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”Pixi”-udgave af Randers-trappen 

 
Formålet med Randers-trappen 
Formålet med at udvikle Randers-trappen er, at trappen skal markere en fremgangsmåde i valget af indsat-
ser for børn (fra 0 til 18 år og op til 23 år for efterværn) med behov for støtte. Det skal afspejle Randers 
Kommunes holdning om at sætte ind med den mindst muligt indgribende indsats.  
 
Randers-trappen er: 

 Et konkret arbejdsredskab og dialogredskab for fagpersoner i form af en illustrativ beskrivelse af ek-
sempler på de forskellige indsatser i Randers Kommune 

 Et overblik og en beskrivelse til barnet, forældrene og fagpersonerne, der giver eksempler på for-
skellige indsatser i Randers Kommune 

 En tankegang og fælles referenceramme for fagpersonerne for samarbejdet med barnet og foræl-
drene. 

 
Ved alle indsatser skal det efter maksimalt seks måneder vurderes, om indsatsen har den ønskede effekt. 
Har indsatsen ikke det, skal der i dialog mellem barnet, forældrene og de relevante fagpersoner fastlægges 
en revideret indsats, som forventes at kunne opfylde målet. 
 
Med Randers-trappen ønskes der fokus på nytænkning i forhold til den måde, man arbejder med udsatte 
børn og deres forældre. Derfor ønskes det, at man i hver enkelt sag tænker nyskabende og innovativt i for-
hold til opnåelsen af de aftalte mål og indsatser for det enkelte barn og barnets forældre.  
 
Beskrivelse af Randers-trappens trin 
Alle trin på Randers-trappen på nær trin 4 vægter den forebyggende indsats på forskellige niveauer, og trap-
pen er ment som et redskab til forebyggende indsatser. Trinene på trappen skal ikke følges i trinrækkefølge. 
Det er muligt at springe over flere trin af gangen, i begge retninger, hvis situationen kræver det. 
 
Langt de fleste børn i Randers Kommune befinder sig på Randers-trappens trin 0. Et mindre antal sårbare 
børn og risikobørn befinder sig på trin 1 og 2. Hovedparten af Randers Kommunes indsatser findes på trin 1 
og 2. På trin 3 iværksætter myndighedsområdet foranstaltninger for barnet og forældrene. Mens trappens 
sidste trin beskriver de forskellige muligheder for anbringelse. 
 
Indsatserne på de forskellige trin på Randers-trappen skal understøtte ønsket om inklusion af barnet i al-
menområdets dagtilbud, skoletilbud og fritidstilbud. 
 
Samarbejdet omkring Randers-trappen 
Barnet og forældrene deltager altid i drøftelsen med fagpersonerne om fastlæggelsen og iværksættelsen af 
de konkrete foranstaltninger for barnet (og familien). 
 
Med Randers-trappen understreges det, at fagpersonerne taler med (og ikke om) forældrene og barnet om 
problemstillingerne, retningen for indsatsen og løsningsmulighederne. Udfaldet af arbejdet med Randers-
trappen skulle gerne resultere i nye indsatser og metoder til brug for den enkelte fagperson i hverdagen. 
Mulighederne, som er skabt ved det tværfaglige samarbejde, skal også højne kvaliteten og effekten af den 
enkelte indsats overfor barnet og forældrene, hvilket i sidste ende er det vigtigste. 


