
Koordinator
i familieråd



Familieråd er et godt planlagt møte der barn, 
foresatte, familie, slekt og venner samles for  
å finne løsninger når noe er vanskelig. 

Min oppgave er å planlegge og gjennomføre familierådet  

i samarbeid med dere. Det kan inviteres få eller mange. 

Hvem som inviteres, er opp til hovedpersonene å bestemme. 

Barn skal høres, så derfor har barnet sin egen støtteperson  

i familierådet. Det som deles og snakkes om i et familieråd 

er personlig og privat. Alle som deltar oppfordres til å ta vare 

på hverandre og på det som blir sagt. Deles informasjon med 

andre, så skal dette gjøres i forståelse med den det gjelder.

Jeg har fått opplæring som familierådskoordinator  

og vil gjerne hjelpe dere med å finne gode løsninger.

Kontaktinformasjon

Navn:

Telefon:

Mail:



Dette kan dere forvente  
av meg som koordinator: 

• Jeg har en uavhengig rolle og leser ikke dokumenter  
 i saken. Jeg vet hvorfor det skal være familieråd og hva  
 som skal diskuteres. 

• Jeg har taushetsplikt og har meldeplikt i særlige situasjoner. 

• Jeg kontakter alle deltakerne og forbereder dem  
 i forkant av familierådet.  

• Vi finner i felleskap en dato for familierådet. Jeg sørger  
 for det praktiske knyttet til møtelokaler og servering. 

• Sammen finner vi fram til hvem som skal være barnets  
 støtteperson, ordstyrer og sekretær – og jeg forbereder  
 alle på oppgavene. 

• Dersom noen ikke kan delta fysisk, så prøver jeg å finne  
 alternative måter dere kan delta på. 

• Jeg leder første og siste del av møtet. I midterste delen av  
 familierådet diskuterer dere uten meg og andre fagpersoner  
 til stede. 

• Jeg sørger for at de som skal ha den skriftlige planen,  
 får denne. 

• Vanligvis er jeg også familierådskoordinator i oppfølgende  
 familieråd.
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Vil du vite mer?  
Scan QR-kode og se video.

Mitt familieråd 
- en film for barn


