ICS Statusudtalelse
- FOR SAMARBEJDSPARTNERE

Hvad er ICS?


ICS står for Integrated Children´s System.



ICS er en helhedsorienteret metode for
sagsbehandling og udredning i sager om
udsatte børn og unge.



ICS som metode bygger på inddragelse
af barnet og familien, fokus på ressourcer
og problemer og en holistisk tilgang.



ICS hjælper socialrådgiveren med at
anlægge et helhedsperspektiv i arbejdet
omkring barnet, som lovgivningen både
kræver og forudsætter.



ICS-metoden har fokus på samspillet
mellem familie og omgivelser, som er
betydningsfuld for barnets/den unges
velfærd samt for forældrenes muligheder
for at varetage forældrerollen.



Teoretiske tilgange bag ICS bidrager til
forståelsen af barnets udvikling og trivsel i
samspil med den omgivende verden.
Fokus er derfor altid på det enkelte barn
eller den unge, og på forældrenes
kompetencer til at imødekomme barnets
behov og sikre dets udvikling.



Systematikken i ICS understøtter
intentionerne i anbringelsesreformen ved
at systematisere de seks punkter, der
indgår i undersøgelse og handleplan
samt hjælper med at definere hensigten
og målet med en indsats. ICS understøtter
samtidig intentionerne i Barnets Reform,
da barnets behov sættes i fokus.



ICS er den socialfaglige metode, som
danner metodisk grundlag for DUBU.

ICS trekanten
ICS bygger på, at udviklingen hos
barnet formes i samspillet mellem 3
hovedområder:
-

Barnet/den unges
udviklingsmæssige behov

-

Forældrekompetencer

-

Familieforhold – familie og
omgivelser

Anvendelse af ICS


ICS anvendes i hele sagsgangen:
- risikovurdering
- forebyggende arbejde

- den børnefaglige undersøgelse
- udarbejdelsen af statusudtalelsen af barnet fra
plejefamilie, opholdssted, sundhedspersonale,
institution, børnehave, skole, ol.
- udarbejdelsen af og opfølgning på mål for indsatsen i
handleplanen

Statusudtalelsens emner


Data – det er super rart at få klassetrin på…



Sundhedsforhold



Skoleforhold og læring



Fritidsforhold og venskaber



Udvikling og adfærd



Familieforhold



Din faglige vurdering



Overordnet og yderligere beskrivelse af barnet/den unge



Orientering og inddragelse af barnet/den unge og forældrene



https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/ics-121-statusudtalelseved-opfolgning-pa-anbringelse_kombit.docx

At skrive en statusudtalelse …


Tone og ordvalg:



Pas på med brugen af meget værdiladede ord. Både positivt hvor udtalelsen
næsten bliver idylliserende og negativt, hvor udtalelsen kan tolkes som om at
opgaven ikke magtes eller at man ikke kan lide barnet.



Ressourcer og Problemer:



Vær grundig med at beskrive både ressourcer og problemer. Det er en god
øvelse at overveje barnets ressourcer og problemer og tale/skrive om det, da
det påvirker skrivers tænkning og dermed handling omkring barnet.

At skrive en statusudtalelse …


Objektivt/subjektivt:



En subjektiv beskrivelse kan ikke undgås.



Overvej at udarbejde udtalelsen så professionelt som muligt ved at forholde dig til
punkterne nøgternt.



Skriv kun i de emner, du har en viden om eller som er vigtige i forhold til netop det
barn, der beskrives. Hvis emnet ”Fritidsforhold og venskaber” ikke er relevant i
forhold til det beskrevne barn, skriv fx "Intet at bemærke, udvikler sig
alderssvarende".



Overvej, hvad barnets nærmeste udviklingszone er.



Brug ikke ”jeg syntes- jeg mener” Brug hellere ”jeg ser – jeg oplever – jeg vurderer”



Pas på med for mange vurderinger – beskriv barnets faktiske adfærd.

At skrive en statusudtalelse …


Ordenes følsomhed



Udtalelsen skal læses af sagens parter. Derfor er det vigtigt, at skriver kan stå ved det
skrevne, både overfor barnet og forældrene.



Det kan specielt være svært at beskrive under punktet ”Familieforhold”, fordi dette
punkt kan være meget følsomt for forældrene.



Vær grundig med at uddybe det skrevne da det kan tage toppen af forældrenes
frustration, hvis det skrevne er velbeskrevet og velbegrundet.



En gylden regel: Den, der udarbejder statusrapporten, er den, der gennemgår det
skrevne med forældremyndighedsindehaver eller værge.

At skrive en statusudtalelse …


Hvad skal man skrive i en statusudtalelse?



Giv et billede af barnets udvikling og de vanskeligheder, der skal arbejdes med fra din
faglige vinkel.



Udfyld kun felter, hvor du har faglig eller konkret viden.



Beskriv ressourcer, ikke kun problemer.



Ved problemer, beskriv hvor længe de har stået på, og hvad der indtil nu er gjort for at
løse dem.



Gør informationskilder tydelige, fx ved at skrive: ”mor siger”.



Beskriv varighed og hyppighed konkret i stedet for ord som ”ofte” eller ”nogle gange”.



Undgå indforståede fagtermer – brug almindelig dansk, som kan forstås både af familien
og andre faggrupper.

Aldersopdelte fokusområder


https://socialstyrelsen.dk/tva
ergaendeomrader/sagsbehandlingborn-og-unge/ics/materialerogredskaber/hjaelpeberedskab
er/aldersopdeltefokusomrader

Få hjælp til udfyldelsen her:



Skoleområdet:



https://socialstyrelsen.dk/filer/born/sagsbehandling/ics-filer/icsblanketter-og-vejledninger/ics-statusudtalelse/3-dubu-130vejledning-skoleomradet_rettet11-12-12-docx.docx



Sundhedsfaglig personale:



https://socialstyrelsen.dk/filer/born/sagsbehandling/ics-filer/icsblanketter-og-vejledninger/ics-statusudtalelse/1-dubu-130vejledning-sundhedspersonale_rettet11-12-12-docx.docx

Forventningsafstemning


Hvad kan I forvente af os?



Hvad forventer vi af jer?

Spørgsmål?

