Kære forældre
I Faxe Kommune arbejder dagtilbud og skoler tværfagligt
omkring et barn eller en ung, når der er behov for at have en
ekstra opmærksomhed på barnets eller den unges trivsel og
udvikling – og måske også et behov for en ekstra indsats. Dette
tværfaglige samarbejde kalder vi TVÆRS.

Hvem er vi - og hvordan arbejder TVÆRS?

Hver enkelt dagtilbud og skoleafdeling har et TVÆRS-team, som
består af faste medlemmer fra dagtilbud, skole, en sundhedsplejerske, en psykolog og en socialrådgiver.
Hvis personalet i et dagtilbud eller på en skole oplever mistrivsel hos et barn eller en ung, kan
denne bekymring drøftes i TVÆRS.
Formålet med TVÆRS og den faglige snak i TVÆRS er at forebygge - så vi så tidligt som muligt
aktivt kan gøre noget ved det, hvis vi ser tegn på mistrivsel hos et barn eller et ungt menneske.
På den måde kan vi med større succes håndtere begyndende problemer inden de vokser sig
større og måske bliver mere alvorlige.

Dialog og samtykke, når vi taler om jeres barn

Som udgangspunkt skal vi altid drøfte problemstillinger om jeres barn i dialog og i samarbejde
med jer som forældre. I skal have viden om jeres barns trivsel og udvikling, og I skal have at
vide, hvad det er det pædagogiske personale har lagt mærke til hos jeres barn.
Som forældre har I mulighed for at deltage i et møde med TVÆRS og det pædagogiske
personale, hvis I og det pædagogiske personale vurderer, at det vil give god mening.
Hvis det pædagogiske personale vil bringe en problemstilling ind i TVÆRS om jeres barn, skal
vi altid indhente samtykke fra jer (den der har forældremyndigheden).
Der kan være særlige tilfælde, hvor vi mislykkes med at være i dialog med jer og indhente
samtykke. I de tilfælde har vi ret til at drøfte en problemstilling om jeres barn en enkelt gang
uden jeres samtykke. Det kan ske, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt at udveksle viden om
barnets trivsel og udvikling for ikke at forværre situationen.
Tag godt imod tilbuddet - alle børn og unge fortjener at trives.
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