
December 2022 
Oversigt over processerne i den børnefaglige undersøgelse (med 

dialogmøde)  

  
Proces  Opgaver  Ansvarlig – deltagere   

        
Planlægge BFU  - Udarbejde undersøgelsesplan  

- Sætte alle aftaler ind i kalenderen  
(kalendersystematik)  

- Sende undersøgelsesplan til 

forældrene (kan også udleveres 

ved hjemmebesøget)  
- Book biler/mødelokaler + kaffe - 

 Aftale tid til børnesamtale   
- Aftale dialogmøde med skolen.   

  

Socialrådgiveren  
(der kan søges rådgivning 

ved den socialfaglige 

konsulent)  

  

Hjemmebesøg  
(bopælsforælder)  

- Samtale med fokus på relevante 

temaer jfr. tragtmodellen og de 

aldersopdelte fokusområder  
- Netværkskort udarbejdes evt. med 

forældrene (se skabelon)  
- tale med forældrene om 

dialogmøde. 
  

Socialrådgiveren – 

bopælsforælder  
  

Skrive  - Skrive ind i den børnefaglige 

undersøgelse  
- Notat vedr. hjemmebesøg i DUBU. 

Aktivitet type:  
Møde/samtale, undertype:  
Forældresamtale, Beskrivelse: 

Samtale ifbm BFU. 
  

Socialrådgiver    

Dialogmøde  - Møde med fokus på relevante 

temaer jfr. tragtmodellen og de 

aldersopdelte fokusområder  
- Samværsforælder inviteres med til 

dette møde. (v. 

forældremyndighed) 
- Se procedure for dialogmøde. 
  

Socialrådgiver/klasselærer/ 

kontaktpædagog/Sundhedspl 

ejerske/daginstitutioner/ 

andre  

  

Skrive   

- Skrive dialogmødet ind i BFU - - -

Notat vedr. dialogmøde i DUBU. 

Aktivitet type: Møde/samtale, 

undertype: Netværksmøde, 

Beskrivelse: Dialogmøde ifm BFU. 

Notat: Alle oplysninger skrives ind i 

den børnefaglige undersøgelse.  
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Samtale med barnet  - Fokus på relevante temaer jfr. 

tragtmodellen.  
- Netværkskort udarbejdes med 

barnet. 
- OBS på at barnet tilbydes bisidder.  

  

Socialrådgiver – Barn    

Skrive   -  Notat vedr. børnesamtale i DUBU.  Socialrådgiver – Barn   

 

  Aktivitet type: Møde/samtale, 

undertype: Børnesamtale, 

Beskrivelse: Børnesamtale ifm 

BFU. Notat: Alle oplysninger 

skrives ind i den børnefaglige 

undersøgelse.  
  

  

Møde på 

forvaltningen 

(samværsforælder 

med 

forældremyndighed).  

-  

-  

-  

Samtale med fokus på relevante 

temaer jfr. tragtmodellen og de 

aldersopdelte fokusområder 

Dette kan være et telefonmøde, 

hvis samværsforælder bor langt 

væk og/eller ikke kan/vil komme 

på forvaltningen  
Netværkskort udarbejdes med 

forældrene  
  

Socialrådgiver - forælder    

Skrive  -  Notat vedr. møde på 

forvaltningen i DUBU.  

Aktivitet type: Møde/samtale, 

undertype: Forældresamtale, 

Beskrivelse: Samtale ifm BFU. 

Notat: Alle oplysninger skrives ind 

i den børnefaglige undersøgelse.  
  

Socialrådgiver    

Teammøde  -  Faglig sparring på teammøde ift., 

analyse, teori, vurdering. 
 (evt. vha SOS eller ICS)   

  

Socialrådgiver – team    

Analyse  -  
-  
-  

 

Problemer/ressourcer  
Sammenfatning  
Analyse  

  

Socialrådgiver     

Fagligt Forum  -  

-  

Efter analysen forelægges sagen 

for Fagligt Forum, hvis analysen 

peger i retningen af 

foranstaltninger, som ligger 

udover socialrådgiveren egen 

kompetence (se kompetenceplan)  

Send indstilling til Faglig Forum 

senest mandag samme uge som 

sagen forelægges  
Fagligt Forum. 

  

Socialrådgiver    
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Faglig vurdering  -  Efter Fagligt Forum har givet 

retningen ift. evt. foranstaltninger  
skrives den faglige vurdering  

  

socialrådgiver   

Udkast til handleplan  -  
-  

Skrive et udkast til en handleplan 

Handleplanen genereres på 

baggrund af støttebehovet.  
  

socialrådgiver    

Partshøring  -  
-  
-  

-  

Møde på forvaltningen  
BFU gennemgås med forældrene  
Udkast til handleplan præsenteres 

her  
BFU og udkast til handleplan 

sendes som udgangspunkt ud til 

forældrene forud for mødet, så de 

har mulighed for at forberede sig.  

 

Færdig BFU og handleplan sendes 

ud til forældrene med deres 

kommentarer.  

Socialrådgiver – forældre   

Handleplansmøde  -  

-  
-  

kan være samme møde som 

partshøringen, således at den 

faglige vurdering drøftes med 

forældrene, og dernæst arbejder 

alle med handleplanen  
Målene skrives ind i handleplanen 

Udfører kan inviteres med til dette 

møde  
  

Socialrådgiver - forældre   

Børnesamtale §48  -  Børnesamtale jfr. SEL § 48 med 

fokus på at barnet giver sin 

holdning til foranstaltningen til 

kende. Der kan henvises til 

børnesamtalen ifm udarbejdelse af 

BFU, hvis barnet holdning er 

tilvejebragt her. 
  

Socialrådgiver - Barn    

Afgørelsen   -  

 

Afgørelsen skrives i sagen og 

sendes til forældrene, kan også 

overleveres mundtligt til 

forældrene evt. ifm partshøring 

og handleplansmøde. 

    

BFU afsluttes  -  
-  

Afsluttende sagsoplysninger  
Afslutning i DUBU  

  

    

  


