Forældreinformation om trivselsvurderinger af 0-1 årige
Jeres barn skal trives, udvikle sig, være sund og glad
Ringsted Kommune er optaget af, at ALLE børn og deres forældre trives så godt som muligt fra barnets start
på livet. Derfor supplerer vi arbejdet med at lave systematiske trivselsvurderinger ved sundhedsplejerskens
hjemmebesøg.
I barnets første leveår, er barnet afhængig af, at have forældre, der også trives. Derfor handler
trivselsvurderingen også om jer, som er tættest på barnet i hverdagen.
Trivselsvurderingerne bruger vi til at blive endnu bedre til at iagttage, hvis et barn ikke ser ud til at trives i
sin hverdag. Målet er hurtigt at finde frem til, hvad I som forældre og vi som sundhedsplejersker i
fællesskab kan gøre, for at barnet og I igen får en god, tryg og udviklende hverdag.
Hvordan og hvornår foregår trivselsvurderingen?
Det er sundhedsplejersken, som kommer i jeres hjem, der laver vurderingerne af jeres barns og jeres trivsel
under 2 og 8 mdr.´s besøget. Vurderingen foregår ud fra en række punkter, som er baseret på viden og
forskning om trivsel og tidlig udvikling. Det generelle vurderingsmateriale kan ses på www.ringsted.dk.
Det er barnets hverdag, som kan ændres – ikke barnet!
Trivselsvurderingen viser hvilken position I og jeres barn befinder jer i, på det pågældende tidspunkt.
Positionerne præciserer henholdsvis:

sundhed (rød position)
Idéen er at tydeliggøre, at manglende trivsel kan afhjælpes ved at rette fokus på jeres barns hverdag og
dets nære voksne, og ikke kun på barnet selv.
Som forældre bliver I inddraget med jeres viden og perspektiver. Er vurderingen, at jeres barn og jeres
familie ikke trives, vil I blive inviteret til et tværfagligt møde, hvor vi kan drøfte, hvad vi og I som forældre
kan gøre for at skabe en bedre hverdag for jer og jeres barn. I kan læse mere om disse møder på
www.ringsted.dk under Udviklingsmodellen 0-16 år.
Vi opfordrer jer til at kontakte sundhedsplejersken, hvis I er bekymrede for jeres barns trivsel.
I er altid velkomne til at stille spørgsmål om trivselsvurderingen til den sundhedsplejerske, der er tilknyttet
jeres familie.
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