
 
 

 
 

 
Værdigrundlag 

Hjørring Kommunes børne- unge- og familiesyn beror på, at 

forældrene har ansvaret for deres barn. Hjørring Kommune 

har medansvar for - i et tæt samarbejde med forældrene - at 

styrke barnets sunde udvikling og hvert familiemedlems triv- 

sel. 

 

 

 

Kontaktoplysninger 
 

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kon- 

takte: 

 
Kirsten Bakholm, Familiebehandler 

Tlf. 41937156 

kirsten bakholm@hjoerring.dk 

 
Maj Hassing Bak, Psykolog 
Tlf. 41937155 

maj.hassing.bak@hjoerring.dk 

 

Thea Juhl Larsen, Psykolog 

Tlf. 41936443 

thea.juhl.larsen@hjoerring.dk 

 

Vi ser frem til at samarbejde med jer. 

 

 
Om Indsatsteamet 

I Indsatsteamet er der ansat en familiebehandler, to psykolo- 

ger og en netværksrådgiver. Det er socialrådgivere fra Børne- 

og Familieafdelingen, der henviser til indsatserne. 

 
Indsatsteamet er en del af en indsatsstrategi i Hjørring Kom- 

mune, der har fokus på at styrke den tidlige og forebyggende 

indsats. Hensigten er at møde børn, unge  og familier med 

den rette hjælp så tidligt som muligt, for at undgå at 

vanskeligheder udvikler sig. 

 
Centralt for Indsatsteamet er desuden arbejdet med at ind- 

drage børn, unge, familier og netværk i et samarbejde om at 

finde frem til den bedste løsning for barnet og familien. 
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Samtaleforløb for familier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Få hjælp til at hjælpe jeres barn 



 

 

 

 

 

Samtaleforløb for familier 

Du og din familie har fået tilbud om et samtaleforløb med en 

familiebehandler eller psykolog fra Indsatsteamet i Hjørring 

Kommune. I denne folder kan du læse mere om, hvad tilbud- 

det indebærer for jer som familie. 

 

Formål med samtaleforløbet 

Formålet med samtalerne er, at vi i samarbejde finder frem til, 

hvordan I som familie bedst muligt hjælper jer selv og jeres 

barn med de vanskeligheder, som bekymrer jer. 

 
Målet er at sætte ind så tidligt som muligt, så de udfordringer 

I står overfor mindskes eller helt forsvinder. 

 

Hvordan foregår samtalerne? 

Samtaleforløbet tilrettelægges efter jeres behov. Fx kan nog- 

le af samtalerne foregå kun med jeres barn, eller kun med jer 

som forældre. Andre samtaler kan foregå i fællesskab, hvor 

hele familien er samlet, evt også med søskende eller bedste- 

forældre. 

 
Samtalerne vil primært foregå på hverdage mellem kl. 08.00- 

16.00 og vil finde sted på Hjørring Rådhus. 

 

På det første møde bliver I og jeres barn bedt om at vurdere 

jeres egen trivsel ud fra en række smileys. Derudover skal I 

forsøge at sætte ord på det, som I ønsker hjælp til. Under hver 

samtale noteres ned, hvad samtalerne har handlet om, hvem 

der har deltaget mm. Der vil ikke blive udleveret et referat 

efter hver samtale. 

 
Efter endt forløb bliver I igen bedt om at vurdere jeres egen 

trivsel ud fra en række  smileys, og familiebehandleren/psy- 

kologen vil notere, hvordan forløbet er afsluttet. Efter endt 

 

 
 

forløb får I udleveret et skema, hvor forløbet og indholdet I 

hver samtale er beskrevet kort. 

 

Om forløbene 

Samtaleforløbene er frivillige. Det vil sige, at I til hver en tid 

har mulighed for at afslutte forløbet. 

 
Når I deltager i et samtaleforløb, bliver I registreret med cpr- 

nr. Den rådgiver, der har henvist jer, vil desuden løbende blive 

informeret om forløbet og kan til enhver tid bede om at få en 

udtalelse eller vurdering. 

 
Samtalerne tilbydes efter Servicelovens § 11 stk. 3 og er 

målrettet en konkret og afgrænset problemstilling I familien. 

Rammen for samtaleforløbet vil være 8 samtaler over ca. 3 - 

6 måneder. 


