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Den pædagogiske indsats, hvis et barn eller familie har eller
oplever små eller større udfordringer
I Fanø Kommune har vi fokus på børn og unges trivsel. Forældre og personale spiller en afgørende rolle.
Personale og forældre vil oftest være de første til at blive opmærksom på, hvis noget ændrer sig, og vil
samtidigt have en vigtig viden om barnets hverdag. Hvis forældre eller personale bliver opmærksom på,
at noget ændrer sig omkring barnet, er det vigtigt, at vi tager hånd om det så hurtigt som muligt.
Opmærksomheden kan dække over helt naturlige årsager, og kan udgøre alt fra en kort forbigående
stammen til ændret adfærd eller en helt tredje problematik.
I Fanø Kommune opretter vi en stafetlog, hvis forældre eller personale bliver opmærksomme på et barns
trivsel.
Hvad er en stafetlog?
- En stafetlog er en digital logbog som udarbejdes sammen med barnets forældre.
- Kun barnets forældre og de personer, som forældrene har givet samtykke til, kan få adgang til stafetten
- Som forælder kan du til enhver tid logge dig på stafetten.
- Med stafetloggen bliver aktiviteter omkring dit barn samlet og beskrevet.
- Stafetloggen sikrer overblik over involverede fagpersoner, samt hvem der har ansvar for hvad.
- Redskabet sikrer at vigtig viden ikke går tabt i overgange fra f.eks. børnehave til skole.
Stafetloggen udarbejdes i samarbejde med jer som forældre. Som forældre inddrages I med det samme,
og har adgang til stafetten på lige fod med fagpersoner. Der indhentes altid samtykke fra jer.
Hvornår starter en stafetlog?
En stafetlog starter op, så snart forældre eller personale bliver opmærksom på et barns trivsel. Det kan
være forældre som henvender sig til primærpersonalet ang. en undring eller ”bekymring” eller
personalet, som henvender sig til forældrene. Stafetten bliver oprettet af primærpædagogen og altid i
samarbejde med forældrene. Der vil aldrig blive skrevet noget om et barn uden forældrenes inddragelse
og forældrene vil derfor hele tiden være opdateret ift. barnets stafet. I Fanø Kommune er et godt
forældresamarbejde forudsætningen for, at der oprettes en stafetlog.
Tilknytning af støttepædagog
Tilknytning af støttepædagog fordrer, at dagtilbuddet har oprettet en stafetlog på barnet og at man har
arbejdet med stafetloggen internt i en rum tid.
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