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Hvis du bliver bekymret for dit barns trivsel, er det vigtigt, 

at du reagerer på din bekymring og henvender dig til med-

arbejderne i dit barns dagtilbud eller skole.

De kender dit barn godt og kan hjælpe med at løse vanske-

ligheder i barnets hverdag, før de vokser sig store.

Vi vil skabe den bedst mulige sammenhæng i den hjælp, vi 

tilbyder jer som familie. 

Derfor er der mulighed for at få hjælp fra forskellige fag-

personer, som sammen med dig kan finde ud af, hvad lige 

netop du og dit barn har brug for.
Hvornår starter en stafetlog?

Når fagpersoner eller du har en ekstra opmærksomhed på 

dit barn, bliver dette oprettet i stafetloggen.

Stafetloggen er en digital notesbog over de initiativer, der 

bliver taget overfor dit barn og hvem de involverede medar-

bejdere er. Stafetloggen starter altså, når der indledes et 

samarbejde omkring dit barn.

Hvornår slutter en stafetlog?

Stafetloggen slutter, når du sammen med dagtilbud/skole 

vurderer, at barnet eller den unge trives igen.

Oftest vil de vanskeligheder, som dit barn oplever, være 

forsøgt løst i dagligdagen sammen med dig og de nærme-

ste medarbejdere, f.eks. pædagoger, lærere og sundheds-

plejerske.

Hvis denne indsats ikke har øget dit barns trivsel, kan der i 

samråd med dig indkaldes til tværfaglig konsultation, hvor 

flere fagpersoner inddrages. 

I den tværfaglige konsultation vil du og dit barns pædagog el-

ler lærer deltage sammen med f.eks. en socialrådgiver, psy-

kolog, familiebehandler og sundhedsplejerske. 

Antallet af deltagere er tilpasset den aktuelle opmærksom-

hed på dit barn. 

Fagpersonerne vil samme med dig arbejde for at finde hand-

lemuligheder, hvor du sammen med dit barn kan øge trivs-

len.

Sådan foregår mødet

 Velkomst og præsentation af deltagerne

 Du får mulighed for at fortælle om det dit barn ople-
ver vanskeligt, og det dit barn er god til 

 Dit barns pædagog/lærer uddyber med eksempler 
fra hverdagen i dagtilbud eller skole 

 Fagpersonerne byder ind med spørgsmål til vanske-
ligheden og dit barns ressourcer

 Fælles fokus på konkrete handlemuligheder, der kan 
tages i brug hjemme og i dagtilbud/skole

 Aftale om, hvornår der følges op på de konkrete afta-
ler, og hvem der gør det

Hvem udarbejder og har adgang til stafetloggen?

Stafetloggen udarbejdes altid i samarbejde med dig. Du har 

som forældre adgang til stafetloggen og kan læse i den, når 

du ønsker det.

Udover dig, er det kun de fagpersoner, som du har givet 

samtykke til, der har adgang til stafetloggen.

For at bruge stafetloggen skal du have adgang til en 

PC/Ipad/mobil og have dit Nem-Id ved hånden.

Log ind via https://stafetlog.kmd.dk 
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