

trives godt og udvikler 
sig alderssvarende.

Gul trivsel/bekymring: 
Der er tegn, der undrer, 
og som må undersøges 
nærmere. Der er tegn 

på, at barnet måske ikke 
trives og udvikler sig 

som forventet.

Rød trivsel/bekymring: 
Der er grund til bekym-
ring. Barnet viser sikre 
tegn på, det ikke trives, 
og det slet ikke udvikler 

sig som forventet.

På den måde får man et nuanceret billede af barnets trivsel og de voksnes bekymringer.



Hele den forebyggende indsats skal betragtes som vejledning til en mere inkluderende institution, 
således at der er mulighed for at reflektere over praksis. 

Vejen Kommunes indsats:
• Forebyggende indsats, dvs. almen indsats (grønt område)
• Foregribende indsats, dvs. særlig målrettet indsats (gult område)
• Indgribende indsats, dvs. når en forebyggende eller foregribende indsats ikke lykkes, vil indsatsen    
    være af indgribende art fx. anbringelse, specialklasse m.v. (rødt område)

Inden en reel foregribende indsats igangsættes, skal en række inkluderende/forebyggende tiltag 
være forsøgt af sundhedsplejen, dagtilbud og/eller skole. Institutionerne er selv med til at definere 
de forbyggende tiltag og kan løbende få konsultativ vejledning og eventuel bistand på baggrund af 
de tiltag, der er beskrevet i www.tilbudsviften.dk

BARNETS VELFÆRD
Familieforhold - familie og omgivelser

Barnets udviklingsmæssige behov

Sundhedsforhold

Skoleforhold og læring

Fritidsforhold og venskaber

Udvikling og adfærd

  • Følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling

 • Identitet

 • Social fre
mtræ

den

 • Selvstændighed

Familieforhold - Familierelationer

Grundlæggende omsorg

Sikkerhedsaspekter

Følelsesmæssig varme

Stimulering

Vejledning og grænsesætning

Stabilite
t

Familiens historie og funktion
Slægtninge og andre i familiens netværk

Boligen
BeskæftigelseØkonomiFamiliens relationer til omgivelserne

• Familiens sociale integration
• Lokalsamfundsressourcer

Foræ
ldrekom

petencer



Det tværfaglige samarbejde
Vejen Kommune er en ICS-kommune.
Integrated Children’s System (ICS) er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning  
i sager om udsatte børn og unge.
ICS som metode bygger på inddragelse af barnet og familien, fokus på ressourcer og problemer og 
på en holistisk tilgang.

Kernen i ICS-metoden er forståelse for, at børn og unges velfærd bliver formet i samspillet mellem 
tre hovedområder:
• Barnets/den unges udviklingsmæssige behov 
• Forældrekompetencer 
• Familieforhold – familie og omgivelser

ICS-metoden har fokus på samspillet mellem familien og de omgivelser, som er betydningsfulde for 
barnets/den unges velfærd samt for forældrenes muligheder for at varetage forældrerollen.
Teoretiske tilgange bag ICS bidrager til forståelsen af barnets udvikling og trivsel i samspil med den 
omgivende verden. Fokus er derfor altid på det enkelte barn eller den unge og på forældrenes kom-
petencer til at imødekomme barnets behov og sikre dets udvikling.

Når et barn har gul eller rød trivsel, starter de professionelle voksne en ICS-beskrivelse af barnet 
ved at udfylde ICS-statusudtalelsen. Dette skal styrke det tværfaglige samarbejde omkring børn og 
unge, og sikre at vigtige oplysninger deles af de professionelle. På de tværfaglige møder arbejdes 
der ud fra ICS-trekanten. 

Det er vigtigt, at forældrene er med som aktive aktører i hele processen - fra de forebyggende tiltag 
- til den foregribende indsats begyndes og afsluttes. 
I forhold til elever i 8. kl. og fremefter er det ligeledes vigtigt at overveje, om UU-Vejen skal ind- 
drages. 

Alle personer, som inddrages i den foregribende indsats, skal være bekendt med dette notat, 
således at alle kender hele processen.

Udarbejdet af Sundhed & Familie og Dagtilbud & Skole i Vejen Kommune.
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