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§ 50  
BØRNEFAGLIG  

UNDERSØGELSE
Udføres på 4-8 uger
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Hvem er vi?



Hvis det må antages, at et 
barn eller en ung trænger til særlig 
støtte, herunder på grund af nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, 
skal kommunen undersøge barnets 
eller den unges forhold. Undersøgel-
sen, der betegnes som en børnefaglig 
undersøgelse, gennemføres så vidt 
muligt i samarbejde med forældre-
myndighedsindehaveren, barnet og 
eller den unge.” (Serviceloven § 50)

En § 50 undersøgelse skal afsluttes in-

denfor 4 måneder efter, at en kommune 

bliver opmærksom på, at et barn eller en 

ung kan have behov for særlig støtte.  Hvis 

undersøgelsen undtagelsesvist ikke kan 

afsluttes inden 4 måneder, skal kommunen 

udarbejde en foreløbig vurdering og sna-

rest herefter afslutte undersøgelsen.

Hvis undersøgelsen viser, 
at problemerne kan afhjælpes i 
hjemmet, må kommunen ikke iværk-
sætte en anbringelse af barnet eller 
den unge.” (Serviceloven § 50)

I undersøgelsen inddrages også fagper-

soner, som allerede har viden om barnets 

eller den unges og familiens forhold, fx fra 

skole, dagtilbud, sundhedsplejen eller andre 

instanser.

Vi afslutter undersøgelsen med en faglig 

begrundet vurdering af, om der er behov 

for at iværksætte foranstaltninger for 

at hjælpe barnet eller familien. Desuden 

beskriver vi barnets eller den unges og 

forældrenes holdning hertil. 

I en § 50 undersøgelse udarbejdet af  

Toftemosegaard afdækker vi, hvilke  

problemer og ressourcer, der er hos barnet, 

den unge, i familien og i netværket. 

Vi tager stilling til, om der er andre børn i 

familien, som har brug for støtte, og som 

derfor skal indgå i undersøgelsen. I sådan-

ne tilfælde kan undersøgelsen gennem-

føres, som én samlet undersøgelse, hvor 

vi selvfølgelig tager højde for børnenes 

individuelle forhold.

Som led i undersøgelsen gennemfører vi en 

samtale med barnet eller den unge. Sam-

talen kan jf. § 50 undlades, i det omfang 

barnets eller den unges modenhed, eller 

sagens karakter, i afgørende grad taler 

imod samtalens gennemførelse. 

Så vidt det er muligt, gennemfører 

vi undersøgelsen i tæt samarbejde 

med forældremyndigheds-

indehaveren og den unge 

over 15 år.

Undersøgelsen er en socialfaglig vurdering, 

som altid udarbejdes af en psykolog.

Undersøgelsen vil omfatte: 

• Udvikling og adfærd 

• Familieforhold

• Daginstitution og skoleforhold

•  Sundhedsforhold herunder (fx alkohol- 

eller stofforbrug, hvis det er relevant)

• Fritid og venskaber

• Andre relevante forhold
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