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Kender du et barn, der mistrives?
Eller en ung, der har brug for hjælp?
Aabenraa Kommune yder 
hjælp til børn, unge og familier 
med særlige behov. Hjælpen 
kan være af forskellig art, alt 
efter hvilke behov det enkelte 
barn eller familie har.

I folderen kan du læse om, 
hvor du henvender dig, hvis 
du får kendskab til et barn 
eller en ung, der mistrives 
og kan have brug for særlig 
hjælp. 

Nogle former for hjælp kan 
forældre, børn og unge selv 
opsøge direkte, mens andre 
kræver en indstilling til Pæda-
gogisk Psykologisk Rådgiv-
ning eller underretning af de 
sociale myndigheder.

En række organisationer og 
foreninger af frivillige yder gra-
tis rådgivning og vejledning 
til børn og unge med særlige 
behov. Det sker uafhængigt 
af kommunen. Et udvalg af 
foreninger og organisationer 
præsenteres nederst på de 
to første sider i denne folder. 
En aktuel liste findes på kom-
munens hjemmeside: www.
aabenraa.dk under punktet 
’Borger, Børn – Familie’. 

På hjemmesiden er der mere 
information om en række af 
punkterne i denne folder.  

En række organisationer og foreninger af frivillige yder gratis 
rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov. Fx
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Familiecenteret tilbyder åben, 
anonym og gratis rådgivning 
til børn, unge og forældre i 
Aabenraa Kommune.

Rådgivningen henvender sig 
til forældre, som har vanske-
ligheder med at:
•	 opdrage	børnene
•	 blive	enige	om	fælles	op-

dragelse
•	 have	pubertetsbørn
•	 være	par
•	 blive	skilt
•	 være	alene

Åben og gratis familierådgivning til 
forældre, børn og unge

Rådgivningen henvender sig 
også til børn og unge, der har 
vanskeligheder med:
•	 forældrene
•	 vennerne
•	 eget	liv

Forældre, børn og unge kan 
både ringe og møde person-
ligt op:

Familiecentret
Nørreport 10, 1. sal
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 87 44
Rådgivningen er åben torsdag 
mellem kl.14 og 17.

En række organisationer og foreninger af frivillige yder gratis 
rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov. Fx
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FBU – forældrelandsforeningen: www.fbu.dk



Du kan kontakte Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR) 
i Aabenraa Kommune, hvis 
du er bekymret for børn eller 
unges:

•	 sproglige	udvikling	
•	 sanse-motoriske	udvikling
•	 indlæringsevne,	bl.a.	mis-

tanke om ordblindhed
•	 adfærd,	trivsel	og	samspil	

med andre børn og voksne

Du kan også henvende dig 
til PPR om børn og unge 
med forskellige former 
for funktionsnedsættelser 
eller gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser. 

Både fagpersoner, forældre, 
børn og unge kan tage 
kontakt til PPR. Der er 
desuden mulighed for at 
sende et indstillingsskema til 
PPR. 

På PPR er ansat:
•	 psykologer
•	 tale/hørekonsulenter
•	 fysioterapeuter
•	 pædagogiske	udviklings-

konsulenter
•	 sekretærer	

PPR hjælper med oplysninger, 
råd og vejledning, 
taleundervisning samt 
korterevarende træning og 
behandling og arbejder tæt 
sammen med forældrene og 
det personale, der har kontakt 
til barnet eller den unge i det 
daglige.

Henvendelse kan ske til:
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev
Tlf. 73 76 70 72: Aabenraa – Rødekro
Tlf. 73 76 72 37: Tinglev – Bov – Lundtoft
Mail: ppr@aabenraa.dk

Mandag – onsdag: kl. 7.45-15.15
Torsdag: kl. 7.45-16.00
Fredag: kl. 7.45-14.00

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning



Åben rådgivning
Børn, unge og forældre kan 
henvende sig personligt eller 
telefonisk i åbningstiden på PPR 
for at søge råd og vejledning.

Endvidere kan man kontakte 
den enkelte PPR-medarbejder 
personligt, når man møder 
ham/hende	på	skolen	eller	i	
daginstitutionen.

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR)

Ved åben rådgivning oprettes 
ikke en sag hos PPR. 

Man kan modtage op til to åbne 
rådgivninger. Hvis den åbne 
rådgivning ikke er tilstrækkelig 
til at imødekomme behovet, kan 
det aftales, at PPR går mere 
intensivt ind i sagen eller at en 
anden instans kontaktes.

Har du kontakt til et barn 
eller en ung, der har et 
særligt behov, kan du 
sende en skriftlig indstilling 
til PPR om hjælp til barnet 
eller den unge. Du kan for 
eksempel sende en indstilling 
som dagplejer, pædagog, 
lærer, sundhedsplejerske, 
socialrådgiver eller læge. 
Indstillingen fremsendes 
efter aftale med forældrene. 
Forældre kan også selv sende 
en indstilling til PPR.

På baggrund af indstillingen 
vurderer PPR, hvilken indsats der 
skal sættes i værk for at hjælpe 
barnet eller den unge.

Der findes to forskellige 
indstillingsskemaer: Ét for småbørn 
(førskolebørn) og ét for skolebørn.

Indstillingsskemaerne findes 
på www.aabenraa.dk under 
punktet ’Borger’, ’Børn – Familie’, 
’Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning’. 



Alle borgere har pligt til at under-
rette kommunen, hvis man får 
kendskab til, at et barn eller en 
ung under 18 år udsættes for van-
røgt, nedværdigende behandling 
eller lever under forhold, der brin-
ger dets sundhed eller udvikling i 
fare. Pligten gælder alle borgere, 
for eksempel familiemedlemmer, 
naboer eller kammerater. 

Afdelingen for Børn og Familie 
varetager Aabenraa Kommunes 
forpligtelser for børn og unge 
efter bestemmelserne i Lov om 
Social Service. Børn og unge er 
afgrænset til aldersgruppen fra 
0-17 år samt efterværn for de 
18-22 årige. 

Afdelingen har socialrådgivere i 
Aabenraa og Tinglev. 

Fra Aabenraa løses alle opga-
ver vedrørende handicappede 
børn samt opgaver vedrørende 
Brundlund, Høje Kolstrup og 

Kontakt til de sociale myndigheder 
vedrørende børn og unge

Rugkobbel skoledistrikter. Fra 
Tinglev løses opgaver for ikke 
handicappede børn og unge i 
de øvrige skoledistrikter. 
 
Den daglige telefontid er fra kl. 
9.00 til 10.30. Ring på kom-
munes hovednummer: 73 76 
76 76. 

Det er muligt at få råd og vej-
ledning fra en socialrådgiver 
med særlig indsigt i forholdene 
for børn og unge, uden at der 
nødvendigvis oprettes en sag i 
kommunen.   

Underretning til de sociale myndigheder
Offentligt ansatte og andre, der 
arbejder professionelt med børn 
og unge, har en skærpet under-
retningspligt. De har nemlig pligt 
til at underrette kommunen, hvis 
de under udøvelsen af tjenesten 
får kendskab til forhold, der giver 
formodning om, at et barn eller 
en ung under 18 år får behov for 
særlig støtte. 



Den skærpede underretningspligt 
omfatter alle offentligt ansatte 
samt privatansatte og selvstæn-
dige, for eksempel læger, ansatte 
i privatskoler, private daginstitutio-
ner og opholdssteder. 

I pjecen ’Orientering om underret-
ningspligt’, som Aabenraa Kom-
mune har udarbejdet, kan du læse 
mere om underretningspligten. Du 
finder pjecen på www.aabenraa.
dk under punktet ’Borger’, ’Børn 
– Familie’, ’Underretningspligt’. 

Du kan sende det underskrevne 
skema med sikker e-post til: 
post@aabenraa.dk
Kommunen kvitterer for under-
retninger inden 6 dage. Med 
kvitteringen følger navnet på den 
kommunale sagsbehandler, der 
har fået sagen.

Kommunen har pligt til at under-
søge barnets og den unges for-
hold, inden der træffes konkrete 
sociale foranstaltninger. Undersø-
gelsen skal omfatte barnets eller 
den unges:

•	 udvikling	og	adfærd

•	 familieforhold

•	 skoleforhold

•	 sundhedsforhold

•	 fritidsforhold	og	venskaber

•	 andre	relevante	forhold

Undersøgelsen foretages sam-
men med forældrene og den unge 
samt børn, der er gamle nok.

Den person, der underretter, er 
ikke automatisk part i sagen, og 
man vil derfor som udgangspunkt 
ikke blive informeret om sagens 
videre gang hos kommunen. Af-
hængig af omstændighederne vil 
man dog kunne blive inddraget i 
kommunens sagsbehandling.

Kommunen varetager barnets 
tarv. 

Akutte sager
Ved akutte sager uden for 
kommunens normale åbningstid 
kan man kontakte politiet. Politiet 
sørger for at kontakte kommunen.
I ganske særlige tilfælde kan kom-
munen foretage en akutanbringel-
se uden forældrenes samtykke.



Aabenraa Kommune
Børn & Skole
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev
www.aabenraa.dk
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