
 

 

 

 

 

• Hvad virker det til, at barnet 
forsøger at gøre for at pa virke 
sit eget liv og skabe mening? 
 

• Hvad ser det ud som om, 
barnet optaget af, og hvad er 
pa  spil for barnet i forskellige 
sammenhænge? 
 

• Hvilke intentioner, tror vi, 
barnet har? 
 

• Hvordan hænger intentionen 
sammen med det, barnet 
siger eller gør? 
 

• Hvad tror vi, er barnets 
oplevelse af den konkrete 
situation? 
 

• Hvad ville barnet mon sige, 
hvis vi kunne spørge det? 
 

• Hvad udtrykker barnet 
gennem gestik, mimik, tegn, 
lyde, kropslige bevægelser? 
 

• Hvad fortæller barnet selv? 

Hvad er barnets 
perspektiv? 

• Hvad ser vi, barnet gør, der 
fortæller os, at barnet ikke 
er i trivsel? 
 

• Hvorna r viser den 
bekymrende adfærd sig? 

 
• Er der nogle gange, hvor 

problemet optræder i 
mindre grad? 

 
• Hvad er anderledes? 

Hvad bekymrer?  

Hvad fungerer?  

• Hvad ser vi fungerer i 
barnets liv pa  trods af de 
problemer, vi ser?  
 

• Hvad medvirker til, at det 
fungerer? 
 

• Hvilke ressourcer ser vi hos 
barnet og familien? 
 

• Hvilke ressourcer er til 
stede i barnets omgivelser? 
 

• Hvilken forskel gør det for 
barnets trivsel? 

Hvad vil vi gerne se ske? 

• Hvad ønsker vi skal være 
anderledes og bedre for 
barnet? 
 

• Hvad mon barnet ønsker skal 
blive anderledes? 
 

• Hvilke forandringer har vi 
brug for at se? 
 

• Hvad vil være de første tegn 
pa , at situationen for barnet 
udvikler sig i den retning, 
barnet og vi ønsker? 
 

• Hvem kan gøre hvad for, at 
dette sker? 
 
 
 
Brug indsatsplanen til at 
formulere konkrete ma l og 
tiltag/prøvehandlinger.  

Hvad aftaler vi? 

• Vælg indsatstype og udarbejd 
indsatsplanen 
 

• Aftal hvordan I følger vi op pa  
bekymringen. Hvad er første 
skridt, og hvem skal handle? 
 

• Aftal hvordan og hvorna r I følger 
vi op pa  tiltag/prøvehandlinger 
 

• Aftal hvem der er tovholder i 1. led 
og i 2. led 
 

• Aftal hvorna r I mødes næste gang 
 

• Hold øje med hvilken forskel, 
prøvehandlingerne gør, sa  I kan 
fortælle om det og fa  mulighed for 
at forstørre evt. positive 
forandringer, na r I mødes næste 
gang 

Dialogspørgsmål  

Del dine iagttagelser og vurdering med dine samarbejdspartnere. I kan anvende disse spørgsmål som 
inspiration. Husk altid at barnets perspektiv er omdrejningspunktet i samtalen.  
 

Igangsæt indsatser 

Lav aftaler for det fremtidige arbejde. 


