Kære forælder
Silkeborg Kommune har sammen med jer forældre et stort fokus på børns trivsel. Derfor begyndte
vi i 2017 at bruge samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs. Modellen udspringer af
Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen.
Med Trivsel på Tværs vil vi sikre en tidlig indsats, hvis barnet ikke trives. Jo tidligere vi opdager
eventuelle problemer, jo bedre kan vi finde de gode løsninger og genskabe god balance og trivsel
hos barnet sammen med jer. Som forældre kender I barnet bedst, og I er en vigtig ressource, når
vi skal finde gode løsninger på, hvordan vi sammen kan bringe jeres barn i god trivsel igen.
Trivsel på Tværs betyder, at vi trivselsvurderer alle børn i alderen 0-6 år to gange om året. Hvis
trivselsvurderingen giver anledning til bekymring, indkalder vi jer forældre til en snak om det. Vi
holder selvfølgelig hele tiden øje med om børnene trives. Med Trivsel på Tværs sikrer vi, at det
bliver gjort systematisk.
I forbindelse med trivselsvurderingen noterer vi vurderingen af barnets trivsel med en
farvemarkering (rød, gul eller grøn) i et digitalt system. Det hjælper os med at sikre en opfølgning
på barnets trivsel, og vi kan samtidig let se om barnets trivsel har ændret sig. Vurderingen er kun
synlig for personalet tæt på barnet, med mindre du som forældre giver samtykke til at dele
trivselsvurderingen med for eksempel sundhedsplejersken eller en talepædagog. Hvis vi er
bekymrede for dit barns trivsel, har vi mulighed for at trække på faglig viden i sundhedsplejen,
pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), familierådgivningen med flere.
En anden del af Trivsel på Tværs er at støtte sammenhængen, når jeres barn skifter fra et tilbud til
et andet. Det betyder, vi sammen beskriver, hvad der er vigtigt at vide for det nye tilbud om jeres
barn, fx før barnet begynder i skole.
Læs mere – og se filmen om – hvordan vi arbejder med trivsel på trivsel.silkeborgkommune.dk

