
Udarbejdet af                              

SOCIALFAGLIG RÅDGIVER 

En pjece målrettet forældre til børn og 

unge i skoler, daginstitutioner og 

dagplejen. 

Denne pjece henvender sig til forældre, 

som gerne vil have mere viden om det 

forebyggende arbejde, som socialfaglige 

rådgivere laver omkring børn og unge i 

Vejle Kommune. 

 

 

 

 

   INDHOLD BROBYGNING 

Socialfaglige rådgivere deltager på 

møder, hvor de sammen med forældre og 

fagpersoner er med til at afklare, hvilken 

situation barnet og familien står i.  

Her bidrager den socialfaglige rådgiver 

med løsningsforslag, der kan skabe 

positive forandringer.  

HVEM ER DET? 

En ”socialfaglig rådgiver” er en 

socialrådgiver, der primært har sin 

tilstedeværelse i dagtilbuddene og på 

skolerne. En socialfaglig rådgiver 

arbejder i det forebyggende regi og har 

derfor ikke myndighed til at træffe 

afgørelser, men giver udelukkende råd og 

vejledning. 

 

En socialfaglig rådgiver inddrages fx, hvis 

et barn, forældre eller en fagperson 

oplever udfordringer, eller der opstår 

familieproblematikker, der har indflydelse 

på barnet / den unges trivsel og udvikling 

i daginstitutionen eller i skolen. En 

socialfaglig rådgiver inddrages så tidligt 

som muligt. 

Derudover tilbyder de socialfaglige 

rådgivere også korte afklarende 

samtaleforløb med forældre samt børn og 

unge.  

De socialfaglige rådgivere samarbejder 

med frivillige tilbud, De Åbne rådgivninger, 

SSP, Sundhedsplejen med flere. 

 

Den socialfaglige rådgiver er ofte med til 

at bygge bro til et godt  samarbejde mel-

lem familien og fx Familie– og Handicap-

afdelingen, daginstitutionen og skolen.  

Den socialfaglige rådgivning indebærer 

også generel vejledning om lovgivning, 

med særligt fokus på Servicelovens be-

stemmelser inden for Børne og Unge 

området og Forældreansvarsloven. 
 En autostol fra 1940’erne i USA.  

Nye tider og ny viden skaber hele         

tiden nye normer for vores samfund. 

PJECENS INDHOLD 

• Fakta om rådgivningsopgaver 

• Målrettet info til forældre 

• Hvem kan jeg spørge?  

MENNESKESYN 

Vi ved, at forældre altid vil gøre det, de 

mener er bedst for deres barn, og det er 

med denne tilgang, vi møder alle familier.  



Hjulmagervej 8K,  

7100 Vejle. 

 

Telefon: 76 81 54 00 

Mail: tcbu@vejle.dk 

KONTAKTINFO 

QR kode til  

www.tcbu.vejle.dk/find-

medarbejder 

HVEM KAN JEG SPØRGE? 

I Vejle Kommune har alle kommunale 

daginstitutioner og skoler tilknyttet én 

socialfaglig rådgiver fra Tværfagligt 

Center for Børn og Unge. 

Du kan få kontakt til den rette 

socialfaglige rådgiver ved at tage 

kontakt til dit barns daginstitution eller 

skole. 

BØRN I DAGTILBUD 

TYPISKE EMNER MED BØRN & UNGE 

•  Konflikter med dine forældre.  

•  Skoletræthed.  

•  Mangel på selvværd.  

•  Konflikter i klassen eller på skolen.  

•  Hvis du føler dig ensom eller udenfor.    

•  Hvis du vokser op i et hjem med vold eller 

alkohol. 

BØRN & UNGE I SKOLE 

I daginstitutioner og dagplejen er den 

socialfaglige rådgiver til for at rådgive dig 

som forælder, hvis du har behov for det.  

På skolerne er den socialfaglige rådgiver til 

for at rådgive dig som elev og eller dine 

forældre.  

TYPISKE EMNER MED FORÆLDRE 

•  Forældrerollen  

•  Dit barns trivsel  

•  Dit barns skolegang fx fravær, konflikter i 

klassen  

•  Skilsmisse og samarbejde mellem dig og 

den anden forælder. 

•  Rådgivning i forbindelse med en krisesi-

tuation. 

•  Rettigheder og lovgivning. 

•  Samarbejde med skolen. 

TYPISKE EMNER MED FORÆLDRE 

•  Forældrerollen 

•  Dit barns trivsel  

•  Skilsmisse og samarbejde mellem dig og 

den anden forælder. 

•  Rådgivning i forbindelse med en 

krisesituation. 

•  Rettigheder og lovgivning. 

•  Samarbejde med dagtilbuddet. 

Gode løsninger på nutidens problemstillinger 

er sjældent ens, men barnets trivsel er altid 

i centrum.  

De socialfaglige rådgivere er ansat i 

Tværfagligt Center for Børn og Unge, hvor 

ca. 100 medarbejdere yder specialiseret 

rådgivning og vejledning til skoler og 

dagtilbud.  

Sammen har vi fokus på at tilrettelægge  

indsatser, så børn og unge har de bedste 

muligheder for at indgå og udvikle sig i 

fællesskaber. 

TVÆRFAGLIGT CENTER FOR  

BØRN OG UNGE 

Vidste du fx at Albert Einstein først 

begyndte at tale, efter han var fyldt 5 år? 

Vi tror på, at børn vil, hvis de kan. Vi har en 

anerkendende tilgang og bidrager til, at der 

bliver gjort mere af det, der rent faktisk 

fungerer.  

 Albert Einstein, 1876, 3 år.  

 
En ”børnepasser” overvåger et spædbarn, som    

leger i et udvendigt trådnet på et højhus i USA i 1937. 


