
Fyraftensmøde om ”Inddragende netværksmøder med udsatte børn, unge og deres 
forældre”  

Oplæg v. Rikke Nylander, psykolog og afdelingsleder Borgercenter Handikap Børneområdet, Københavns 
Kommune & Marie-Louise Dessau, psykolog og leder i Familiebehandlingscenter Suhmsgade, Københavns 
Kommune 

Flere undersøgelser peger på, at hvis vi kan få børnene, deres familier samt netværket involveret i 
problemløsningen, ligger der i familien et stort forandringspotentiale. At arbejde systematisk med inddragelse 
af barnets og den unges private netværk handler om at give familien mulighed for øget forståelse og 
ejerskab – og dermed mulighed for at byde ind og være en del af løsningen. Det inddragende 
netværksmøde er baseret på at familien inddrages i alle faser af egen sag. Derved er det muligt at styrke 
forældrene til selv at tage ansvar for at skabe de nødvendige forandringer i deres familier og for deres børn. 
Metoden skaber større transparens omkring beslutninger, øget forståelse og handlekompetence mellem 
familien og de fagprofessionelle. Desuden styrker og understøtter metoden, at der skabes fælles retning 
blandt de ofte mange professionelle omkring barnet, den unge og familien. 
 

Oplægget sætter fokus på, hvordan du som professionel fagperson kan styrke og understøtte inddragelsen 
af og samarbejdet med børn, unge, deres forældre og netværk i arbejdet med udsatte børn, unge og deres 
forældre 

Vi ser på  

 Den lovgivningsmæssige ramme for inddragelse af barnet, den unge, familien og netværket 
 Indblik i relevant socialfaglig og forskningsbaseret viden om betydningen af inddragelse for barnet, 

dets familie og netværk for samarbejdet og sagsbehandlingen 
 Viden om, hvad der fremmer et godt samarbejde 
 Et bud på en metode som danner rammen for det inddragende netværksmøde – herunder en 

praksisnær indføring i det forberedende arbejde, over selve mødet / mødeledelse til opfølgning på 
indgåede aftaler 

 
Sted: lokale 2A Stockholmsgade 27, Østerbro. Pris fordeltagelse: 50,-for medlemmer & 125,-for ikke 
medlemmer. Tilmeldingsfrist:2 dage før fyraftensmødet (efter først til mølle princippet) af hensyn til plads og 
forplejning. Tilmelding foregår via mail til bfps@outlook.dk  
 


