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Introduktion

Kære Læser

Vi har gennem det sidste år oversat 4 hæfter udviklet af Sonja Parker, som alle beskriver 
støtteværktøjer til arbejdet med sikkerhedsplaner i højrisikofamilier. Selvom de fleste 
danske socialarbejdere læser og taler godt engelsk, er det vores erfaring at sproget for 
mange alligevel er en betydelig barrierer, hvilket betyder at man kan gå glip af spændende 
og tilgængelig læring. Dette hæfte er særligt tilegnet jer, som oplever denne barriere.  

Sonja Parkers formål med at udvikle disse 4 hæfter har været at formidle støtteværktøjerne 
til sikkerhedsplansarbejdet på en mere pædagogisk og tilgængelig måde. De er et forsøg på 
at beskrive, hvordan man kan praktisere samtaler med børn og forældre og netværk i 
højrisiko sager.

Formålet har ikke været at lave ”en sådan skal du gøre manual ” Ideen er at give eksempler 
på, hvordan arbejdet kan gøres i praksis. Da arbejdet med sikkerhedsplansarbejdet og de 
dertil udviklede støtteværktøjer er videreudviklet i deres praktiske brug i mødet mellem 
socialarbejdere og familier og børn, skal de 4 hæfter læses i denne ånd. 

Det har været sjovt, men også vanskeligt at oversætte teksterne, fordi vi har ønsket at de 
skulle reflektere Sonjas Parkers positive sind og møde med familier, børn og professionelle.
Det har været et stort privilegium for os at lære Sonja og hendes fantastisk arbejde med 
familierne at kende og større endnu at få mulighed for at samarbejde med hende.

Sonja har mange års praktisk erfaring som socialarbejder på området for socialt udsatte 
børn, unge og deres familier i Vestaustralien og har arbejdet med sikkerhedsplaner i en 
årrække. Hun ejer i dag virksomheden Aspirations Consultancy og fungerer herigennem 
som selvstændig socialarbejder, konsulent, supervisor og underviser over hele verden i 
sikkerhedsplansarbejdet og metoden ”Partnering for Safety”.  Hun har udviklet sit arbejde 
på skuldrene af Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Susie Essex, Andrew Turnell og Steve 
Edwards mfl.. Nu er det din tur til at udvikle arbejdet videre i en dansk kontekst.

Sonja brænder særligt for at forældre, børn og unge får en stærk stemme i forhold til deres 
eget liv og deres fremtid. Det er igennem hendes arbejde med familierne og undervisningen 
af mange praktikere og ledere omkring i verden, at hun har udviklet støtteværktøjerne til 
mere effektivt at samarbejde om at skabe fremtidig sikkerhed for børnene. 

God læselyst

Rikke Ludvigsen og Lester Johannessen-Henry
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Familienetværkscirklen 
er et værktøj, der kan 
anvendes til at hjælpe 
familier med at 
identificere personer i 
deres netværk som kan 
hjælpe dem med at 
skabe sikkerhed og 
trivsel for deres barn.
Familienetværkcirklen kan desuden hjælpe 
professionelle til at føre samtaler med 
familiemedlemmer om, hvorfor et 
sikkerhedsnetværk er nødvendigt, om 
sikkerhedsnetværkets rolle og med 
processen omkring at vurdere passende 
personer til sikkerhedsnetværket.

Familienetværkcirklen blev udviklet i 
begyndelsen af 2010 som en del af mit 
sikkerhedsplansarbejde med familier i det 
vestlige Australien og er baseret på idéer fra 
“Resolutions Approach” hvor der arbejdes 
med familier, der benægter overgreb mod 
deres børn. (Turnell og Essex, 2006) og 
relationscirkelkonceptet fra “The Protective 
Behaviours” programmet. Denne booklet 
indeholder en oversigt over 
Familienetværkcirklen, et detaljeret ‘case’ 

eksempel, og en foreslået proces til 
anvendelse af dette værktøj med familier.

Jeg anvender normalt Familienetværkcirklen 
på det allerførste besøg hos en familie, når 
jeg taler med familien om behovet for 
udarbejde en sikkerhedsplan, der adresserer 
alle bekymringerne.  Endvidere taler jeg om 
vigtigheden af at have et sikkerhedsnetværk 
af familiemedlemmer, venner og involverede 
professionelle, som vil samarbejde  om at 
udvikle denne sikkerhedsplan. 
Sikkerhedsplanen skal sørge for at børnene 
fremover vil være sikre i familiens varetægt. 
Det er normalt at forældre/omsorgsgivere 
meget ofte giver udtryk for, at de ikke har 
personer, der kan være en del af 
sikkerhedsnetværket, enten fordi de har 
afsluttet deres venskaber med deres gamle 
misbrugskammerater, fordi de er flyttet til et 
nyt geografisk område for at komme på 
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afstand af deres gamle misbrugskammerater, 
eller fordi deres familierelationer er brudt 
ned over årene og de derfor ikke længere har 
kontakt med nogen af deres 
familiemedlemmer i bredere forstand. Det er 
her at jeg introducerer 
“Familienetværkscirkel”

Familienetværkcirklens 
bestanddele
Familienetværkcirklen er et meget enkelt 
værktøj, bestående af tre cirkler gående 
ud fra familiens indercirkel. 
Familiemedlemmerne (børnene og 
forældrene/omsorgsgivere) er 
repræsenterede inde i midten af 
værktøjet . (den gule cirkel) Man laver en 
hurtig optegnelse af familiemedlemmerne 
ved at skrive deres navne eller ved hjælp 
af deres fotos.
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Den inderste cirkel (den grønne) er, hvor 
vi skriver navnene på alle de personer i 
børnenes og familiemedlemmernes liv, 
som allerede er vidende om de 
omstændigheder, der har ført til, at 
børnene er anbragt, eller som førte til at 
kommunens sagsbehandlere er blevet 
involveret i familiens liv.

Den næste cirkel (den orange) er, hvor vi 
skriver navnene på de personer i 
familiens liv, som kender til noget af det 
der er sket for familien, men ikke kender 
alle detaljerne. Måske ved disse personer 
at børnene ikke længere er i familiens 
varetægt og at noget er indtruffet som har 
ført til anbringelsen, men de kender ikke 
til detaljerne omkring, hvad der ligger til 
grund for anbringelsen.

Den yderste cirkel (den blå) er, hvor vi 
skriver navnene på de personer, der ikke 
kender til noget som helst af det der er 
sket og som ikke er bekendt med, at de 
offentlige myndigheder er involverede i 
familiens liv.

Processen med at anvende 
Familienetværkcirklen

1. Samtaler om nødvendigheden af 
at have et sikkerhedsnetværk

Det første skridt i den processen med 
anvende “Familienetværkscirklen” 
kommer naturligt ud af samtalen med 
forældrene/omsorgspersonerne omkring, 
hvad vi forstår ved et sikkerhedsnetværk 
og det faktum at et sikkerhedsnetværk 
skal være sat i værk før selve sikkerheds/
netværksplanen kan tages i brug og virke.
Når diskussionen omkring behovet for et 
sikkerhedsnetværk er oppe, siger jeg 
typisk noget i stil med dette:

✴ “For at vi kan være forsikrede om, at 
de ting vi er bekymrede for ikke 
kommer til at ske for børnene i 
fremtiden, må vi være sikre på at der 
eksisterer et sikkerhedsnetværk for 
børnene; en gruppe af personer som 
har kontakt med børnene ofte og som 
ønsker at være en del af den proces 
det er, at arbejde med jer og med os 
m.h.t. at udvikle en sikkerheds/
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netværksplan, som vil vise alle at de 
ting vi er bekymrede for ikke vil 
ramme børnene i fremtiden. I kender 
sikkert det gamle ordsprog om, at “alle 
må løfte i flok” for at et barn kan få en 
god opvækst? Vi har behov for at vide, 
at det ikke kun er jer og børnene, som 
står alene, men at når de offentlige 
myndigheder tager tilbage til 
kontorerne, så er der gruppe af 
mennesker, som er en del af børnenes 
liv og som aktivt vil hjælpe jer med at 
sikre, at børnene altid vil være 
beskyttet mod de ting vi er 
bekymrede for”

Når familiemedlemmerne 
begynder at diskutere, 
hvem der kunne deltage i 
et sikkerhedsnetværk eller 
begynder at ytre at de ikke 
har nogen i deres 
bekendtskabskreds som kan 
deltage i et 
sikkerhedsnetværk, kan du gå 
direkte igang med at anvende 
Familienetværkcirklen. På det 
tidspunkt, siger jeg typisk noget i stil 
med: “OK, så lad mig stille dig et enkelt 
spørgsmål” og imens jeg stiller det 
retoriske spørgsmål, tegner jeg en stor 
cirkel på et stykke papir og jeg placerer 
dette papir på bordet mellem mig selv og 
forældrene/omsorgspersonerne, så 
tegningen er synlig for alle 
tilstedeværende.

2. Den inderste cirkel (Grøn)

Derefter stiller jeg spørgsmålet:

✴ “Hvilke personer i jeres liv og i jeres 
børns liv kender allerede til de 
omstændigheder, der har ført til, at 
jeres barn/børn er i pleje (eller at de 
offentlige myndigheder er involveret i 
jeres familieliv) ?”

Når forældrene/omsorgspersonerne 
identificerer de personer, som 

kender til, hvad der er sket, 
skrives disse personers 

navne i grønne cirkel.

Så snart forældrene/
omsorgspersonerne 
giver et navn har du 
muligheden for at give 

forældrene en 
kompliment for deres 

åbenhed og det mod de har 
udvist ved at tale åbent med 

andre mennesker omkring, hvad der 
er indtruffet. For at bringe en form for 
positiv energi ind i processen, jo tidligere 
komplimenten kan gives til forældrene jo 
bedre. For eksempel, hvis en mor har 
fortalt mig, at der er personer i hendes liv, 
som hun har haft modet til at tale med 
om hvad der er sket, vil jeg bemærke 
dette og påskønne hendes mod ved at 
fortælle hende noget i stil med:

✴ “Jeg kan forestille mig, hvor svært det 
var at fortælle din egen mor om, hvad 
der er sket. Hvordan fandt du styrken 
og modet til at gøre det?”

eller

✴ “Du fortalte alle disse mennesker om 
hvad der skete. WOW! Det kan ikke 
have været let. Hvordan klarede du at 
gøre det alligevel?”

Fortsæt dernæst med at spørge “Hvem 
ellers kender allerede til det der skete?” 
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indtil forældrene/omsorgspersonerne har 
identificeret alle de personer i deres liv, 
som allerede kender til det der er sket og 
at alle deres navne er skrevet i den 
grønne cirkel.

At disse personer er blevet identificeret i 
den grønne cirkel skaber muligheden for 
yderligere oplysning omkring forældrene/
omsorgspersonerne ved at man stiller 
spørgsmål som:

✴ “Hvem af personerne i den grønne 
cirkel var det sværest at tale med om 
det der er sket?”

✴ “Hvordan fik du det sagt?”
✴ “Hvad hjalp dig til at få det sagt?”
✴ “Hvem var den første person du 

fortalte om, hvad der var sket?”

Forældrenes/omsorgspersonerne svar på 
disse spørgsmål vil også bibringe vigtig 
information om deres forhold til de 
potentielle personer i 
sikkerhedsnetværket.

3. Den næstyderste cirkel (Orange)

Det næste skridt i processen med at 
skabe den næste cirkel 
(den orange) er at tegne 
en cirkel udenpå den 
grønne cirkel og derpå 
stille spørgsmålet:

✴ “Hvem er de personer i jeres liv og 
jeres børns liv, som kender en lille 
smule til, hvad der er sket; som ikke 
kender hele historien, men som måske 
kender til en smule af det, der er sket? 
Eller måske personerne ved at noget er 
sket, men ikke kender til nogen af 
detaljerne omkring det?”

Derfor skriver vi – i den orange cirkel – 
navnene på de personer som ved en lille 
smule af det, der er sket. Igen kan du give 
flere komplimenter til forældrene/
omsorgspersonerne i takt med at flere 

personer identificeres.

4. Den yderste cirkel (Blå)

Det næste skridt er at skabe den yderste 
blå cirkel ved at tegne denne udenpå de 
andre cirkler. Du stiller derpå 
spørgsmålet:

✴ “ Hvem er de personer i jeres 
og jeres børns liv, som slet 
intet ved om, hvad der er sket?”

I takt med at disse personer identificeres 
skrives disse personers navne i den blå 
cirkel.

5. At flytte personer fra den yderste 
blå cirkel til den inderste grønne 
cirkel 

Såfremt der ikke allerede er et 
tilstrækkeligt antal personer i den grønne 
(som opfylder kriteriet om allerede at 
vide, hvad der er sket), er næste skridt i 
processen at undersøge, hvilke personer 
forældrene/omsorgspersonerne er villige 
til at flytte fra de orange og blå cirkler ind 
i den grønne.

Normalt begynder jeg med at lave 
forbindelsen mellem den grønne cirkel 
og sikkerhedsnetværket mere udtrykkelig 
ved at sige noget i stil med:

✴ “Husk på at i begyndelsen sagde jeg, 
at personerne i sikkerhedsnetværket er 
nødt til at vide, hvad der er sket i 
fortiden, og I har allerede disse 
personer i den inderste cirkel, som I 
har været villige til at fortælle om, 
hvad der er sket. Nu skal vi være sikre 
på, at vi har nok personer i den 
inderste cirkel og at disse personer er 
de rette for børnenes 
sikkerhedsnetværk.”

Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med 
personer i den grønne cirkel, begynder 
jeg typisk at udforske, hvilke personer i 
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de orange og blå cirkler, der kan blive en 
del af den grønne cirkel ved bl.a. at stille 
spørgsmål som

✴ “Hvilke personer fra de yderste 
cirkler synes I burde være en del af 
den inderste cirkel?”

✴ “Er der nogen personer fra de to 
yderste cirkler, som I har  tænkt på 
at fortælle om det der er sket eller 
har været tæt på at fortælle om det 
der er sket, men hvor I endnu ikke 
helt er et sted, hvor I har fortalt 
dem om det?”

✴ “Hvem ville Bedstemor (f.eks. – tag 
en person, der allerede befinder sig 
i den inderste cirkel) mene skulle 
være inde i samme cirkel som 
hende selv?”

✴ “Er der nogen personer, som 
børnene ville synes skulle være i 
den inderste cirkel?”

✴ “I kender alle disse mennesker, jeg 
kender dem jo ikke endnu, men 
hvem tænker I at jeg ville synes 
skulle være inde i den inderste 
cirkel?”

✴ “Hvem af alle personerne i spil, er I 
mest trygge ved/føler jer bedst 
forstået af og som ville være vigtige 
for jer at have med i 
sikkerhedsnetværket?”

Forslagene af personer som kan bringes 
ind i den grønne cirkel, kan visualiseres 
ved at at f.eks. tegne pile som forbinder 
personernes navne i de orange og blå 
cirkler med den grønne cirkel, eller ved 
at de foreslåede personer kan tilføjes den 
grønne cirkel i en anden farve for at 
kunne skelne mellem dem og de 
personer, der allerede kender til det der 
er sket.

(GIV EKSEMPEL PÅ CIRKEL MED PILE) 

6. Hvor mange personer har vi 
behov for i sikkerhedsnetværket?

På et tidspunkt i denne proces, vil 

spørgsmålet om, hvor mange personer 
der er behov for at deltage i 
sikkerhedsnetværket typisk blive stillet. 
Dette spørgsmål kan minde om et 
spørgsmål a la “hvor mange er nok?”, 
men det er alligevel et spørgsmål, som vi 
skal stille og konkretisere.

Der findes ikke et definitivt og absolut 
antal af personer for et 
sikkerhedsnetværk, som passer til alle 
familiers situation. Antallet af nødvendige 
personer for et sikkerhedsnetværk skal 
være bestemt på baggrund af alvoren og 
graden af de bekymringer, alderen på og 
sårbarheden af børnene involveret og 
rådigheden over andre personer i 
sikkerhedsnetværket. Det er vigtigt for os 
at vide, at der er tilstrækkeligt med 
personer i sikkerhedsnetværket, til at de 
kan tage sig af dag-til-dag behovene 
fordret af sikkerhedsplanen. Hvis, for 
eksempel, vores sikkerhedsplan kræver 
24/7 supervision af børnene, når de er 
hos en eller begge forældre, så vil der 
være behov for et tilstrækkeligt antal 
personer i sikkerhedsnetværket for at 
tilfredsstille dette behov, et større antal 
personer end vi ville have behov for i det 
tilfælde, hvor vi forlanger at børnene er 
overvåget af sikkerhedsnetværket, når 
børnene har en sjælden kontakt med en 
bedstefar (for eksempel).

Afgørelsen af, hvor mange personer er 
tilstrækkeligt for sikkerhedsnetværket skal 
tænkes og diskuteres igennem med alle 
involverede i sikkerheds/
netværksplanlægningen. Dette for at sikre 
at alle er trygge ved antallet af personer 
og muligheden for at bruge personerne i 
sikkerhedsnetværket i et omfang, der gør 
at barnet er beskyttet. 

7. Hvad mener vi egentlig med 
“sikkerheds” personer

Det der er sket indtil videre i processen 
er, at forældrene/omsorgspersonerne, nu 
har identificeret et antal personer, som 
potentielt set kunne blive en del af 
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børnenes sikkerhedsnetværk. 
“Familienetværkscirklen” kan nu 
anvendes til at begynde en samtale om 
behovet for at 
sikkerhedsnetværkspersonerne bliver 
evalueret som “sikre” personer og om 
processen med at lave denne afgørelse/
vurdering af om vedkommende person er 
“sikker” eller ikke.

Jeg plejer oftest at introducere idéen om 
at vurdere om en person er en “sikker” 
person ved at stille spørgsmål såsom:

✴ “Hvis du pludselig blev syg og blev 
indlagt på hospitalet, hvilken af 
personerne i den inderste cirkel 
ville du være indstillet på, at 
overlade dine børn hos?”

✴ “Hvem tror du at dine børn ville 
ønske eller føle sig trygge ved at 
skulle opholde sig hos?”

✴ “Hvis Bedstemor (eller en af de 
andre personer nævnt i den 
inderste cirkel) var her hos os og 
kiggede på personerne nævnt i den 
inderste cirkel, hvem ville hun sige 
at hun var glad for at hendes 
børnebørn skulle opholde sig hos?”

✴ “Jeg har endnu ikke mødt nogen af 
personerne i den inderste cirkel 
endnu, men du kender personerne, 
så hvem af dem vil du tro, at jeg 
ville være glad for at børnene 
opholdt sig hos?”

Oplysningerne givet af forældrene/
omsorgspersonerne som svar på disse 
spørgsmål kan visualiseres ved at gøre 
ting som, at tegne en cirkel omkring 
navnene på de personer der er 
identificeret som “sikre” personer (man 
kan anvende én farve for Mors vurdering, 
for eksempel, og en anden farve for de 
personer som Mor tror at andre vil 
nominere som “sikre” personer) og 
spørgsmålstegn eller krydser på navnene 
på de personer der er blevet identificeret 
som potentielt “usikre” personer.

Ved at stille spørgsmål ud fra en række 

forskellige opfattelser (forælderens, 
barnets, bedstemors and 
sagsbehandlerens opfattelser), kan man 
vise at afgørelsen om, hvorvidt en person 
anses for at være en “sikker” person er 
baseret på oplysninger givet af en række 
personer involveret i familiens liv. Man 
introducerer samtidig idéen om, at denne 
afgørelse er lavet i fællesskab, sammen 
med de vigtige personer i børnenes liv, 
der involveres i hele processen omkring 
at vurdere om det er relevant eller ej, at 
en person skal være en del af børnenes 
sikkerhedsnetværk.

Selvom den endelige afgørelse om, 
hvorvidt en person er vurderet til at være 
en relevant person i sikkerhedsnetværket 
ligger hos den offentlige myndighed, er 
den information som forældrene/
omsorgspersonerne, børnene og andre 
personer i sikkerhedsnetværket giver en 
central del af afgørelsesprocessen.

8. Hvad skal personer vide for at 
blive en del af 
sikkerhedsnetværket?

Når personerne der “kender til det 
hele” (i den grønne cirkel) er blevet 
identificeret, er man i stand til at udforske 
sammen med forældrene/
omsorgspersonerne, hvad disse personer 
reelt ved og hvad de har behov for at 
vide. Jeg starter som regel denne samtale 
med at stille et spørgsmål i stil med:
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✴ “Du fortalte at disse personer kender 
til det hele der er sket. Kan vi nu tale 
om, hvad det er som de reelt ved og 
kender til? Hvad har du fortalt dem?”

Det helt centrale slutresultat for 
sikkerhedsnetværket er, at personerne i 
sikkerhedsnetværket kender til de sociale 
myndigheders syn på, hvad der er sket 
med børnene tidligere og at de forstår de 
bekymringer myndighederne har 
omkring, hvad børnene kan komme ud 
for, når de er i forældrenes varetægt. 
Dette er ikke ensbetydende med, at 
forældrene eller sikkerhedsnetværket 
nødvendigvis behøver at være enige i 
myndighedens syn, men de bliver nødt til 
at forstå, at dette er de sociale 
myndigheders syn samt at det er dette syn 
på sagen, som sikkerheds/netværksplanen 
med tiden må adressere for at de sociale 
myndigheder vil gå med til at lukke 
sagen.

Når der arbejdes med planlægning af 
sikkerhed for børn, vil vi som et 
minimum have at sikkerhedsnetværket 
bliver præsenteret for:

Tidligere skader eller overgreb, som er 
sket på børnene (det kan også indeholde, 
hvad de sociale myndigheder tror 
børnene har været udsat for eller hvad 
eventuelle andre børn i disse forældres 
varetægt har været udsat for).

Bekymringsudsagn (hvad de sociale 
myndigheder er bekymret for måske kan 
ske med børnene i fremtiden, imens de er 
i forældrenes varetægt, hvis intet 
forandres) 

og

Sikkerhedsmål 
(hvad de sociale myndigheder over tid 
ønsker at se familien gøre i omsorgen for 
børnene, som på tilfredstillende måde vil 
vise alle, at de yder en tilstrækkelig 
sikkerhed og omsorg til at sagen kan 
lukkes)

9. Hvordan sikrer vi os at alle er 
informeret?

Der er en række måder at denne 
information kan blive præsenteret for 
sikkerhedsnetværket:

➡ Forældrene/omsorgspersonerne kan 
tage ansvaret for at diskutere 
informationen igennem med alle de 
potentielle personer til 
sikkerhedsnetværket forud for det 
første sikkerhedsnetværksmøde. 
Såfremt dette sker, er det vigtigt, at de 
sociale myndigheder gennemgår 
denne information under 
sikkerhedsnetværksmødet for at sikre 
at alle er bekendt med de sociale 
myndigheders syn på sagen.

➡ En kopi af de 4 kolonner skemaet kan 
udleveres til alle potentielle 
kandidatpersoner til 
sikkerhedsnetværket forud for det 
første sikkerhedsnetværksmøde og 
skemaet kan blive diskuteret/
gennemgået under selve mødet.

➡ Ord og Billeder dokumentet, som er 
blevet forberedt til børnene kan 
præsenteres til sikkerhedsnetværket på 
det første sikkerhedsnetværksmøde for 
på den måde at sikre, at alle forstår de 
sociale myndigheders syn på sagen 
(For mere information om Ord og 
Billeder processen (the Words and 
Pictures process), se  
www.childandfamily.co.uk; “The 
Resolutions Approach: Working with 
‘Denied’ Child Abuse”, Turnell & 
Essex, 2006 eller “the Words and 
Pictures DVD.

➡

10. Sikkerhedsnetværkets rolle

“Familienetværkscirklen” kan også 
hjælpe dig med at tale med forældrene/
omsorgspersonerne omkring, hvad der 
forventes af sikkerhedsnetværket. 
Sikkerhedsnetværket er en integreret del 
af sikkerheds/netværksplansprocessen og 
det er derfor vigtigt at forældrene/
omsorgspersonerne forstår, hvad 
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sikkerhedsnetværket vil blive anmodet 
om at gøre og hvordan det passer ind i 
den overordnede sikkerheds/
netværksplansproces. I de fleste tilfælde, 
vil det være forældrene/
omsorgspersonerne som vil spørge folk 
om at blive en del af børnenes 
sikkerhedsnetværk og som vil invitere 
dem til det første møde, så det er derfor 
vigtigt at forældrene har haft muligheden 
for at gennemtænke og tale om dette.

Jeg starter typisk med at tale om 
sikkerhedsnetværkets rolle ved at sige 
noget i stil med:

✴ “Vi har nu alle de her mennesker inde 
i den inderste cirkel. som alle ved 
hvad der er sket og som alle kunne 
blive en del af sikkerhedsnetværket, og 
jeg synes at det er fantastisk, at I har så 
mange mennesker (disse personer) 
som allerede ved, hvad der er sket. Og 
I har også foreslået andre personer fra 
de to yderste cirkler, som I har 
indvilget i skal vide, hvad der er sket, 
så at disse personer også kunne blive 
en del af sikkerhedsnetværket. Så, kan 
vi derfor nu tale lidt mere om i 
detaljer, hvad sikkerhedsnetværket 
bliver nødt til at foretage sig?”

Før familien præsenteres for yderligere 
information om sikkerheds/netværksplans 
processen og hvorledes 
sikkerhedsnetværket passer ind i denne 
proces, prøver jeg som regel at få 
fastslået, hvad forældrene allerede ved/
forstår omkring den rolle som 
sikkerhedsnetværket skal spille, ved at 
stille dem et spørgsmål som dette:

✴ “Jeg ved godt, at vi ikke har talt meget 
om sikkerhedsnetværket, men hvis 
disse personer accepterede at blive en 
del af jeres børns sikkerhedsnetværk, 
hvad forestiller I jer så, at disse 
personer bliver nødt til at foretage 
sig?”

Jeg ville så fortsætte og spørge: “Hvad 
mere synes I at netværket skal foretage 

sig?”, indtil du er rimelig sikker på, at 
forældrene har haft mulighed for at vise 
deres viden om/forståelse for 
sikkerhedsnetværkets rolle.

Som et minimum, forventer vi at 
sikkerhedsnetværket skal:

✓ Lytte til de sociale myndigheders syn 
på, hvad der er sket med børnene 
tidligere og de bekymringer for 
fremtidige farer for børnene som 
sikkerheds/netværksplanen skal 
adressere.

✓ Komme til møder med forældrene/de 
sociale myndigheder for at udvikle 
sikkerheds/netværksplanen i detaljer, 
så det vises for alle, at børnene altid 
vil være sikre overfor de identificerede 
farer. Antallet af møder kan være så få 
som et eller to og kan være så mange 
som et dusin, alt afhængig af 
situationens kompleksitet.

✓ Fortsætte med at arbejde med familien 
og de sociale myndigheder for at 
checke, hvorledes sikkerheds/
netværksplanen fungerer. Dette foregår 
typisk over en periode på mellem 6 
måneder og 2 år, alt afhængig af, hvor 
lang tid de sociale myndigheder anser 
at sikkerheds/netværksplanen skal 
være i virke og fungere for, at de er 
overbevist om, at planen vil fortsætte 
med at fungere efter at de sociale 
myndigheder har lukket sagen.

✓ Fortsætte med at støtte familien for at 
sørge for sikkerhed og tryghed for 
børnene i al den tid børnene er 
sårbare overfor de identificerede farer. 
De sociale myndigheder må sørge for 
at have samtalen om i, hvor lang en 
periode sikkerhedsnetværket skal 
forblive aktivt involveret i familien og 
sikkerhedsnetværket før de sociale 
myndigheden kan lukke sagen.

11. At præsentere andre personer i 
familien for 
”Familienetværkscirklen”

Ved brug af dette værktøj, har du indtil 
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nu fået klarlagt forældrenes/
omsorgspersonernes idéer om, hvem der 
kan blive involveret i 
sikkerhedsnetværket. Andre 
familiemedlemmer kan tænkes at have 
idéer om yderligere personer, som kan 
blive en del af sikkerhedsnetværket..

På dette tidspunkt i denne proces, 
anmoder jeg typisk om forældrenes 
tilladelse til, at vise deres 
Familienetværkscirkel til andre i familien 
(børnene, bedstemor, den anden forælder 
hvis denne ikke er til stede, etc.) for at 
indhente de andre familiemedlemmers 
idéer. Dette møde med børnene eller 
andre familiemedlemmer kan foregå ved 
at forældrene er til stede eller ej, alt 
afhængig af deres ønsker. Såfremt 
forælderen er til stede, kan det være en 
hjælp for denne at være personen, der 
forklarer Familienetværkscirklen til 
børnene eller til andre 
familiemedlemmer. Enhver ny person 
foreslået kan puttes i cirklerne og den 
samme proces med spørgsmål kan 
anvendes for at forstå barnets/andre 
familiemedlemmers syn på, hvem der bør 
inkluderes og blive en del af den inderste 
grønne cirkel/sikkerhedsnetværket.

I stil med at sikkerhedsnetværket formes 

og begynder at mødes, kan 
Familienetværkscirklen også introduceres 
til netværket og netværket kan overveje 
spørgsmålet om, hvorvidt yderligere 
personer er nødvendige til 
sikkerhedsnetværket eller ej og i så fald 
hvem disse personer kan være.

12. Hvor skal ‘vi’ hen herfra?

Det sidste skridt i 
Familienetværkscirkelprocessen er at tale 
med forældrene/omsorgspersonerne om, 
hvor det hele skal hen herfra. Vigtige 
fortsatte trin er:

✓ At afgøre hvem der skal henvende sig 
til de identificerede potentielle 
sikkerhedsnetværks personer for at 
spørge dem om at blive en del af 
børnenes sikkerhedsnetværk og 
hvornår dette skal foregå.

✓ Fastsætte en dato for det første møde i 
sikkerhedsnetværket (hvilket også vil 
involvere forældrene/
omsorgspersonerne og de sociale 
myndigheder) og beslutte, hvor mødet 
skal afholdes?

✓ Beslutte hvilken en proces, der skal 
anvendes til at sikre at alle i 
sikkerhedsnetværket har forstået 
problematikken.
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Eksempel på 
en ‘case’
Amanda og Abi’s 
sikkerhedscirkler
Familienetværkscirkel eksemplet ovenfor 
er et anonymiseret eksempel fra mit 
arbejde med en familie i Perth, Western 
Australia. Denne familie består af en mor, 
som jeg vil kalde Therese, og hendes to 
døtre, Abi (6 år) og Amanda (8 år). Abi og 
Amanda blev for to år siden anbragt i 
pleje af Department for Child Protection 
(DCP) på grund af, at pigerne var vidner 
til/ofre for til alvorlig vold i familien 
mellem Therese og hendes daværende 
partner, pigerne blev slået af Thereses 
partner, og pigerne blev efterladt alene 
om natten, imens Therese og hendes 
partner tog ud til fester og for at købe 
stoffer.

To år senere anviste DPC familien til et 
hjemgivelsestilbud eftersom, at Therese 
var separeret fra sin partner og hun havde 
dokumenteret at hun ikke længere tog 
stoffer. Under mit første møde med 
Therese, forklarede jeg, hvad 
hjemgivelsen og 
sikkerhedsplansprocessen ville indebære 
og begyndte at tale med Therese om 
behovet for et sikkerhedsnetværk. Therese 
fortalte, at hun faktisk ikke rigtig havde 
nogen, som kunne blive en del af et 
sikkerhedsnetværk og jeg tegnede så en 
stor cirkel på papiret og stillede Therese 
det følgende spørgsmål: “Nå, men lad 
mig bare stille dig et spørgsmål ... Hvem 
er personerne i dit og i pigernes liv, som 
kender til de ting, der er sket tidligere, at 
Terry har slået pigerne og at pigerne har 
været vidner til alle de slåskampe mellem 
dig og Terry, og at pigerne blev overladt 
alene hjemme om natten, imens du og 
Terry tog i byen? Hvem er de personer i 
dit liv som allerede ved om det, der er 
sket?
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Øjeblikkeligt fortalte Therese, at hendes 
partner David (som hun havde været i et 
forhold med i omkring 6 måneder), vidste 
alt om hvad der var sket, og hun tilføjede 
så, at hendes mor og far også vidste, hvad 
der var sket. Jeg skrev David’s og hendes 
mor og fars navne ind i den inderste 
cirkel og benyttede denne mulighed til at 
komplimentere Therese ved at sige: “Det 
kan ikke have været let at fortælle din 
nye partner om de svære ting fra din 
fortid. Hvordan formåede du det?” 
Therese fortalte, at hun havde været 
meget nervøs over at fortælle David om 
det, men at hun havde lært i 
afvænningsprogrammet at med mindre 
hun var ærlig overfor andre mennesker, 
ville hun ikke være i stand til at have 
nogen særlig relation til dem.

Jeg spurgte så Therese “Hvem ellers 
kender til det der skete?” Therese fortalte 
at hendes venner fra 
afvænningsprogrammet vidste, hvad der 
var sket og da jeg spurgte hende om 
deres navne, gav hun mig navnene på to 
venner som hun havde fået under 
afvænningen, Lisa og Maxine. Jeg skrev 
deres navne i cirklen og spurgte igen 
“Hvem ellers kender til det der skete?” 
Therese tænkte over det et øjeblik og 
sagde “Min bror, men jeg ser ham ikke 
særligt meget.” Jeg forklarede at det ikke 
var så vigtigt på nuværende tidspunkt, 
hvor ofte hun så ham; hvad vi gjorde lige 
nu var at skrive navnene ned på alle de 
mennesker, som allerede havde kendskab 
til det der skete. Jeg skrev derefter brorens 
navn (Phil) ind i den inderste cirkel. Jeg 
fortsatte med at spørge “Hvem ellers ved 
det?” og skrev deres navne ind i cirklen 
indtil Therese fortalte at hun ikke kunne 
komme på flere. På det tidspunkt spurgte 
jeg “Prøv at tænke et øjeblik på alle 
personerne i pigernes liv ... Er der nogen 
ellers i deres liv, som ved hvad der 
skete?” Ud fra dette spørgsmål, tilføjede 
Therese pigernes plejeforældre, deres 
sagsbehandler i de sociale myndigheder 
og den person der hentede og bragte dem 
til kontaktbesøg, og skolelederen på 
pigernes skole. Alle disse navne blev 

tilføjet i den inderste cirkel.

Jeg tegnede da en cirkel mere udenpå 
den inderste cirkel og spurgte: “Hvem er 
personerne i dit og pigernes liv, som 
kender til noget af det der skete; som ikke 
kender til alle detaljerne, men kender til 
noget af det der skete?” Therese nævnte 
en række personer, inklusive to naboer, 
Elaine og Faye, begge pigernes lærere, 
Thereses kusine Roxanne; og Kevin, 
chefen i den butik, hvor Therese 
arbejdede deltid. Jeg spurgte så Therese 
“Er der yderligere nogen, f.eks. i din 
familie eller på pigernes fars side af 
familien, som kender til noget af det der 
skete?” Therese tilføjede så pigernes 
bedsteforældre på farens side, som hun 
fortalte, at hun ikke talte meget med, idet 
de levede i en anden delstat i landet og at 
de havde ophørt med at have megen 
kontakt efter at pigernes far døde for 4 år 
siden.

Da Therese fortalte, at hun ikke kunne 
komme på flere navne til den cirkel, 
tegnede jeg så en cirkel mere udenpå de 
andre eksisterende og spurgte “Så, hvem 
er de personer i dit liv som intet kender 
til det der skete?” Therese tænkte sig om i 
ret lang tid og sagde så “David’s familie 
og venner, tror jeg. Jeg har kun mødt dem 
et par gange, da de lever udenfor Perth, 
men jeg har ikke fortalt dem, at pigerne 
ikke lever sammen med mig. De tror alle, 
at når vi kom på besøg, havde vi efterladt 
børnene derhjemme med vores venner.” 
Jeg spurgte Therese om hvem hun mente 
var de vigtigste af de personer og Therese 
nævnte Bill og Rhonda (David’s 
forældre), Sue (David’s søster) og Carl og 
Tanya (hans bedste venner). Jeg skrev alle 
de navne ind i den yderste cirkel og 
spurgte så “Hvem er der ellers i dit liv 
som ikke ved noget om det der skete?” 
Therese fortalte, at hun havde aldrig 
fortalt hendes bedstemor om, hvad der 
skete, idet hendes bedstemor var på et 
plejehjem og ikke vidste at pigerne var 
anbragt. Jeg tilføjede bedstemoren til den 
yderste cirkel.
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Da vi var færdige med at skrive navne i 
de tre yderste cirkler, spurgte jeg Therese 
“Når du kigger på alle de personer, du 
har placeret i denne 
Familienetværkscirkel, er der nogen som 
helst andre som er vigtige for dig og 
vigtige for pigerne, som vi endnu ikke har 
placeret i cirklerne?” Therese så på 
cirklerne og sagde “Nej, alle er i 
cirklerne”.

Therese havde nævnt 11 personer i den 
inderste cirkel, 8 personer i den 
næstyderste cirkel og 6 personer i den 
yderste cirkel, hvilket gav os 25 personer 
som potentielle medlemmer af 
sikkerhedsnetværket.

Jeg begyndte så at udforske med Therese 
hvor “sikker” hun vurderede de personer 
at være, som hun havde placeret inde i 
hendes Familienetværkscirkel, som jeg 
formulerede ved at spørge: “Jeg vil bede 
dig svare mig på et spørgsmål om alle 
disse personer nu. Forestil dig at dine 
piger bor hjemme hos dig og at du 
pludselig blev nødt til at blive indlagt på 
hospitalet. Af alle de personer som du har 
puttet i disse cirkler, hvem ville du 
efterlade dine piger hjemme med?” 
Therese så på cirklerne og straks 
begyndte hun at udpege de personer, 
som hun var villig til at overlade pigerne 
med. Jeg tegnede cirkler omkring disse 
personer med en grøn pen. Therese 

identificerede også personer, som hun 
endnu ikke kendte tilstrækkeligt godt nok 
endnu, såsom David’s familie og venner, 
og hendes chef på jobbet. Jeg puttede et 
spørgsmålstegn ved siden af deres navne.

Da vi havde identificeret, hvem Therese 
betragtede som “sikre” personer for Abi 
og Amanda, begyndte jeg så at undersøge 
andre personers holdninger. Jeg gjorde 
dette ved at spørge: “Hvis du blev nødt til 
at tage på hospitalet, hvem tror du så at 
pigerne ville have det godt med at være 
sammen med? Hvem ville din mor være 
rede til at lade sine børnebørn være hos? 
Hvem tror du at Steve, din sagsbehandler, 
ville være tilfreds med at pigerne var 
hos?” Thereses tanker omkring hendes 
mors holdninger blev repræsenteret af et 
rødt flueben, hendes pigers holdninger 
med et blåt flueben og Steves holdninger 
med et gult flueben.

Ved hjælp af Thereses 
Familienetværkscirkel, talte jeg så med 
Therese om, hvor mange personer hun 
mente blev nødt til at deltage i Abi og 
Amandas sikkerhedsnetværk, hvilket 
medførte en diskussion om 
sikkerhedsnetværkets rolle. Therese 
sagde, at såfremt sikkerhedsnetværket 
skulle mødes og hjælpe med at udvikle 
sikkerhedsplanen og derefter fortsætte 
med at mødes efterfølgende for at sikre at 
planen virkede, så regnede hun med at 
der var brug for ca. 10 personer, så at et 
par personer, hendes mor og far, ikke 
skulle lave alt arbejdet. Therese fortalte 
dog, at hun ikke brød sig om at bede folk 
forpligte sig til at bruge så meget tid på 
hende og hendes børn og at hun ikke var 
sikker på at personerne ville sige ja til 
det. På det tidspunkt gentog jeg igen at 
sikkerhedsnetværket var helt nødvendigt, 
hvis pigerne skulle vende hjem igen og 
jeg komplimenterede Therese i, at hun 
var villig til at tænke det hele igennem 
med mig så detaljeret.

Denne del af samtalen tog en del tid, 
hvor jeg understregede det afgørende i at 
sikkerhedsnetværket blev til noget og at 
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det var nødvendigt, at der var 
tilstrækkeligt med personer til at være i 
stand til at netværkets rolle kunne 
fungere effektivt, og Therese sagde til 
sidst, at hun godt forstod, at hun blev 
nødt til at gøre det her for at få pigerne 
hjem igen.

Jeg begyndte så at bede Therese tænke 
på, hvem i den inderste cirkel, som hun 
tænkte ville være gode at have som en 
del af sikkerhedsnetværket. Therese sagde 
at hun ønskede sin mor og far, David, 
hendes bror, såfremt han var interesseret, 
hendes venner Lisa og Maxine og hendes 
nabo, Robin. Therese tilføjede, at hun 
ikke troede at Steve, hendes 
sagsbehandler, skolens leder eller 
plejeforældrene virkelig ville tilføje værdi 
til sikkerhedsnetværket og derfor 
begyndte vi så at undersøge, hvem fra de 
ydre cirkler Therese ville være villig til at 
flytte ind i den inderste cirkel. For at gøre 
det, stillede jeg Therese spørgsmål såsom: 
“Hvem fra disse to yderste cirkler mener 
du bør være i den inderste cirkel og som 
en del af sikkerhedsnetværket? Hvem 
ville du være mest tilpas med at tale med 
om det, der skete med pigerne? Hvem 
tror du, at din mor ville ønske var med 
hende i cirklen og netværket? Hvem tror 
du at pigerne ville ønske var med i 
cirklen og netværket?” Therese sagde at 
hun troede, at begge hendes naboer, 
Elaine og Faye, behøvedes i den inderste 
cirkel, og at pigerne ønskede at deres 
lærere var en del af den inderste cirkel. 
Therese sagde også, at selvom hun ikke 
kendte David’s forældre særligt godt, 
virkede de som gode mennesker og at 
hun var villig til at tale med dem, hvis 
David var OK med det. De personer som 
Therese var villig til at  flytte til den 
inderste cirkel, viste vi ved at tegne pile 
der forbandt dem med den inderste 
cirkel.

Det var det som Therese og jeg nåede at 
berøre på den første konsultation 
sammen. Therese fortalte, at hun ønskede 
at vise Familienetværkscirklen til David 
og til hendes mor og at tale med dem om 

sikkerhedsnetværket og om hvem der var 
brug for at være en del af netværket, og 
vi aftalte, at når hun havde gjort det, ville 
hun og jeg tale sammen igen omkring, 
hvordan de personer vi havde 
identificeret skulle inviteres til et møde 
for at tale om sikkerhedsnetværket. 
Thereses Familienetværkscirkel 
udmøntede sig i et sikkerhedsnetværk 
bestående af 13 personer for Abi og 
Amanda, som på tidspunktet for denne 
booklets udformning, alle deltager i 
processen med at udvikle en 
sikkerhedsplan for Abi og Amanda.
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Nogle vigtige tanker omkring processen

1. Som du vil erfare fra den anbefalede 

proces skitseret ovenfor og fra eksemplet 
med en ‘case’, er der en hel del 
detaljerede samtaler med familier, som 
skyldes brugen af Familienetværkscirklen. 
Det kan være nødvendigt at anvende 
værktøjet over et antal gange af 
konsultationer i stedet for at forsøge at 
færdiggøre hele arbejdet på kun én 
konsultation.

2. Den anbefalede proces skitseret 

ovenfor er ikke nødvendigvis en lineær 
proces. Du kan opleve, at du bevæger 
dig fra et trin til et andet, alt afhængig af 
hvilke kommentarer eller spørgsmål 
forældrene/omsorgspersonerne kommer 
med eller stiller. Det der er vigtigt at 
huske på at nedfælde informationen 
visuelt (det behøver ikke være fint eller 
smukt, det er kun et arbejdsdokument!) 
og ment til at dække alle områder 
skitseret i processen. Skabelonen sidst i 
denne brochure indeholder en 
opsummering af delene i processen og de 
foreslåede spørgsmål. Du kan fotokopiere 
skabelonen og have den på bordet ved 
din side som din guide.
3. Denne booklet fokuserer på 
udviklingen af et sikkerhedsnetværk 
gennem brugen af Familienetværkscirklen 
og er ikke beregnet til at give et 
fuldstændigt overblik over de bredere 
sikkerhedsplansprocesser. For mere 
information om sikkerhedsplanlægning, 
venligst se kilde- og referencesiden 
bagerst i denne brochure.
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Konklusioner
Dette er et værktøj som er inspireret af mit arbejde med familier og med socialrådgivere 
over hele verden. Efter min mening virker et værktøj, såfremt vi kan forme det med vores 
egne personlige stil som sagsbehandler/professionel og til hver af de familier vi arbejder 
med, så vær velkommen til at eksperimentere!!! Og derefter vær velkommen til at skrive 
til mig (sonjapa@iinet.net.au) og fortæl os om jeres oplevelser, så værktøjet kan fortsætte 
med at blive udviklet.

Som jeg beskrev i begyndelsen af denne booklet, så er udviklingen af dette værktøj skabt 
delvist ud af de idéer som Essex og Turnell præsenterede i deres bog “Working with 
‘denied’ child abuse. Jeg vil gerne her takke både Andrew og Susie for deres store 
gavmildhed ved at dele deres visdom og kunnen med mig gennem årene.

Sonja Parker
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Quick Sheet til at 
anvende med  
Familienetværkscirklerne
1. Samtalen om nødvendigheden af et sikkerhedsnetværk

Det første skridt i processen med at anvende Familienetværkscirklen flyder direkte ud fra 
samtalen med forældrene/omsorgspersonerne omkring, hvad vi mener med et 
sikkerhedsnetværk samt det faktum, at et sikkerhedsnetværk skal være på plads for at 
sikkerhedsplanen kan gøre fremskridt.

2.Den inderste cirkel (Grøn)

✴ “Hvem er personerne i dit liv og i dit barns liv, som allerede kender til det, der er sket 
og som førte til at dit barn/dine børn er blevet anbragt (eller for at de sociale 
myndigheder på anden måde er involveret i din familie)?”

Husk at give komplimenter
Vær opmærksom på, hvad forældrene/omsorgspersonerne allerede har gjort, som vil 
hjælpe med at opbygge fremtidig sikkerhed og tilkendegiv dette ved at give komplimenter, 
hvor end det er muligt i processen.

3. Den næstyderste cirkel (Orange)

✴ “Hvem er personerne i dit liv og i dine børns liv, som ved en lille smule om, hvad der 
er sket; som ikke kender hele historien, men som måske ved en del af det der skete? 
Eller måske personerne ved at et eller andet er sket, men de kender ikke detaljerne?”

4. Den yderste cirkel (Blå)

✴ “Hvem er de personer i dit liv og i dine børns liv som intet kender til det der skete?”
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5. At flytte personer fra de ydre cirkler ind i den inderste 

cirkel

✴ “Hvem ellers fra de ydre cirkler tænker du behøves i den inderste cirkel?”

✴ “Er der nogen fra de to ydre cirkler, som du har overvejet at fortælle eller har været 
tæt på at fortælle om det skete, men du er ikke dér endnu?”

✴ “Hvem ville Bedstemor (f.eks. – vælg en person allerede i den inderste cirkel) sige 
burde være sammen med hende i den inderste cirkel?”

✴ “Hvem ville børnene ønske var i den inderste cirkel?”

✴ “Du kender alle disse personer, jeg kender dem jo ikke endnu, men hvem tror du 
at jeg ville ønske var i den inderste cirkel?”

✴ “Hvem af alle disse mennesker føler du dig med tilpas med/mest forstået af og som 
du tænker ville være en vigtig del af sikkerhedsnetværket?”

6. Følgende bør diskuteres:

✓ “Hvad er sikkerhedsnetværkets rolle?”

✓ “Hvor mange personer har vi behov for i sikkerhedsnetværket?”

✓ “Hvad mener vi med “sikre” personer og hvorledes er det afgjort?”

✓ “Hvad har folk behov for at vide for at blive en del af sikkerhedsnetværket?”

✓ “Hvordan sikrer vi at alle er informeret om bekymringerne?”

- 22 -



- 23 -



- 24 -

Familienetværkscirklen 
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