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Fremskudt Funktion 
 

 
 

Et samarbejde om at styrke indsatserne for børn og unge i mistrivsel  
mellem Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark og Børne-       
og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune 

 

Informationsmateriale til forældre 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej 
 
I læser formentligt denne folder, fordi en 
regional eller kommunal medarbejder har 
vurderet, at jeres barn eller ung har 
behov for en tidlig indsats for at komme i 
trivsel.  
 
 
Formål 
 
Fremskudt Funktion er et samarbejde 
mellem Børne og Ungdomspsykiatrien og 
Vejle Kommune.  
 
Formålet er sammen at vurdere årsager til 
mistrivsel og igangsætte relevante 
indsatser for børn og unge så tidligt som 
muligt.  
 
 
Målgruppe  
 
Børn og unge i alderen 0 – 18 år samt 
deres forældre. 
 
Tilbuddet henvender sig til børn og unge i 
mistrivsel uden umiddelbar behov for 
psykiatrisk behandling. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Indhold 

Tilbuddet består af 4 forskellige former 
for vejledning og rådgivning: 

A. Sparring mellem familien og de 
regionale og kommunale 
medarbejdere 

B. Råd og vejledning i nærmiljøet 
målrettet børn, unge og deres 
familier 

C. Faglig sparring og rådgivning til 
fagpersoner 

D. Samarbejde med frivillige tilbud 
 
Kom godt i gang 
 
På sparringsmøde udfoldes som det første 
udfordringerne fra forskellige vinkler. 
Dernæst rådgiver sparringsteamet om det 
videre forløb med udgangspunkt i barnets 
eller den unges behov. Til sidst bliver der 
aftalt mulige skridt.  
 
De næste skridt kan være opgaver, som 
de regionale og kommunale medarbejdere 
skal lave eller aftaler i skolen eller noget 
som I skal arbejde med i hjemmet.  
 
 
 

Eksempler 
 
Et næste skridt kunne fx være vejledning 
fra de regionale medarbejdere på et 
hjemmebesøg til forældre og skole 
omkring et barn med selvskade. 
 
Et andet skridt kunne fx være 
udarbejdelse af en handleplan i skolen, 
hvor der observeres på trivsel. 
 
Et tredje eksempel kunne være et 
samtaleforløb om tics i De Åbne 
Rådgivninger ved Vejle Kommune – med 
de regionale medarbejdere på sidelinjen. 
 
Deltagere 
 
Fra familien deltager I som forældre og 
jeres barn (afhængigt af modenhed).  
 
Fra Børne- og Ungdomspsykiatrien 
deltager 2 faste medarbejdere. 
 
Fra kommunen deltager typisk 1-2 ledere 
samt relevante faglige medarbejdere. 
 
Mødet kan suppleres med andre relevante 
deltagere, som I tænker har kendskab og 
tilknytning til jeres barn. 
 
Praktisk information  
 
For at deltage i Fremskudt Funktion skal I 
forældre udfylde et oplysningsskema 
sammen med en relevant fagperson.  
 
I skal også underskrive en erklæring om 
samtykke om, at region og kommune må 
drøfte sagen om jeres barn / ung. 
 
 

Fagpersonen sender oplysningsskema 
og samtykkeerklæring sikkert til 
Tværfagligt Center for Børn og Unge 
via tcbu@vejle.dk  
 
Indsendelsen kan enten komme fra en 
regional eller kommunal medarbejder 
eller den praktiserende læge. 
 
Sparringsmødet varer én time og 
afholdes typisk i Tværfagligt Center 
for Børn og Unges lokaler. Adressen er 
Hjulmagervej 8K, 7100 Vejle.     
 
Efter sparringsmødet får I tilsendt et 
referat. 
 
Henvisning til Børne og 
Ungdomspsykiatrien 
 
Sparringsmøderne giver ikke mulighed 
for henvisning til i Børne og Ungdoms-
psykiatrien. 
 
Find medarbejder  
 
I kan finde en oversigt over relevante 
regionale medarbejdere fra Børne- og 
ungdomspsykiatrien på Psykiatrien i 
Syddanmarks hjemmeside. 
 
I kan finde en oversigt over relevante 
kommunale medarbejdere fra 
Tværfagligt Center for Børn og Unge 
med tilknytning til jeres barns eller 
unges skole eller daginstitution på: 
https://tcbu.vejle.dk/find-
medarbejder/  
 
 
 
 
 

Fremskudt Funktion 
 

 
Et samarbejde mellem Vejle kommune og Børne og 

Ungdomspsykiatrien for at sikre en fælles tilgang til at skabe 
trivsel og udvikling for børn, unge og deres familie. 
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