
 

 
 

 
Den 3. januar 2013 

 

Uddybende beskrivelse af Randers-trappen 
 
Ud over denne beskrivelse henvises til selve den illustrative oversigt over Randers-trappens 
konkrete trin.  
 
Formålet med Randers-trappen 
Mindst indgribende indsats 
Formålet med at udvikle Randers-trappen er, at trappen skal markere en fremgangsmåde i val-
get af indsatser for børn1 med behov for støtte. Det skal afspejle Randers Kommunes holdning 
om at sætte ind med den mindst muligt indgribende indsats i nærmiljøet eller så tæt på nærmil-
jøet som muligt. I Randers Kommune vil vi gerne signalere vigtigheden af den forebyggende 
indsats. Hurtige og mindre indgribende indsatser kan mindske omkostningerne på længere sigt. 
Ligesom den mindst indgribende indsats kan understøtte, at barnet kan fortsætte med at være 
inkluderet i nærmiljøet. 
 
Randers-trappen er: 

 Et konkret arbejdsredskab og dialogredskab for fagpersonerne i form af en illustrativ be-
skrivelse af eksempler på de forskellige indsatser i Randers Kommune 

 Et overblik og en beskrivelse til barnet, forældrene og fagpersonerne, der giver eksem-
pler på forskellige indsatser i Randers Kommune 

 En tankegang og fælles referenceramme for fagpersonerne for samarbejdet med barnet 
og forældrene. 

 
Det er vigtigt, at alle relevante parter i Randers Kommune får kendskab til Randers-trappen.  
 
Der skal altid overvejes indsatser på trappens første trin, inden mere indgribende indsatser sæt-
tes i værk. I Randers Kommune har vi et ønske om at bevare barnet i en så normal tilværelse 
som muligt. 
 
Fælles retning 
Vi ønsker at synliggøre, at almenområdet og specialområdet skal være tæt forbundne i Randers 
Kommune. Randers-trappen skal understøtte, at vi får en fælles retning, når vi taler om indsat-
ser i almen- og specialområdet. Både almenområdet og specialområdet skal have en konsen-
sus om, hvilke niveauer af foranstaltninger/indsatser vi bør anvende, og i hvilken prioriteret ræk-
kefølge de anvendes. Det hjælper Randers-trappen med til.  
 
Effekt af indsatsen 
Med Randers-trappen skal fokus på kvaliteten af indsatsen for det enkelte barn og barnets for-
ældre øges, og der skal i endnu højere grad sættes fokus på effekten at den valgte indsats. 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 fag-
personer fastlægges en revideret indsats, som forventes at kunne opfylde målet. 
 
Barnets ophold på hvert enkelt trin må altså ikke overskride seks måneder, uden at der er af-
holdt nye møder med henblik på at afgøre, om barnet sammen med forældrene er klar til bevæ-
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 Børn skal i denne forbindelse forstås som børn i alderen 0 til 18 år, og for efterværn op til det 23. år. 
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gelse op eller ned ad trappen. Hensigten er her at undgå at barnet bliver placeret på et trin uden 
nogen form for monitorering i forhold til udvikling og/eller faglig og social situation. Her er der to 
hensyn: Det første er at barnet ikke er tjent med at være på et forkert trin, hvis indsatsen ikke er 
målrettet barnet og forældrene, og det andet er, at det er et økonomisk uholdbart perspektiv at 
have et barn placeret på institutionsplads, hvis barnets situation ikke kræver det. 
 
Formålet med at udvikle Randers-trappen er, at trappen skal synliggøre den overordnede tan-
kegang, der ligger bag arbejdet med og tilbuddene til børn med særlige behov og deres foræl-
dre. Herunder at barnet og forældrene altid deltager i drøftelsen med fagpersonerne om fast-
læggelsen og iværksættelsen af de konkrete foranstaltninger for barnet (og familien). 
 
Innovativ tænkning  
Med Randers-trappen ønskes der fokus på nytænkning blandt fagpersoner i forhold til den må-
de, man arbejder med udsatte børn og deres forældre. Derfor ønskes det, at man i hver enkelt 
sag tænker nyskabende og innovativt i forhold til opnåelsen af de aftalte mål og indsatser for 
det enkelte barn og barnets forældre. Nytænkningen består i at se ud over de vante og faste 
rammer for indsatser. I stedet ønskes et samarbejde på tværs af faggrupperinger, og dialoger 
imellem de forskellige fagpersoner, forældrene og barnet for at målrette den bedste indsats til 
hvert enkelt barns behov. Der er således tale om, at man trækker på eksisterende praksis og 
søger at kombinere forskelligartede praksisser på nye måder til gavn for det enkelte barn og 
barnets forældre. 
 
Randers-trappen skal derfor ses som en beskrivelse af forskellige indsatser, en beskrivelse som 
ikke er udtømmende. Der er således råderum for, at fagpersonalet sammen med barnet og for-
ældrene i hver enkelt situation selv finder frem til en indsats på det enkelte trin og målet med 
den valgte indsats, alt efter hvad der er behov for, muligt og nødvendigt. Via indgåelse af en 
kontrakt mellem barnet, forældrene og Randers Kommune (fagpersonerne) synliggøres og kon-
kretiseres aftalerne, og alle parter fastholdes af den indgåede aftale.  
 
Ændring af anbringelsesmønstret 
Endvidere ønsker vi i Randers Kommune at fortsætte udviklingen med ændring af anbringel-
sesmønstret for institutionsanbringelser til andre foranstaltninger i kortere tid, herunder f.eks. 
anbringelser på eget værelse, i plejefamilier, aflastning og intensiveret familierettet indsats.  
 
Beskrivelse af Randers-trappens trin 
Alle trin på Randers-trappen på nær trin 4 vægter den forebyggende indsats på forskellige ni-
veauer, og trappen er ment som et redskab til forebyggende indsatser. I Randers Kommune 
mener vi, at forebyggende indsatser vil tjene barnet og familien til fordel her og nu og på længe-
re sigt. Det er væsentligt at foregribe sociale eller faglige problemer hos barnet og forældrene, 
inden disse problemer reelt udvikler sig. 
 
Dynamiske trin 
Trinene på trappen skal ikke følges i trinrækkefølge, hvis det vurderes, at en mere indgribende 
indsats end den på trin 1 beskrevne er nødvendig ved indtræden på Randers-trappen. Dette 
understreger det dynamiske element i Randers-trappen. Det er muligt at springe over flere trin 
af gangen, i begge retninger, hvis situationen påkræver det. 
 
Det skal tilstræbes, at barnet bevæger sig ned af trinene hurtigst muligt, og opholdet på det en-
kelte trin på Randers-trappen ikke overstiger seks måneder, uden der afholdes nye møder og 
foretages nye vurderinger af barnets og forældrenes muligheder for bevægelse ned ad Ran-
ders-trappen.  
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Trin 0,1,2, 3 og 4 
Langt de fleste børn i Randers Kommune befinder sig på Randers-trappens trin 0 (se selve illu-
strationen af Randers-trappen for en nærmere uddybning). Et mindre antal sårbare børn og 
risikobørn befinder sig på trin 1 og 2. Trin 0, 1 og 2 udgør de trin, hvor langt de fleste børn og 
unge i Randers Kommune befinder sig. Hovedparten af Randers Kommunes indsatser findes 
også på trin 1 og 2. Det er her man med færre midler kan nå længere med indsatserne for bar-
net og barnets forældre end på de senere trin. På trin 3 iværksætter myndighedsområdet foran-
staltninger for barnet og forældrene. Mens trappens sidste trin beskriver de forskellige mulighe-
der for anbringelse. 
 
Børn med behov for særlig støtte 
Randers Kommunes sektorpolitik på familie- og handicapområdet2 har beskrevet fire forskellige 
kategorier af børn med behov for særlig støtte: 

 Sårbare børn 

 Risikobørn 

 Truede børn og unge 

 Børn og unge i svære vanskeligheder. 

Fagpersonerne tager sammen med forældrene og barnet udgangspunkt i disse kategorier, når 
man skal afgøre, om der foreligger et behov for, at et barn skal indtræde på Randers-trappen. 
Og i givet fald hvor på Randers-trappen barnet befinder sig. 
 
Inklusion 
Den anvendte indsats skal være den mindst indgribende i barnets hverdag, samtidig med at 
den pågældende indsats er den mest effektive til opnåelse af de opstillede mål for barnets og 
familiens udvikling på Randers-trappen. Helt grundlæggende er det, at indsatserne på de for-
skellige trin på Randers-trappen skal understøtte ønsket om inklusion af barnet i almenområ-
dets dagtilbud, skoletilbud og fritidstilbud. Det er afgørende, at barnet forsøges fastholdt i en så 
normal hverdag som muligt, hvilket ligger i forlængelse af idéen om den mindst indgribende 
indsats. Specialområdet skal i mange sammenhænge understøtte almenområdet i opgaveløs-
ningen, så inklusion af børn med særlige behov fremmes. PPR-psykologen skal f.eks. kunne 
sætte reflekterende processer i gang hos de centrale aktører, så aktørerne kan få nye vinkler og 
ideer til, hvordan man bedst muligt understøtter barnets udvikling og trivsel. 
 
Indsats tilpasset det enkelte barn 
Tanken med Randers-trappen er primært at illustrere en indsatsramme, hvori hvert tiltag er unikt 
og tilpasset i forhold til det enkelte barn og forældrene. Derfor skal Randers-trappen fungere 
som inspiration for fagpersonalets udøvelse af indsatser overfor barnet og forældrene, og Ran-
ders-trappen figurerer samtidig som et forsøg på at gøre op med den gængse vanetænkning i 
forvaltningen. 
 
Samarbejdet omkring Randers-trappen 
I arbejdet med indsatserne under Randers-trappen lægges der især vægt på inddragelsen af 
alle interessenter, hvilket udover barnet og barnets forældre inkluderer fagpersoner fra alle ni-
veauer, professionelle interessenter og familiens sociale netværk. 
 
Fælles referenceramme 
Randers-trappen skal kvalificere samarbejdet mellem fagpersonerne og barnets forældre om de 
konkrete indsatser for det enkelte barn. Herunder sikre en fælles referenceramme for, hvor på 
Randers-trappen den konkrete indsats for barnet befinder sig. Randers-trappen illustrerer også 

                                            
2
 Randers Kommunes sektorpolitik for familie- og handicapområdet ”Når børn og unge har behov for støtte” kan 

findes via dette link: http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/Born/StottetilBornogUnge/   

http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/Born/StottetilBornogUnge/
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den retning og den udvikling, som arbejdet med det enkelte barn og forældre har. Med Ran-
ders-trappen understreges det, at fagpersonerne taler med (og ikke om) forældrene og barnet 
om problemstillingerne, retningen for indsatsen og løsningsmulighederne. Der lægges vægt på, 
at der er en fælles forståelse imellem barn, forældre og fagpersonale, hvad angår den valgte 
indsats, således at indsatsen tager udgangspunkt i et samarbejde imellem barn, forældre og 
forvaltning. 
 
Hensigten med Randers-trappen er at skabe nye samarbejdsrelationer imellem forskellige 
grupper af fagpersoner gennem arbejdet på de forskellige trin på Randers-trappen. Det innova-
tive element består i, at fagpersonerne gennem de nye samarbejdsrelationer og medfølgende 
retninger og perspektiver på arbejdet med indsatserne for børn, opfordres til sammen med for-
ældrene og barnet selv at tænke alternativt og ud fra det enkelte barns situation og placering på 
Randers-trappen. 
 
Barnet og familien inddrages altid 
Med Randers-trappen ønsker vi at inddrage og gå i dialog med barnet og forældrene om den 
konkrete indsats for barnet. Det omfatter både indholdet af indsatsen, længden af indsatsen og 
formålet med indsatsen. Med Randers-trappen skal barnet og forældrene opleve, at de forskel-
lige fagpersoner har den samme referenceramme, når der f.eks. tales om anbringelse eller fo-
rebyggelse. Forældrene (og barnet) skal kunne få et overblik over, hvor på trappen barnet be-
finder sig, og få en forståelse af hvilket niveau for indsats der kan forventes på dette trin. 
 
Randers-trappen giver barnet og forældrene større gennemsigtighed i, hvilket niveau på trap-
pen den konkrete indsats for barnet befinder sig. Barnet og forældrene får også viden om, hvor 
lang tid (som udgangspunkt max. seks måneder) indsatsen skal være iværksat. 
 
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. 


