Den Tværfaglige Model
Overblik over det tværfaglige samarbejde

Myndighedsrådgivere

3

TVÆRFAGLIGT MYNDIGHEDSFORUM

Forældre

Børn

Tovholder

Træder i kraft når der, på baggrund af en underretning, oprettes en
sag i Familieafdelingen. Tværfagligt Myndighedsforum har til formål at
koordinere de tiltag, der sættes i værk i Familieafdelingen med de tiltag,
der arbejdes med i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler og klubber.

UNDERRETNING

TVÆRFAGLIGT FORUM

Pædagogisk personale

PPL (Øvrige afdelinger i PPL)

PPL (Psykologer)

Sundhedsplejen

Forældre
Fremskudte socialrådgivere

Familiecenter Viborg / Ungeindsatsen Viborg

Andre relevante deltagere

2
Børn

Tovholder

Mødeforum hvor forskellige fagligheder mødes for at udfolde og
analysere konkrete trivsels-, lærings- eller udviklingsmæssige udfordringer i et tværfagligt perspektiv. Enten i forhold til et enkelt barn eller i
forhold til grupper af børn med henblik på konkrete aftaler om handling.

1

LOKALE PRAKSISFÆLLESSKABER

Forældre

Børn

Tovholder

De forskellige fællesskaber hvor familien, dagpleje, vuggestue,
børnehus, skole, SFO eller klub samarbejder med andre om børns
læring og trivsel. Der arbejdes både forebyggende og med specifikke
udfordringer, som kan have både faglig og tværfaglig karakter.

Den Tværfaglige Model
Overblik over det tværfaglige samarbejde i Vuggestue og Dagpleje

Myndighedsrådgivere

3

TVÆRFAGLIGT MYNDIGHEDSFORUM

Forældre

Børn

Tovholder

Træder i kraft når der, på baggrund af en underretning, oprettes en
sag i Familieafdelingen. Tværfagligt Myndighedsforum har til formål at
koordinere de tiltag, der sættes i værk i Familieafdelingen med de tiltag,
der arbejdes med i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler og klubber.

UNDERRETNING

Pædagogisk personale

Forældre
PPL (Øvrige afdelinger i PPL)

PPL (Psykologer og fysio-/ergoterapeuter)

Sundhedsplejen

TVÆRFAGLIGT FORUM

Fremskudte socialrådgivere

Familiecenter Viborg / Ungeindsatsen Viborg

Andre relevante deltagere

2
Børn

Tovholder

Mødeforum hvor forskellige fagligheder mødes for at udfolde og
analysere konkrete trivsels-, lærings- eller udviklingsmæssige udfordringer i et tværfagligt perspektiv. Enten i forhold til et enkelt barn eller i
forhold til grupper af børn med henblik på konkrete aftaler om handling.

1

LOKALE PRAKSISFÆLLESSKABER

Forældre

Børn

Tovholder

De forskellige fællesskaber hvor familien, dagpleje, vuggestue,
børnehus, skole, SFO eller klub samarbejder med andre om børns
læring og trivsel. Der arbejdes både forebyggende og med specifikke
udfordringer, som kan have både faglig og tværfaglig karakter.

