
16

BEKYMRINGSBAROMETER 
FRA STYRELSEN FOR FOREBYGGELSE 

OG SOCIALE FORHOLD

GRØN – ORANGE – RØD
Alle kræver handling, blot forskellig grad

Barnet udvikler sig almindeligt, følelsesmæssigt, 
adfærdsmæssigt, socialt.
Forældrekompetencen er god og de kan løse hver-
dagens problemer. Forældrene er gode til at søge 
råd og vejledning.

Opgaven kan klares i det daglige rum. Forældre 
søger råd og vejledning fra Daginstitution eller 
Skole. Daginstitution eller Skole kan indgå forældre-
samarbejde.

Barnet viser lettere tegn på, at noget er galt. Barnet 
kan have symptomer som: Ensomhed, tristhed, ind- 
advendt eller udad reagerende adfærd, har konflik-
ter, mobber eller bliver mobbet.

Barnet er udsat for en større, pludselig belast- 
ning som skilsmisse eller dødsfald. Barnet får 
følelsesmæssige eller adfærdsmæssige vanskelig- 
heder eller får fagproblemer i skolen.

Forældreomsorgen er midlertidigt nedsat på  
grund af krise, skilsmisse, dødsfald, arbejdsløshed. 

Forældre magter ikke barnets midlertidige proble-
mer.

Forældreomsorg og forældreevne kan forbedres 
med særlig støtte og rådgivning.

Opgaven kræver bistand fra andre. Dag- institution, 
Skole, Forebyggelse eller Socialforvaltning indgår i 
et samarbejde med forældrene for eksempel net-
værksmøder.

Barnet er udsat for langvarig tung belastning og 
viser tydelige tegn på, at noget er galt, f.eks.:  
Har mange konflikter, socialt isoleret, svære adfærds-
vanskeligheder, opfører sig som en lille voksen, laver 
kriminalitet, får begyndende misbrug eller får seksu-
aliseret adfærd.

Forældreomsorgen er stærkt reduceret og belast-
ninger i familien magtes ikke. Forældrene kan have 
misbrug eller har stærkt nedsat forældreevne, man-
glende empati og kan ikke tilsidesætte egne behov. 
Forældre udøver fysisk eller psykisk vold og har intet 
eller dårligt socialt netværk.

Barnet viser daglig signaler på alvorlig mistrivsel, 
f.eks. ved at vise destruktiv adfærd, svær kontakt- 
svaghed, incestoffer eller udsættes for seksuelt 

overgreb, sniffer/ryger hash/drikker alkohol, begår 
kriminalitet, har selvmordstanker, får psykisk sygdom. 
Kræver pleje og overvågning.

Forældreomsorgen mangler helt. Familien har alvor-
lige personlige, psykiske, sociale, økonomiske og/eller 
netværksmæssige problemer. Mange konflikter, svær 
vold, har ingen grænser, ingen empati, ingen foran-
drings kompetence.

Opgaven løses særlige steder. I handlingen indsættes 
massiv indsats.
Socialforvaltningen og andre instanser som Politiet, 
Sundhedsvæsenet, Døgninstitution og andre er 
involveret. Massive sociale støtteforanstaltninger 
iværksættes, herunder anbringelse af barnet uden 
for hjemmet.
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