
 

 

POLITIK FOR FORÆLDRE- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE 
 
Børn: 
 
Det overordnede formål med samarbejde med forældre og netværk er at sikre børnenes trivsel og udvikling 
på opholdsstedet Hadruplund, idet det forudsættes, at børn trives og udvikler sig bedst, når de oplever 
overensstemmelse i deres omgivelser, i denne forbindelse i hjemmet og på Hadruplund. 
 
Udgangspunktet er: 

● at der  er respekt  for forældreskabet og netværksrelationerne, at det er forældrenes børn, og at 
børnenes  relation  til  deres  forældre  og netværk  skal  vedligeholdes  eller  eventuelt  styrkes under 
børnenes ophold og skolegang på Hadruplund  

● at samarbejdet med forældre og netværk skal bygge på et gensidigt tillidsforhold, der søges etableret 
ved indskrivningen, og vedligeholdt gennem relevant kontakt under   opholdet og skolegangen på 
Hadruplund  

● at  det  daglige forældresamarbejde i videst mulige udstrækning varetages af barnets  kontaktperson 
og klasselærer  

● at samarbejdsrelationerne er unikke og fleksible, hvilket betyder, at der med udgangspunkt i den 
faglige vurdering af barnets behov, og under hensyntagen til opholdsstedets samlede funktion, kan 
aftales mere individuelle samarbejdsformer, der er tilpasset familiens eller netværkets særlige sociale 
struktur og behov, både i det daglige og i eventuelle krisesituationer 

● at der er respekt for forældrenes og familiens belastning og udfordringer i det at have et 
udviklingshæmmet barn  

 

Voksne: 
 
Det overordnede formål med samarbejde med beboerens pårørende og netværk er at sikre den enkelte 
beboers interesser i forhold til at vedligeholde og udvikle kontakten med forældre, andre pårørende og 
øvrige netværk. 
 
Udgangspunktet er: 

● at der er respekt for beboerens relation til pårørende og netværk  
● at det løbende samarbejde med pårørende og netværk i videst mulig udstrækning varetages af 

beboerens kontaktperson  
● at samarbejdsrelationerne er unikke og fleksible, hvilket betyder, at der med udgangspunkt i den 

faglige vurdering af den enkelte beboers behov, og under hensyntagen til botilbuddets samlede 
funktion og med lydhørhed overfor de pårørendes synspunkter, aftales forskellige samarbejdsformer 
med pårørende og netværk  

● at beboerens skal støttes i at udvikle relationen til pårørende og netværk, så relationen understøtter 
beboerens behov for voksenidentitet og selvstændighed.  

 
 
 
 
 


