U-Team
Tidlig indsats i familien,
i dagtilbuddet og på skolen.

“Når børn ikke trives sender de masser af signaler. Vi vil
gerne medvirke til at se bag om barnets adfærd og støtte op
om mere trivsel i skolen, dagtilbudet og i familierne”

MÅLSÆTNING:

Familien skal opleve sig hjulpet tidligt i en vanskeligheds opståen,
så familien hurtigt igen kan stå på egne ben og mestre egen livs
situation.

FORMÅL:

U-teamet samarbejder med forældre og medarbejdere i Kerteminde
Kommunes skoler og dagtilbud, så snart små tidlige tegn på uba
lance i barnets liv viser sig.
Vi tilbyder faglig sparring til medarbejderne, samtaler og individuel
støtte til den enkelte familie.
Vi vil gerne medvirke aktivt til, at der i samarbejde med dagtilbud
og skoler arbejdes helhedsorienteret, når der ses tegn på, at et
barn eller en familie ikke trives.

FUNKTIONER:

Vi kommer i alle dagtilbud og på skoler. Medarbejderne kan til en
hver tid være behjælpelige med, at formidle kontakt til U-teamet.

Tværfaglig konsulent

Det primære fokus er på faglig sparring af medarbejderne – med
særligt fokus på at inddrage forældrene i samarbejdet,
så tidligt som muligt
• Faglig sparring af medarbejdere i skole og dagtilbud
• Råd og vejledning af forældre
• ”Brobygger” i det tværfaglige samarbejde

Rikke Legarth Holme

Tværfaglig konsulent
Skole
Mobil: 4022 7235
Email: rlh@kerteminde.dk

Susan Gade

Tværfaglig konsulent
Dagtilbud
Mobil: 3053 4652
Email: sbn@kerteminde.dk

Familiebehandler

Familiebehandleren inddrages i samarbejdet når der er forhold i
hjemmet som forstyrrer barnets trivsel og udvikling.
Familiebehandlerne har fokus på samarbejdet med forældrene om
barnet og vil have til opgave at:
•
•
•
•
•

Støtte samarbejdet mellem dagtilbud / skole og hjem.
Styrke forældres samarbejde med dagtilbud og skole..
Råd og vejledning
Samarbejde med hele familien
Støtte forældre i at tage ansvaret for hele familiens
trivsel

Anne Marie Gormsen

Familiebehandler
Dagtilbud
Mobil: 21157463
Email: ago@kerteminde.dk

Mette Legarth Holme

Familiebehandler
Skole
Mobil: 2330 7819
Email: mlh@kerteminde.dk

Familiekoordinator

Familiekoordinatorens opgave er at koordinere samarbejdet mellem
skole/dagtilbud og familien
•
•
•
•

Tværfaglige og sammenhængende indsats
Rådgive og vejlede forældre og børn.
Koordinere dagtilbuddet eller skolens og familiens fælles indsats.
Udarbejde samarbejdsaftaler

Klaus Rosenberg

Familiekoordinator
Dagtilbud
Mobil: 5116 9269
Email: klr@kerteminde.dk

Maria Louise Rask Lange
Familiekoordinator
Skole
Mobil: 20348994
Email: mlr@kerteminde.dk

Kontaktoplysninger:

Medarbejdere kontakter via fælles e-mail: uteam@kerteminde.dk
Forældre til børn i dagtilbud kontakter Klaus Rosenberg.
Forældre til børn i skole kontakter Maria Louise Lange.
Se mere information på Kerteminde Kommunes hjemmeside:
www.kerteminde.dk

Kerteminde
Kommune

