UHOLDBAR

SÅRBAR

Familien er i en uholdbar situasjon
hvis mange av disse
kjennetegnene er tilstede
Barnehage
og
skole
Venner,
fritid og
nettverk

Helse
og
rus

Arbeidssituasjon

Økonomi
og
inntekt

Bosituasjon

Tjenestetilbud

Familien er i en sårbar situasjon
hvis mange av disse
kjennetegnene er tilstede

• Opplever å ikke bli sett og verdsatt for den

• Opplever å ikke bli sett og verdsatt for

•
•

•
•

•
•
•
•

de er / sterke smerteuttrykk
Store utfordringer knyttet til lek eller læring
Ingen opplevelse av mestring/
manglende forventninger
Opplever ikke vennskap
Ingen aktivitet på fritiden
Manglende nettverk
Ingen / en til to personer som er så nær at
de kan regnes med om det oppstår
personlige problemer

• Uavklart helsesituasjon
• Helseutfordringer som i stor grad preger

livet / fører til ingen eller sterkt redusert
arbeidsevne
• Alvorlig rusproblem
• Dårlig samspill i familien / mye konflikter
• Lav eller ustabil arbeidsevne på grunn av

helse-eller rusrelaterte utfordringer
• Ingen eller svak tilknytning til arbeidslivet
• Inntekt under fattigdomsgrensen
• Økonomiske problemer
• Opplever sin økonomiske situasjon som

svært problematisk
• Ikke oversikt over egen økonomi

• Ingen bolig eller en uholdbar midlertidig

bosituasjon
• Midlertidig bolig som er helt uegnet med
tanke på størrelse og/eller tilstand
• Ikke tjenestene som trengs fra

hjelpeapparatet / Tiltak har ikke effekt

STABIL

•
•
•
•

den de er / viser smerteuttrykk
Utfordringer knyttet til lek eller læring
Opplever liten grad av mestring /
lave forventninger
Savner en god venn
Lite / sporadisk aktivitet på fritiden
Lite nettverk
En eller to personer som er så nær at
de kan regnes med om det oppstår
personlige problemer

• Uavklart/ avklart helsesituasjon
• Helseutfordringer som i middles grad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

preger livet / fører til redusert
arbeidsevne
Utfordringer med rus
Dårlig samspill i familien
Delvis arbeidsevne
Ufrivillig deltidsarbeid, eller
midlertidig ansettelse
Ustabil tilknytning til arbeidslivet
Inntekt rundt fattigdomsgrensen
Mindre økonomiske problemer
Opplever sin økonomiske situasjon
som ganske problematisk
Ikke oversikt over egen økonomi

• Midlertidig bosituasjon
• Bolig som er delvis egnet med tanke

på størrelse og/eller tilstand

• Noe kontakt med hjelpeapparatet, men

mangler nok og riktig oppfølging.

BÆREKRAFTIG

Familien er i en stabil situasjon
hvis mange av disse
kjennetegnene er tilstede

Familien er i en bærekraftig
situasjon hvis mange av disse
kjennetegnene er tilstede

• Opplever å bli sett og verdsatt
• Opplever noen utfordringer knyttet til

• Opplever å bli sett og verdsatt
• Opplever glede ved å leke

• Opplever mestring og tydelige

• Opplever mestring og

•
•
•
•

• Har flere gode venner
• Aktiv og meningsfull fritid /

lek eller læring

forventninger
Har minst en god venn
Aktiv og meningsfull fritid
Tilstrekkelig nettverk
Tre til fem personer som er så nær at
de kan regnes med om det oppstår
personlige problemer

• Avklart helsesituasjon
• Helseutfordringer som i liten grad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

preger livet / fører til noe redusert
arbeidsevne
Ingen utfordringer med rus
Godt samspill i familien
Delvis eller full arbeidsevne
Deltids- eller heltidsarbeid
Fast tilsetting
God tilknytning til arbeidslivet
Forutsigbar inntekt rundt eller over
fattigdomsgrensen
Ikke økonomiske problemer
Opplever sin økonomiske situasjon
som relativt uproblematisk
Delvis oversikt over egen økonomi

• Mer langsiktig bosituasjon
• Bolig som er egnet med tanke på

og ved å lære

tydelige forventninger
faste fritidsaktiviteter

• Flere enn fem personer som er så

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nær at de kan regnes med om det
oppstår personlige problemer
Avklart helsesituasjon
Ingen helseutfordringer som preger
livet eller arbeidsevnen
Ingen utfordringer med rus
Godt samspill i familien

Delvis eller full arbeidsevne
Deltids- eller heltidsarbeid
Fast tilsetting
God tilknytning til arbeidslivet
Inntekt godt over
fattigdomsgrensen
Ikke økonomiske problemer
Opplever sin økonomiske situasjon
som uproblematisk
God oversikt over egen økonomi

størrelse og/eller tilstand

• Langsiktig bosituasjon
• Eier egen bolig eller leier frivillig
• Bolig som er egnet med tanke på

• Nok og riktig oppfølging fra

• Sporadisk eller lite oppfølging fra

hjelpeapparatet.

størrelse og/ eller tilstand
hjelpeapparatet

