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Fremskudt 
Socialrådgiver

Familie og rådgivning

Særligt vedrørende skoler

Som fremskudt socialrådgiver på skoler-
ne er vi også til for dig som elev og/eller 
dine forældre.
Hvis du er elev, kan vi f.eks. råde og vejle-
de i forhold til at håndtere:

•  Konflikter med dine forældre
•  Skoletræthed
•  Konflikter i klassen eller på skolen
•  Hvis du føler dig ensom eller udenfor
•  Hvis du har det svært med din mor el-

ler far
 f.eks. hvis din mor eller far drikker eller slår dig

Hvis du er forælder, kan vi f.eks. råde- og 
vejlede i forhold til at håndtere:

•  Forældrerollen
•  Dit barns trivsel
•  Dit barns skolegang
 f.eks. fravær, konflikter i klassen
•  Forandringer i familien
 f.eks. skilsmisse, sygdom eller dødsfald

Vi kan altid kontaktes for en uforpligten-
de samtale. Kontaktoplysningerne kan 
ses på bagsiden.af denne pjece. Der fin-
des i alt 3 fremskudte socialrådgivere, der 
dækker hver deres distrikt i kommunen.

Kontakt

Der kan rettes henvendelse til fagpersona-
let på barnet eller den unges daginstituti-
on eller skole, for at få et møde med os. 

Den fremskudte socialrådgiver der er til-
knyttet dit barns daginstitution eller sko-
le er:
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Hvad laver en fremskudt socialrådgi-
ver i daginstitutioner og på skoler?

En ”fremskudt socialrådgiver”, er en social-
rådgiver, der primært har sin tilstedeværel-
se i dagtilbuddene og på skolen.

Daginstitutioner og folkeskoler i Viborg 
kommune har en fremskudt socialrådgiver 
tilknyttet, som skal være med til at styrke 
den tidlige og forebyggende indsats, såle-
des børn og unge i faldende trivsel støttes 
så tidligt som muligt. 

Som fremskudt socialrådgiver skal vi i sam-
arbejde med daginstitutionerne og skoler-
ne, yde råd- og vejledning til henholdsvis 
personale og familier, der af forskellige år-
sager befinder sig i en vanskelig situation. 

Som fremskudt socialrådgiver kan vi inddra-
ges, hvis et barn, forældre eller en fagperson 
oplever vanskeligheder eller familieproble-
matikker, der har indflydelse på barnet eller 
den unges trivsel og udvikling i daginstitu-
tionen eller i skolen. Det kan f.eks. være hvis 
et barn eller ung har mange konflikter, æn-
drer adfærd, har meget fravær eller ved fa-
milieproblemtikker.

Daginstitutionen, skolens fagpersonale og 
forældrene kan beslutte om en fremskudt 
socialrådgiver skal deltage i et møde, hvor vi 
sammen kan afklare, hvilken situation bar-
net og familien står i. Formålet med mødet 
er således at pege på løsninger, der kan ska-
be positive forandringer. 

Vi tilbyder også rådgivende samtalefor-
løb med forældre såvel som med børn, der 
vurderes at kunne profitere heraf. 

Herudover skal den fremskudte socialråd-
giver være med til at understøtte samar-
bejdet mellem Familieafdelingen, dagin-
stitutionen, skolen og forældrene, hvis der 
er brug for kontakt hertil, eller hvis der al-
lerede er en sag. 

Vi kan også rådgive- og vejlede om andre 
offentlige eller frivillige tilbud samt vej-
lede generelt om lovgivningen, men sær-
ligt i Servicelovens bestemmelser inden-
for Børne og Unge området.

Den fremskudte socialrådgiver skal arbej-
de forebyggende, og være tilgængelig for 
personale i daginstitutioner og i skoler, 
forældre og børn. 

Særligt vedrørende daginstitutioner

Som fremskudt socialrådgiver i daginsti-
tutionerne er vi også til for at råde- og vej-
lede dig som forælder, hvis du har behov 
for det. Vi kan f.eks. tilbyde dig hjælp i for-
hold til at håndtere: 

•  Forældrerollen
•  Dit barns trivsel
•  Forandringer i familien
 f.eks. skilsmisse, sygdom eller dødsfald
•  Andre problemstillinger

Du kan som forælder altid kontakte en 
af os for en uforpligtende samtale. Kon-
taktoplysninger finder du på bagsiden af 
denne pjece. Der findes i alt 3 fremskudte 
socialrådgivere, der dækker hver deres di-
strikt i kommunen. 

Den fremskudte socialrådgiver kan kun 
tilbyde sin rådgivning i forhold til børn 
og familier, der ikke i forvejen er tilknyt-
tet en socialrådgiver i Familieafdelin-
gen, og dermed har en igangværende 
sag. Herunder også sager i familieafde-
lingens frontteam.


