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”Familien arbejder sig frem” er et beskæftigelsesprojektet finansieret af Aarhus Kommunes tværgående innovationsmidler. Projektet er udviklet og afvikles i et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.
Langvarig arbejdsløshed blandt forældre i udsatte familier hænger ofte sammen med, at både børn
og forældre mistrives og kæmper med andre problemer ud over ledighed. Derfor afprøver Aarhus
Kommune og SUS, hvad der sker, hvis man gør brug af et helhedsorienteret familieperspektiv i beskæftigelsesindsatsen i stedet for kun at se på den enkelte forældres baggrund og kompetencer.
Med inspiration fra Hilary Cottam og ’The Life Programme’ i England består projektet af en pilotafprøvning af en relationel beskæftigelsesindsats over for 10 udsatte familier i Langkærparken i
Tilst, Aarhus.
Gennem såkaldt ’familieprioritering’, relationelt familiearbejde og intensiveret koordination på
tværs af forvaltninger og forskellige aktører (f.eks. læger, sundhedsvæsen, skole og civilsamfund)
vil ’Familien arbejder sig frem’ afprøve, hvad der sker, når familien i fællesskab sætter ord på egne
oplevelser af udfordringer, behov og ambitioner sættes i spil i forhold til at gentænke de ydelser
og tilbud, som familien får. Og hvordan en evt. omprioritering og genovervejelse af de kommunale
ydelser og tilbud kan komme hele familien til gavn – og bringe forældrene i arbejde.
Familierne samarbejder med fagpersonale om at udvikle et koncept, der kan forbedre familiernes
situation og øge selvforsørgelsen. Metoderne vil være inddragelse, prototyper og løbende tilpasning for at sikre, at løsningen opfylder behovet og skaber værdi. En væsentlig del af projektet går
således ud på at familierne får tilknyttet en job- og familiekoordinator. Vedkommende skal arbejde tæt sammen med den enkelte familie med fokus på beskæftigelsesmål og relationelt familiearbejde. Der lægges stor vægt på, at job- og familiekoordinatoren har en stærk beskæftigelsesprofil.
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10 familier har i første omgang været en del af forsøget, der har strakt sig over 2 år fra november
2016 til september 2018. Familierne i målgruppen er karakteriseret ved, at mindst én forældre
er langtidsledig på kontanthjælp, og at familien har mindst ét barn under 15 år, der har brug for
særlige støtteforanstaltninger i Aarhus Kommunes socialforvaltning. Familierne i projektet er
bosiddende i og omkring Langkærparken i Tilst. Området blev udpeget i et samarbejde med det
Boligsociale Fællessekretariat. I Tilst er der en passende beboersammensætning og et yderst engageret boligsocialt arbejde. Det valgte fokus på udsatte børnefamilier skyldes, at projektet vil se på
den enkelte familie som en helhed – med det for øje at børnene og familiens generelle trivsel kan
påvirke forældrenes beskæftigelsesstatus eller omvendt.
Essensen i projektet er, at to medarbejdere – én fra Beskæftigelsesforvaltningen og én fra Socialforvaltningen er rykket helt tæt og ud til familierne i deres eget hjem. Her arbejder de med hele familien og involverer det lokale civilsamfund (fx boligforening m.fl.) i at få forældrene i beskæftigelse
og samtidig tage hånd om de sociale udfordringer, der præger både de voksne og børn.
•• Alle kan arbejde – nogle kun få timer om ugen – men alle kan bidrage. Indsatsen skal direkte
målrettes et konkret job
•• Gode og bæredygtige løsninger findes der, hvor flere fagligheder kommer i spil, og hvor indsatsen er meningsfuld for borgeren
•• Relationelt beskæftigelsesarbejde handler om, at medarbejderne skaber en tillidsfuld relation
til borgerne og på den baggrund guider og vejleder familien.
DE LANGSIGTEDE MÅL ER
•• At øge beskæftigelsesmulighederne for langtidsledige  større grad af selvforsørgelse
•• At mindske sociale, personlige og familiemæssige konsekvenser af langtidsledighed
•• At udvikle nye samarbejdsformer mellem myndigheder og udsatte familier
•• At udfordre og udvikle den beskæftigelsesrettede faglighed og praksis omkring udsatte ledige
og deres familie
•• At udnytte og udfordre den gældende lovgivning
•• At lave bedre og mere effektive match mellem kommunal indsats og familiens specifikke behov
Ambitionen er både at skabe positive sociale fremskridt for den enkelte familie samt at bidrage
til væsentlige besparelser på de offentlige udgifter gennem en mere effektiv, helhedsorienteret,
tværgående og borgerinddragende indsats. ’Familien arbejder sig frem’ vil sætte fokus på det relationelle og helhedsorienterede som afgørende faktor i beskæftigelsesindsatsen for langtidsledige.
Projektet ser på, hvilke udfordringer der er i de nære relationer – nemlig familien. Dette er interessant i forhold til udviklingen på beskæftigelsesområdet nationalt set, hvor det i dag ikke er praksis
at arbejde helhedsorienteret.
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