Den
Tværfaglige
Model

Fra intention til
realiseret praksis
Vi ønsker at skabe trivsel, læring og
udvikling og give ALLE børn og unge
i Viborg Kommune lys i øjnene!

Redskaber og systematikker
Trivselspositionering
Flere gange årligt udarbejder Sundhedsplejen, Dagtilbud, Skoler, SFO og
Klubber trivselsundersøgelser i forhold til alle børn.
Sammenhæng
Opretholdende
faktorer

Den Tværfaglige Model er stilladset for vores
samarbejde, når vi i Børn & Unge i Viborg
Kommune samarbejder på tværs af fagligheder
omkring børn og unges trivsel, læring og
udvikling. Stilladset udgør den nødvendige
organisering og struktur for, at vi kan yde en
tidlig og effektiv indsats.
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Tiltag

Sammenhæng

Handleplan
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faktorer

Konkret
Vores samarbejde i Den Tværfaglige Model er dynamisk.
udfordring/
problemstilling
Vi vil derfor løbende arbejde med en konkret problemstilling
Opretholdende
Opretholdende
på flere niveauer på samme tid afhængig
af opgavens karakfaktorer
faktorer
ter og de aftaler, vi indgår med hinanden.
Opretholdende

Trivselspositioneringen efterfølges af
en analyse,
Evaluering som skal gøre os klogere Mål
på, hvad der opretholder en problemstilling, og hjælpe os med at være
undersøgende og nysgerrige på egen
og andres praksis.
Tegn
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faktorer
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faktorer

Analysemodellen

Evaluering

Mål

Refleksionens
domæne

På baggrund af analysen
og i
Forventningsafstemning:
samarbejde
med forældrene
Beslutningens
Formål udar- Sparringen
domæne
Proces
domæne
Møderesultat
bejder vi en handleplan.
Formålet
er at blive konkrete omkring den
ønskede forandring, og hvilke indsatser der er behov for. Analysens
domæne

faktorer

Vi koordinerer og indgår aftaler om handling på alle tre
niveauer i modellen, mens det konkrete arbejde med indsatSammenhæng
serne sker i de Lokale Praksisfællesskaber.

Tegn

Refleksionens
domæne

Opretholdende
faktorer

For at kunne realisere
Opretholdende vores tværfaglige indsatser i praksis
faktorer
kræver det,
at vi alle bidrager til koordinering på tværs. Vi
Konkret
Evaluering
udfordring/
har alleproblemstilling
ansvar for koordinering i forhold
til vores egen praksis Mål
og rolle, mens tovholderen
er central i sikring af opfølgning
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og
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Tegn
Tiltag
Vi er gensidigt afhængige af hinanden i opgaveløsningen,
og vi skal altid kommunikere og handle med henblik på at
integrere vores egen opgaveløsning i den store fælles opgaveløsning. Vi skal følge de formelle procedurer og systematikker,
der er for vores arbejdsgange, og vi skal løbende tale sammen
om, hvordan vi koordinerer klogt i særlige sammenhænge.

På den måde bliver Den Tværfaglige Model et solidt fundament og en stærk samarbejdsstruktur for vores fælles koordinering og indsats.
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Dialogmodellen

Forventningsafstemning:

Beslutningens
domæne

Formål
Proces
Møderesultat

Sparringens
domæne

Møder omkring børn struktureres
altid efter Dialogmodellen. Formålet er at skabe gode, professionelle
og effektive møder, hvor alle er klar
på egen rolle og bidrag.

Analysens
domæne

Integrated Children’s
System (ICS)
Når Familieafdelingen indhenter
status/udtalelser på et barn, vil det
ske med udgangspunkt i ICS metoden og et ICS skema skal udfyldes.
ICS er en helhedsorienteret metode
for sagsbehandling og udredning i
sager om udsatte børn og unge.
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Som
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fællesviden
videnog
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Myndighedsrådgivere
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Model
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TVÆRFAGLIGT MYNDIGHEDSFORUM
MYNDIGHEDSFORUM

Forældre
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TVÆRFAGLIGT
TVÆRFAGLIGT FORUM
FORUM

Pædagogisk personale

PPL (Øvrige afdelinger i PPL)

PPL (Psykologer)

Sundhedsplejen

Forældre
Forældre
Fremskudte socialrådgivere

•• generelle
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Andre relevante deltagere

IILokale
LokalePraksisfællesskaber
Praksisfællesskaberarbejdes
arbejdesder
dermed
med

Familiecenter Viborg / Ungeindsatsen Viborg
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LOKALE
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PRAKSISFÆLLESSKABER

Forældre
Forældre

Børn
Børn

Tovholder
Tovholder

De
Deforskellige
forskelligefællesskaber
fællesskaberhvor
hvorfamilien,
familien,dagpleje,
dagpleje,vuggestue,
vuggestue,
børnehus,
børnehus,skole,
skole,SFO
SFOeller
ellerklub
klubsamarbejder
samarbejdermed
medandre
andreom
ombørns
børns
læring
læringog
ogtrivsel.
trivsel.Der
Derarbejdes
arbejdesbåde
bådeforebyggende
forebyggendeog
ogmed
medspecifikke
specifikke
udfordringer,
udfordringer,som
somkan
kanhave
havebåde
bådefaglig
fagligog
ogtværfaglig
tværfagligkarakter.
karakter.

Obligatoriske
Obligatoriskedeltagere
deltagere
Ad
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s

Viborg Kommunes sammenhængende børne- og ungdomspolitik “Lys i øjnene” er det grundlag, vores arbejde med børn
og unge hviler på. I politikken fremgår det, at vi ser børn og
unges liv som en helhed og har blik for de sammenhænge,
som børn og unge indgår i.
Vores fælles “Grundlag for børns læring” står på det brede
læringsbegreb, som rummer trivsel, læring, udvikling, dannelse, sundhedRefleksionens
og
mestring.
domæne
Det er alles opgave
at styrke og insistere på det tværprofesForventningsafstemning:
Beslutningens
Formål
sionelle
samarbejde,
somSparringens
beskrevet i “Grundlag for børns
domæne
Proces
domæne
Møderesultat
læring”, så barnet får de bedste betingelser for at indfri sit
læringspotentiale. Det gør vi ved at invitere alle op på balanceAnalysens
domæne
brættet til en nysgerrig
og undersøgende tværfaglig drøftelse
af en problemstilling.
“TOPI” understøtter og styrker vores arbejde omkring alle
børns trivsel, læring og udvikling – både monofagligt og
tværfagligt.
I TOPI anvender vi konkrete redskaber og systematikker til
at opspore og analysere forandringer og ubalancer i børn og
unges trivsel, læring og udvikling. Vi iværksætter virksomme indsatser gennem refleksion og faglig sparring i et tæt
samarbejde med forældrene og vi sikrer, at vigtig og relevant
viden ikke går tabt i overgangene.
“Den Tværfaglige Model” bygger på en anerkendende
systemisk tilgang, der giver tryghed og tillid. Modellen er
stilladset for vores samarbejde om børn og unges trivsel,
læring og udvikling på tværs af fagligheder. Et stillads der
sikrer, at alle kender egen og andres rolle og funktion i forhold til det tværfaglige samarbejde.

Du kan læse mere om din rolle og opgave i folderen
“Den Tværfaglige Model i praksis”, og du kan finde
beskrivelser af systematikker, værktøjer og tjeklister på

www.viborg.dk/tvaerfagligmodel

