Tidlig indsats
Vi har altid fokus på såvel gruppens som det enkelte barns trivsel og udvikling, og når vi kan se, at et barn er
i vanskeligheder/eller en gruppe ikke er i trivsel, skal der handles med det samme.
Vi har hver 4. uge ressourceteammøde i huset, hvor lederen er tovholder på de sager og emner, der drøftes.
Til et ressourceteammøde sidder institutionens ressourceteam som foruden pædagoger fra institutionen
består af medarbejdere fra Tværfagligt Kompetencecenter, samt fra Familieafdelingen. Teamet består af en
psykolog, en logopæd, områdets sundhedsplejerske, en støttepædagog, en fremskudt socialrådgiver og (hvis
inviteret) en (børne-)fysioterapeut.
Ressourceteamets arbejde indebærer tværfaglig drøftelse omkring den undren/de bekymringer, der kan
være omkring et barns eller en gruppes trivsel. Der gives input til koordinering og faglig udvikling og drøftelse
og beslutning om implementeringstiltag i forbindelse med at støtte barnets/gruppens trivsel og udvikling.
Teamet får således en kort beskrivelse af de udfordringer, som der opstår omkring og i samspillet med det
enkelte barn og personalet får sparring på særlige faglige tiltag og evt. handleanvisninger for at sætte gang i
en bedre udvikling. Dette kan f.eks. være at man får øje på uhensigtsmæssigheder og derfor ændrer på
konteksten og/eller de pædagogiske tiltag som pt. er sat i spil. Evt. kan der også blive tilbudt hjælp direkte til
familien gennem institutionen eller direkte gennem kontakt til teamets socialrådgiver, hvis det er noget
familien er interesseret i.
Vi vægter forældresamarbejde højt og informerer altid jer som forældre, når vi oplever, at jeres barn er i
vanskeligheder eller ikke ser ud til at være i trivsel. I vil som forældre altid blive inddraget og skal give
samtykke hertil, hvis vi ønsker at tage jeres barn op på ressourceteammødet, og I vil altid få en tilbagemelding
om, hvad der blev drøftet af nye handlemuligheder eller tiltag på mødet.
Ofte er sparring med ressourceteamet nok til at hjælpe os som personale til at få det enkelte barn i trivsel
igen og afhjælpe barnets udfordringer. Andre gange skal der yderligere indsats til, og her kan
supportmedarbejdere fra det tværfaglige kompetencecenter tilbyde yderligere sparring og viden i
samarbejde med det pædagogfaglige personale i huset og jer som forældre.
Formålet med samarbejdet i ressourceteamet er således at sikre en tidlig og forebyggende indsats, og
dermed at der tages hånd om eventuelle bekymringer og udfordringer så tidligt som muligt og i tæt dialog
med jer forældre.

