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Børnefaglig
undersøgelse

Børnefaglig undersøgelse
Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og
der er truffet afgørelse om udarbejdelse af børnefaglig
undersøgelse jf. Servicelovens §50 kan Marselisborg sammen med den kommunale myndighed medvirke til at undersøge barnets eller den unges forhold nærmere.
Undersøgelsen vil blive udarbejdet i henhold til gældende
lovgivning efter nærmere aftale med den enkelte kommune.
Marselisborgs undersøgelse tager metodisk afsæt i ICS-
metoden og vil sikre et grundlag for, at den enkelte rådgiver kan vurdere om et barn eller en ung og dennes familie
har behov for en social indsats, der kan medvirke til at skabe
sammenhæng og kontinuitet i barnets eller den unges liv.
Undersøgelsen afdækker både de udfordringer, der er i familien eller hos barnet og de ressourcer, der er tilstede og som
kan bidrage til at sikre en positiv udvikling.
I undersøgelsen tilstræber Marselisborg maksimal inddra
gelse af og medvirken fra både forældre og barnet eller den
unge, ligesom familie og netværk inddrages efter behov. Selve undersøgelsen afsluttes med en sammenfatning, der kan
danne grundlag for kommunens videre indsatsplan og even
tuelle foranstaltninger jf. Servicelovens §52.
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Marselisborgs erfarne konsulenter, der udarbejder undersøgelsen har foruden en socialfaglig baggrund også gennemført en uddannelse som familiecoach for at sikre de bedste
forudsætninger for mødet med barnet eller den unge og
deres familier. Samtlige konsulenter er vant til at beskrive og
dokumentere i DUBU.

Systematik i undersøgelsen
Marselisborg vil i samarbejde med kommunen indgå i tilrette
læggelsen af en plan for undersøgelsen på baggrund af den
udslagsgivende bekymring for barnet eller den unge og efterfølgende gennemføre selve den børnefaglige undersøgelse.
Undersøgelsens omfang vil afklares i samarbejde med myndighedssagsbehandler og med udgangspunkt i barnets eller
den unges behov. Der kan altså gennemføres både undersøgelser af meget kort varighed og mere komplekse længerevarende undersøgelser.
Kommunen sikrer inden opstart, at Marselisborg har samtykke til gennemførelse af undersøgelsen samt adgang til
relevante sagsakter og kontaktoplysningerne på involverede
parter. Herefter foretager Marselisborg selve undersøgelsen,
herunder afholder samtaler med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver.

Efter behov er der i undersøgelsesfasen løbende samarbejde
med myndighedssagsbehandler.

Ved konkrete sager kontakt gerne Chefkonsulent Tina
Abildgaard på 2873 4559 eller mail tag@marselisborg.org
for tilbud eller drøftelse omkring behov.
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MARSELISBORG der har eksisteret siden 2001 er opbygget som en utraditio
nel konsulent- og anden aktørvirksomhed, hvor vi tilbyder ledelsesrådgivning,
organisationsudvikling og analyser inden for beskæftigelses-, ældre, unge-, og
socialområdet. Samtidig driver vi landsdækkende centre, som dagligt udfører
en tværfaglig og beskæftigelsesfremmende indsats, der understøtter at ud
satte borgere kommer tilbage på arbejdsmarkedet.
Denne unikke kombination gør MARSELISBORG i stand til at udføre ud
viklings- og forandringsprocesser på alle niveauer inden for velfærdsområdet,
hvor vi kan inddrage faglig ekspertise, viden og praksiserfaring fra såvel vores
konsulentvirksomhed som vores anden aktør indsats.
MARSELISBORG Work & Life har som primære motivation at understøtte
borgere som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet til få en bedre frem
tid, hvor job og uddannelse er en del af livet. I vores arbejdsmarkedsret
tede indsatser er job og uddannelse omdrejningspunkt allerede fra forløbets
første dag. Vi arbejder målrettet med at styrke borgernes reelle kompetencer,
mestringsstrategier og selvværd, så forandringerne kan fastholdes og bliver
varige i den enkeltes liv.
Besøg os på www.marselisborg.org

Hvis du ønsker at høre mere:
Mette Seeberg
Direktør
Tlf.: 2256 8607
Mail: mes@marselisborg.org
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