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VITA´s værdisæt

Respekt - for vores samarbejdspartnere, 
brugerne og den enkelte medarbejder i 
organisationen. 
Udvikling - en stadig udvikling 
og evaluering af projekter og 
arbejdsmetoder og af den enkelte 
medarbejders kompetencer. 
Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i 
arbejdet. 
Omsorg - empati og involvering i 
brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld 
personalepolitik.
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C E N T E R  F O R  S O C I A L T  A R B E J D E

Denne måneds 

tema:

Næste måneds tema:
Hvordan oplever forældre til anbragte børn samarbejdet med 
en støtteperson

Første skridt er at tage stilling til, om en 
forældreevneundersøgelse er nødvendig.

• Udtrykker underretningerne alvorlig bekymring for forældrenes formåen?

• Har I svært ved at få konkrete beskrivelser af, hvordan familien fungerer?

• Er I fagligt usikre på, hvad forældrene magter – socialt og følelsesmæssigt? 

Andet skridt er en telefonsamtale eller et møde, hvor 
vi sammen drøfter sagen.

Afdelingsleder i Århus, Leif Krabbe  mail: lk@vita-csa.dk    telefon 8625 7077

Afdelingsleder i Åbenrå, Esbjerg og Kolding,  
Thomas Hansen mail: th@vita-csa.dk  telefon 7552 7044

I øvrigt henvises til Fonden VITA - center for socialt arbejdes  
hjemmeside www.vita-csa.dk

Forældreevne-
undersøgelse

Månedens foto: Skovbund i Maj
Foto: Marianne List

Vores undersøgelser gør 
kommunen i stand til at træffe 
kvalificerede og målrettede 
beslutninger



Undersøgelserne er individuelt tilrettelagt, 
og prisen afhænger af mange faktorer, blandt 
andet:
•	 Hvilke oplysninger og materiale er der i 

sagen i forvejen, som vi kan bygge videre 
på?

•	 Er forældrene motiverede for undersø-
gelsen, og samarbejder de positivt?

•	 Hvor mange observationer af samspillet 
mellem forældre og børn skal undersø-
gelsen indeholde?

Hvad indeholder vores undersøgel-
ser?

En forældreevneundersøgelse indeholder et 
sammendrag af tidligere sagsakter, sociale 
anamneser, selvstændige observationer og 
psykologiske undersøgelser og munder ud i 
en sammenfatning og konklusion.
I konklusionen gives klare vurderinger af, om 
forældrene er i stand til at drage omsorg for 
deres børn, og hvilken støtte de eventuelt 
har brug for for at kompensere for svagheder 
i forældreevnen. 
Vores undersøgelse gør kommunen i stand 
til at træffe kvalificerede og målrettede be-
slutninger for de forældre og børn, undersø-
gelsen omhandler. 

Vores forhold til forældrene 
Det er vigtigt for os, at formålet med og for-
ventningerne til undersøgelsen er klare og 
tydelige for forældrene. Vi tilstræber en god 
kontakt og et ordentligt samarbejde med 
forældrene.

I forbindelse med både den socialfaglige og 
psykologiske undersøgelse er det en vigtig 
præmis, at forældrene vil dialogen, vil samar-
bejde og positivt medvirke.      

Undersøgelsen starter med et indledende 
møde med forældrene og kommunen, hvor 
vi gør os umage med at orientere om under-
søgelsens form og indhold. Når undersøgel-
sen er færdig, gennemgår vi den grundigt på 
et møde med forældrene og kommunen.

Vi forstår godt, at sagsbehandlere nogle 
gange tøver, før de beslutter sig for at få la-
vet en forældreevneundersøgelse i en sag. 
Undersøgelsen koster penge, og forældre-
ne er måske ikke ret varme på ideen.

Men med vores erfaring fra samarbejde med 
mange kommuner og med at lave mange 
forældreevneundersøgelser kan vi med stør-
re og større styrke sige følgende:  
Nogle gange er der bare ikke nogen vej uden 
om, hvis I vil have et indtryk af, hvad forældre-
ne magter. Og det kan være meget uheldigt for 
sagen, hvis undersøgelsen bliver sat i værk for 
sent.

Fonden VITA – center for socialt arbejde bli-
ver nogle gange spurgt om, hvornår man 
som sagsbehandler skal være opmærksom 
på, at en forældreevneundersøgelse er på-
krævet. Det kan være:

•	 Når underretningerne fra skole, institu-
tion eller sundhedsplejerske udtrykker 
bekymring for forældrenes formåen.

•	 Når I gennem længere tid – og uden ef-
fekt – har forsøgt forskellige tiltag og for-
anstaltninger overfor familien.

•	 Når man som sagsbehandler har svært 
ved at tilvejebringe konkrete og brug-
bare beskrivelser af, hvordan familien 
fungerer.

•	 Når man som sagsbehandler bliver fag-
ligt usikker på, hvad forældrene magter 
- og ikke får nogen substans at arbejde 
med. 

•	 Når man som sagsbehandler mangler 
overblik over, hvad forældrene kan og 
ikke kan følelsesmæssigt og socialt.

Vores erfaring og viden 

Fonden VITA kan med kort varsel træde til og 
hjælpe kommunen med at udarbejde foræl-
dreevneundersøgelser. 
Vores socialkonsulenter er erfarne medar-
bejdere med en socialfaglig eller pædago-
gisk baggrund.
Vi har psykologer med forskellige eksperti-
seområder knyttet til de enkelte undersøgel-
ser.

Vi arbejder systematisk med vores undersø-
gelsesmetoder og tilpasser dem den kon-
krete sag. Vi er observante, vi er grundige, og 
vores undersøgelser er læsevenlige.

Vi er altid to socialkonsulenter på en foræl-
dreevneundersøgelse. Det er væsentligt for 
samtalerne med forældrene, for eventuelle 
observationer og for bearbejdning af oplys-
ninger og den endelige konklusion.  

Vores beliggenhed og priser 

Fonden VITA har afdelinger i  Århus, Esbjerg, 
Kolding og Aabenraa. Vi har samværslejlig-
heder i forbindelse med vores afdelinger. 
Eventuelle observationer kan foregå der, hvis 
de ikke kan foregå hjemme hos forældrene. 
Før vi begynder en undersøgelse, er formål, 
omfang og afleveringstidspunkt på plads, og 
der er aftalt en fast pris.
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