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Barnets reform er et omfattende reformarbejde, der udover ændringer i servicelovens 
bestemmelser om underretning og videregivelse af oplysninger følges op af adskillige 
statslige initiativer. Selv om initiativerne ikke alle kan henføres direkte til barnets re-
form, passer de ind i den opmærksomhed, der i øjeblikket er på udfordringerne med 
udsatte børn i skolen og samfundet som helhed. Derfor redegøres der her for de kon-
krete regelændringer samt initiativer, der kan få betydning for alle foreningens med-
lemmer og deres arbejdsforhold som følge af de mange initiativer på området. 

Foreningen opfordrer til, at temaet bliver taget op med arbejdsgiverne, bl.a. i et samar-
bejde mellem kreds/tillidsrepræsentanter og kommunen med henblik på at sikre, kend-
skabet til reglerne og de lokale procedurer kommer til alle medlemmers kendskab in-
den for kredsens område. 

Underretning og samarbejde om udsatte børn 

Der er sket ændringer i Servicelovens § 49a om udveksling af oplysninger om rent pri-
vate forhold vedr. udsatte familier og børn, ligesom Servicelovens § 153 om fagperso-
ners underretningspligt er blevet tydeliggjort. Ændringerne i Serviceloven skal skabe 
bedre rammer for tidlig indsats over for udsatte børn og unge ved at styrke det tvær-
faglige samarbejde.  

Reglerne omhandler situationer, hvor en offentlig ansat får kendskab til, eller har grund 
til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte eller 
har været udsat for vold eller andre overgreb. Reglerne giver en lettere, men ikke ube-
grænset adgang for fagpersoner til at udveksle oplysninger i situationer, hvor børn har 
brug for særlig støtte.  

Tættere tværfagligt samarbejde om udsatte børn 

Lovændringerne skal sikre, at kommunerne får øje på og hjælper børn i problemer. 
Der er fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde ud fra en forståelse af, at samar-
bejdet mellem de professionelle har afgørende betydning for, at indsatsen er rettidig, 
sammenhængende og helhedsorienteret. 

Det er primært reglerne om udveksling af personfølsomme oplysninger, der er nye, 
mens reglerne om selve underretningspligten ikke er væsentlig anderledes end i dag. De 

http://www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/barnets-reform/lovaendringer-1/ssd/servicelovens-ss-49-a
http://www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/barnets-reform/lovaendringer-1/ssd/servicelovens-ss-153
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tydeliggøres dog ved, at den hidtidige bekendtgørelse, hvor der stod, at underretningen 
først skulle finde sted, når det ikke var muligt at løse problemerne ved lokal indsats, nu 
er ophævet. Det ændrer dog ikke ved, at der fortsat skal søges accept fra forældrene i 
forbindelse med underretningen. Hvis der er mistanke om vold eller andre alvorlige 
overgreb kan det dog være nødvendigt at foretage underretning uden samtykke af hen-
syn til sagens nærmere efterforskning af rette myndighed. Kommunalt ansatte, herun-
der lærere, uu-vejledere m.v. skal normalt underrette kommunen, der herefter tager 
stilling til, om andre som eksempelvis politiet skal inddrages. Det skal derfor fortsat 
tilrådes, at de enkelte arbejdspladser drøfter, hvordan proceduren for underretningen 
er under hensyn til lovens bestemmelser og lokale retningslinjer.  
 
Udveksling af oplysninger 

 
Efter servicelovens § 49a, kan fagpersoner under særlige forhold ud-
veksle rent private oplysninger uden samtykke i SSD-samarbejdet. SSD 
– samarbejdet står for det tidlige, forebyggende samarbejde mellem:  
Skole,  
Sundhedspleje 
Dagtilbud samt 
Socialforvaltning/Børne- og Ungdomsforvaltning, herunder PPR.  
 
Ved udvekslingen af rent private oplysninger skal samtykke fra foræl-
dre dog som hovedregel søges opnået. Udveksling af informationer 
uden samtykke om disse rent private oplysninger uden forældrenes 
samtykke er undtagelsen og skal være nødvendige som led i det tidlige 
eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Der skal fort-
sat ske et konkret skøn af, om oplysningerne er nødvendige for, at de 
implicerede fagpersoner konkret kan løse deres opgaver. 

Endvidere kan udvekslingen af disse oplysninger om et konkret barn eller en ung kun 
ske én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger 
mellem de omfattede myndigheder og institutioner ved et opfølgende møde. 

Selvejende eller private institutioner eller friskoler, som løser opgaver for visse myn-
digheder og institutioner, kan både indbyrdes og med relevante myndigheder og insti-
tutioner ligeledes udveksle oplysninger. Det gælder i tilfælde, hvor det er fastsat, at 
myndigheder og institutioner kan, men ikke skal, videregive oplysninger, og således 
ikke er forpligtede hertil. 

Dialoghæfte 

Servicestyrelsen har udgivet et hæfte med titlen ”Dialog om tidlig indsats”. Det beskri-
ver mere udførligt reglerne og indeholder desuden nogle cases, der er tænkt som inspi-
ration til diskussioner på møder i skoler, daginstitutioner m.v.  Hæftet er på 64 sider og 
kan downloades via servicestyrelsens hjemmeside eller direkte på nedenstående link. 

http://files.conferencemanager.dkmedialibrary/9cf31c6e-288b-4b2c-9927-
d65d762a2b8f/images/Dialog_om_tidlig_indsats.pdf 

Forebyggende foranstaltninger 

http://files.conferencemanager.dkmedialibrary/9cf31c6e-288b-4b2c-9927-d65d762a2b8f/images/Dialog_om_tidlig_indsats.pdf
http://files.conferencemanager.dkmedialibrary/9cf31c6e-288b-4b2c-9927-d65d762a2b8f/images/Dialog_om_tidlig_indsats.pdf
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Kredsene opfordres til at være opmærksomme på nogle af de mange initiativer, der i 
øjeblikket er sat i gang, og som utvivlsomt vil komme til at vedrøre lærere ansat i folke-
skolen. 
 
Servicestyrelsen har eksempelvis indbudt alle landets kommuner til informationsmøde i 
Odense den 11. februar 2011om et satspuljestøttet udviklingsprojekt projekt. Projektet 
skal omfatte 6 kommuner.  
Formålet er at styrke en tidlig, helhedsorienteret og tværfaglig indsats i forhold til børn 
og unge, der har behov for særlig støtte. De deltagende 6 kommuner skal afprøve ord-
ningen med at have socialrådgivere på skolerne, og alle skal have fokus på forældreind-
dragelse. 

Dette projekt falder i tråd med foreningens og Dansk Socialrådgiverforenings tidligere 
projekt ”Hånd om alle børn”, der handlede om det forebyggende sociale arbejde, her-
under ansættelse af socialrådgivere på skoler. Der blev i 2008 udgivet et inspirations-
materiale, der blev sendt til alle kredse vedrørende muligheder i og organisering af det 
tværfaglige samarbejde, herunder netop ansættelse af socialrådgivere på skolerne. Pje-
cen ”Håndgreb i samarbejdets svære kunst” er fortsat et værdifuldt inspirationsmateria-
le til den overordnede organisering af det tværfaglige samarbejde i kommunalt regi. 
Efter de seneste regelændringer er omtalen af lovstoffet dog ikke længere fuldt ud kor-
rekt, hvorfor den ikke længere er tilgængelig i elektronisk form på foreningens hjem-
meside.  

Herudover har SFI udgivet en rapport om: FOREBYGGENDE 
FORANSTALTNINGER 5-9 ÅR - Dialoggruppe – om forebyggelse som alterna-
tiv til anbringelse. Rapporten kan downloades på nedenstående link:  

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4681&Action=1&NewsId=2869&PID=9267 

Udover disse konkrete lovændringer er der igangsat flere centrale initiativer med hen-
blik på at hjælpe specielt udsatte børn og unge. Sevicestyrelsen har indledt en kampag-
ne om det inddragende netværksmøde og familierådslagning rettet mod lærere, der er 
bekymret for den unges skolefravær og dermed risiko for skole-dropout samt andre 
professionelle som pædagoger, SSP-medarbejdere, socialrådgivere m.v. 

Kampagnen ”Inddrag nu” findes på linket http://inddrag.nu/ 

Fravær 
 

Endelig har Undervisningsministeriet iværksat en kampagne om nedsættelse af fravær. 
Foreningen støtter initiativer, der kan nedsætte fraværet – men finder, at opmærksom-
heden specielt bør rettes mod det ulovlige fravær, som er socialt betinget og som i 
visse tilfælde medfører, at elever er på vej til ikke at passe skolegangen eller helt holder 
op med at komme i skole. Undervisningsministeriet har for nylig afholdt en fraværs-
konference, hvor der blev præsenteret et kommunalt initiativ inspireret af kampagnen 
”Hånd om alle børn.” 

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4681&Action=1&NewsId=2869&PID=9267
http://inddrag.nu/
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Ministeriets kampagne er iværksat på baggrund af bl.a. en Rambøllrapport om fravær i 
de nordiske lande. Det fremgår, at fraværet blandt danske skoleelever i 3 udvalgte 
kommuner er på mellem 5- 8 %, og det ulovlige fravær er på 1,3 – til 2,1 %. 

http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Folke/PDF10/110119_Rapport_elevfrava
er_ramboell_pdf.ashx 

 
Med venlig hilsen 
 
Anders Bondo Christensen  Aksel Kramer 
 
 

http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Folke/PDF10/110119_Rapport_elevfravaer_ramboell_pdf.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Folke/PDF10/110119_Rapport_elevfravaer_ramboell_pdf.ashx

