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Ti veje til styrkelse af den tidlige indsats:

1. Det enkelte barn skal ses i sin sociale kontekst. 
2. Alt skal ske i tæt samarbejde med forældrene.
3. Fagfolk skal løbende opkvalificeres.
4. Alle børn skal ses.
5. Fokus skal særligt være på de helt små børn.
6. Tovholder skal koordinere indsatsen. 
7. Møder skal være effektive.
8. De tværfaglige ressourcer skal udnyttes bedre. 
9. Viden må ikke gå tabt i overgange.
10. Der skal reageres på underretninger.

Projekt tidlig opsporing: AKF, UdviklingsForum og Danmarks Evalueringsinstitut samarbejder med seks kommu-
ner (Haderslev, Norddjurs, Viborg, Assens og Vordingborg) om at udvikle og afprøve forskellige opsporingsme-
toder med henblik på tidlig indsats over for udsatte børn. Projektet er finansieret af Socialstyrelsen og afsluttes 
medio 2012.
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Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er etableret af Social- og Integrationsministeriet, Social-
styrelsen og KL.

Tema 3: Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde er det tredje af fire udvalgte temaer i Barnets Reform, der behandles 
på de regionale netværksmøder i 2010-2012. Inspirationshæftet indeholder en kort gennemgang af dels de nye bestem-
melser, der med Barnets Reform skal styrke den tidlige indsats og det forebyggende tværfaglige samarbejde, dels de 
centrale initiativer, der med Barnets Reform fremadrettet skal understøtte den tidlige indsats. Herudover omtales Herning 
Kommunes brug af evidensbaserede forældreprogrammer som et supplement til kommunens øvrige indsatser på området 
for børn og unge med særlige behov. Og endelig præsenteres forskellige kommunale tiltag, der fremkom i forbindelse med 
netværkets drøftelser af den tidlige indsats og det forebyggende tværfaglige samarbejde.



1

Hvorfor på dagsordenen?

Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde har været et cen-
tralt tema i Barnets Reform. 

Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde har fyldt og fyl-
der meget i den politiske debat. Blandt andet fordi vi fra 
den udenlandske forskning ved, at jo tidligere der sættes 
ind, jo mere effektfuld bliver indsatsen.

Stort politisk fokus 
I forbindelse med Barnets Reform har der været stor po-
litisk fokus på tidlig indsats og tværfagligt samarbejde. 
Baggrunden har blandt andet været, at antallet af anbrin-
gelser af de helt små børn er faldet temmelig meget. Der-
udover har fagfolk i dagtilbud og i skoler givet udtryk for, 
at de ikke har underrettet i tide. Blandt andet fordi de har 
været usikre på, hvilke signaler de skulle være opmærk-
som på, hvordan de skulle håndtere forældrene, og hvad 
de helt konkret skulle foretage sig. Der har også været 
fagfolk, der har fortalt, at de ikke har foretaget sig noget, 
da der jo alligevel ikke sker noget. 

Endvidere har en række undersøgelser vist, at fagperso-
ner i flere tilfælde har valgt at afstå fra at samarbejde, fordi 
de ikke har turdet indgå i konkrete faglige diskussioner 
om et barn eller en ung af frygt for, at de ville bryde den 
eksisterende lovgivning på området. Følgerne heraf har 
været, at der ikke er blevet sat ind i tide, og at proble-
merne derfor har vokset sig større. 

Alt dette har fået politikerne til at stoppe op og drøfte, 
hvad der skal til for at intensivere den tidlige indsats. De 
politiske drøftelser har udmøntet sig i både lovgivnings-
mæssige tiltag og iværksættelse af en række centrale ini-
tiativer om både tidlig indsats og tværfagligt samarbejde.

Nye lovregler om tidlig indsats
Politisk er man blevet enige om, at lovgivningen ikke skulle 
være til hinder for at man skulle kunne arbejde med tidlig 
indsats. Der har derfor været stor enighed om følgende 
lovgivningsmæssige initiativer:

Videregivelse af oplysningen på bekymringsstadiet •	
uden forældrenes samtykke – SSD-samarbejdet
Børnefaglig undersøgelse uden forældrenes samtykke•	
Præcisering af underretningsregler •	
Tilbagemelding til underretter.•	

SSD-samarbejdet
SSD-samarbejdet har været et af de lovinitiativer, der har 
været diskuteret meget politisk. På den ene side var man 
optaget af, at reglerne om tavshedspligt ikke måtte være 
en hindring for, at der blev handlet tidligt. På den anden 
side var man bekymret for at åbne for meget op for fag-
personers mulighed for at tale sammen uden forældrenes 
samtykke. 

Det er derfor besluttet, at den nye bestemmelse om vi-
deregivelse af oplysninger uden samtykke fra forældrene 
skal være en kan-bestemmelse. Derudover har der også 
været enighed om, at bestemmelsen kun skal gælde for 
en nærmere afgrænset persongruppe, og at bestemmel-
sen kun bør anvendes, hvis det ikke er muligt at drøfte be-
kymringen anonymt eller at opnå samtykke fra forældrene.
Samtidig har man ønsket at præcisere, at forældresamar-
bejdet er absolut det vigtigste, og man altid skal forsøge 
at få samarbejdet med forældrene op at stå, inden man 
foretager sig noget. 

Ud over de nye lovregler om tidlig indsats er der igangsat 
en lang række centrale udviklingsinitiativer. 
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Barnets Reform
Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde

§§ i serviceloven
§ 11, stk. 3: Mulighed for støtte uden børnefaglig undersøgelse.
§ 46, stk. 2: Tidlig og helhedsorienteret støtte, så problemer kan forebygges og afhjælpes.
§ 49a: Mulighed for udveksling af oplysninger på bekymringsstadiet – SSD-samarbejdet.
§ 50, stk. 1: Krav om samarbejde med forældrene og den unge, der fyldt 15 år. Ingen samtykke. 
§ 50, stk. 7: Vurdering af om andre børn i familien har brug for støtte.
§ 65: Ankestyrelsens egendriftskompetence.
§ 65, stk. 5: Borgere, fagpersoner eller andre kan underrette til Ankestyrelsen.
§ 146, stk. 2: Tidligt kendskab til tilfælde, hvor det må antages at være behov for særlig støtte. 
§ 152: Fraflytningskommunens underretningspligt i tilfælde af, at en udsat familie med børn flytter. 
§ 153: Fagpersoners underretningspligt.
§ 154: Privatpersoners underretningspligt.
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Oftest stillede spørgsmål på ledernetværket til de nye 
bestemmelser om styrkelse af den tidlige indsats

Spørgsmål: Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, men at der i 
stedet skal tilbydes støtte efter servicelovens § 11, kan barnet og barnets forældre da klage over denne afgørelse? 
Svar: Barnet og barnets forældre kan ikke klage over, at kommunen, i stedet for en børnefaglig undersøgelse, vurderer, at 
det er tilstrækkeligt at tilbyde støtte efter servicelovens § 11. En afgørelse om en børnefaglig undersøgelse træffes kun, 
hvis det vurderes, at der skal udarbejdes en undersøgelse. Der vil også skulle træffes en afgørelse, hvis forældremyndig-
hedsindehaveren fx har anmodet om at modtage en bestemt foranstaltning. I sådanne tilfælde er det kun barnets forældre, 
der kan indbringe kommunens afgørelse for det sociale nævn.
 
Spørgsmål: Hvad er forskellen på servicelovens § 11, stk. 3 og stk. 4?
Svar: Hverken ordlyd eller forarbejder definerer forskellen mellem § 11, stk. 3 og stk. 4. Dog kan man sige, at § 11, stk. 
4, primært vedrører børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for fx genoptræning eller 
hjælp til dækning af merudgifter eller psykologhjælp ved et kortvarigt traume mv. Ligeledes fremgår det af § 11, stk. 3, at 
hjælp efter denne bestemmelse primært sigter mod at afhjælpe sociale adfærdsvanskeligheder, herunder med henblik på 
at hjælpe hele familien. Det vil dog være op til den enkelte kommune selv at afgøre, hvilken bestemmelse man vælger at 
tildele støtte efter.
 
Spørgsmål: Hvilke familie- og forældreprogrammer kan gives efter servicelovens § 11, stk. 3?
Svar: Det er ikke muligt at give et generelt svar på, om en bestemt indsats, herunder familie- eller forældreprogram, kan 
iværksættes efter § 11, stk. 3, uden en forudgående børnefaglig undersøgelse. Det vil altid afhænge af en række faktorer, 
som kommunen må afgøre konkret, herunder om barnets eller den unges behov bør afstedkomme en børnefaglig under-
søgelse, og hvornår de pågældende problemer må vurderes at være af en sådan karakter, at et mindre forebyggende tiltag 
er fyldestgørende. I den konkrete vurdering bør der altid tages højde for barnets behov og indsatsens karakter og varighed 
mv. En række familie- og forældreprogrammer retter sig mod børn og unge med svære adfærdsvanskeligheder. For disse 
programmer må det konkluderes, at iværksættelse forudsætter en børnefaglig undersøgelse. 

Spørgsmål: Har man pligt til at tage notat af en tværfaglig drøftelse i SSD-samarbejdet efter servicelovens § 49 a?
Svar: Servicelovens § 49 a stiller ikke krav om, at der tages notat af en tværfaglig drøftelse i SSD-samarbejdet. Notatplig-
ten efter offentlighedslovens § 6 gælder kun i afgørelsessager. En tværfaglig drøftelse i SSD-samarbejdet sker med det 
formål på et tidligt tidspunkt af afdække, om en bekymring for et barn eller en ung skal føre til en underretning og en særlig 
støtte til barnet eller den unge. Når der sker en tværfaglig drøftelse, vil der derfor som udgangspunkt ikke være oprettet en 
sag på barnet eller den unge. Se også Socialstyrelsens pjece ”Dialog om tidlig indsats”.
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Centrale udviklingsinitiativer, der understøtter den  
tidlige indsats 

Projekt tidlig tværfaglig indsats 
Formålet med projekt tidlig tværfaglig indsats – også kaldet projekt SSD – er at øge opmærksomheden på de nye mu-
ligheder for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af de 
instanser, der har med udsatte børn og unge at gøre. Projektet vil blandt andet afdække, hvordan man bedst kan inddrage 
børn og forældre i et tillidsfuldt samarbejde. Projektet er en direkte udløber af Barnets Reform. Der deltager seks projekt-
kommuner, der alle skal afprøve ordningen med socialrådgivere på skoler, og alle skal have fokus på forældreinddragelse. 
Projektet slutter ved udgangen af 2012 og formidles i 2013. Læs mere om projektet på: http://www.servicestyrelsen.dk/
born-og-unge/barnets-reform/centrale-initiativer/tvaerfagligt-samarbejde-nye-modeller.

Børn & unge – Vidensportal 
Formålet med vidensportalen er at gøre det lettere for kommunerne at finde aktuelt bedste viden og bruge denne viden 
i indsatserne for børn og unge med særlige behov. Vidensportalen skal således hjælpe med til, at sagsbehandling og 
indsatser på børn- og ungeområdet i højere grad baseres på et tilstrækkeligt grundlag af viden. På vidensportalen findes 
blandt andet forskningsresultater, gode praksiseksempler, statistik mv. Vidensportalen gik i luften med aktuelt bedste viden 
om tidlig indsats primo 2012. Vidensportalen er en del af aftalen om Barnets Reform, der blev indgået af satspuljepartierne 
ved forhandlingerne for 2010-2013. Læs mere om vidensportalen på: http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/.

Task Force om Barnets Reform 
Formålet med Task Forcen er at understøtte implementeringen af Barnets Reform i kommunerne samt tilbyde udvidede 
muligheder for praktisk implementering af Barnets Reform. Task Forcen, som er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og 
Ankestyrelsen, tilbyder formidling, rådgivning og vejledning samt planlægning af temadage om tidlig indsats, afklaring og 
børnefaglig undersøgelse, anbringelser, de unge – nye løsninger og kontinuitet. Læs mere om Task Forcen på: http://www.
servicestyrelsen.dk/born-og-unge/barnets-reform/implementeringsaktiviteter/task-force/task-force.
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Projekt tidlig opsporing
Formålet med projekt tidlig opsporing er at udvikle metoder til opsporing af børn i alderen 0-10 år med særlige behov i sko-
ler og dagtilbud. Fem projektkommuner er sammen med AKF, Udviklingsforum og Danmarks Evalueringsinstitut med til at 
udvikle og afprøve forskellige metoder, der kan anvendes i den tidlige opsporing. Den tidlige opsporing med efterfølgende 
tidlig indsats handler om at kunne handle hurtigt og kvalificeret, når et barn er i problemer eller er ved at udvikle problemer. 
I projektet indgår metoder og redskaber på tre niveauer: det individuelle niveau (den enkelte medarbejder), det kollektive 
niveau (det nære arbejdsfællesskab) og det organisatoriske niveau (den måde, hvorpå kommunen har valgt at strukturere 
sin opgaveløsning). Projektet er et forskningsprojekt og afsluttes i efteråret 2012. Læs mere om projektet på: http://www.
servicestyrelsen.dk/born-og-unge/forebyggelse-og-tidlig-indsats/opkvalificering-af-den-tidlige-indsats-1.

Projekt unge mødre
Formålet med projekt unge mødre er at give unge, enlige og sårbare mødre (og gravide) støtte til at opbygge og anvende 
deres forældrekompetencer og deres ressourcer på lige fod med deres jævnaldrende. I projektet fokuseres der på, at 
de unge mødre fastholder eller gennemfører en kompetencegivende uddannelse, og at de opnår en fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Samtidig fokuseres der på – gennem en helhedsorienteret indsats – at styrke mødrene i netværk samt 
understøtte, at mødrene får optimale betingelser for at opnå en stabil og meningsfuld tilværelse. I projektet oprettes kol-
legier i Aalborg og Aarhus Kommuner, familiehuse i Esbjerg og Høje Taastrup og ambulante tilbud i flere andre kommuner. 
Projekterne er under etablering og kører i perioden 2010-2013. Læs mere om projektet på: http://www.servicestyrelsen.
dk/born-og-unge/lige-muligheder/kollegier-og-ambulante-tilbud-til-unge-enlige-og-sarbare-modre.

Projekt socialrådgivere i dagtilbud
Formålet med projekt socialrådgivere i dagtilbud er at fremme en tidlig opsporing og indsats i forhold til udsatte børn i 
dagtilbud, herunder at etablere en fælles forståelse mellem dagtilbud og sociale myndigheder af, hvornår der er brug for 
at foretage en underretning på et barn. Baggrunden for projektet er, at en række undersøgelser har vist, at det pædago-
giske personale ofte venter eller helt undlader at foretage en underretning på et barn, fordi personalet er usikre på, om 
problemet er så alvorligt, at der er grundlag for en underretning. Projektet gennemføres i perioden juni 2010-juni 2012 og 
har deltagelse af fem kommuner, hvor socialrådgivere er til stede ude i dagtilbuddene. Projektet er en del af Kvalitetsrefor-
men på dagtilbudsområdet. Læs mere om projektet på: http://www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/dagtilbud/projekt-
socialradgivere-i-dagtilbud.

Projekt fritidspas
Formålet med projekt fritidspas er at etablere ordninger, der integrerer udsatte børn og unge i alderen 6-18 år i almindelige 
fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge. Fritidsaktiviteter kan blandt andet bidrage til at styrke udsatte børn og 
unges sociale kompetencer og netværk, ligesom det på længere sigt kan øge børnene og de unges livskvalitet. I perioden 
2006 til 2009 har ti kommuner deltaget i et satspuljefinansieret ”Forsøg med fritidspas”. Da resultaterne var positive, blev 
der afsat yderligere 80 mio. kr. til projektet. 23 kommuner har modtaget støtte i perioden 2010-2013. Fritidspasset dækker 
både økonomisk støtte til betaling af fritidsaktiviteter og særlige fritidsvejledere, der fortæller om forskellige fritidsaktiviteter 
og støtter børnene i deres deltagelse i fx fodbold, svømning eller spejder. Læs mere om projektet på: http://www.service-
styrelsen.dk/born-og-unge/fritid/fritid.
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Herning Kommunes brug af  
evidensbaserede forældreprogrammer 
– hvorfor og hvordan! 

Interview med Preben Siggaard, centerchef  
i Herning Kommune

Hvad er baggrunden for, at I har valgt at arbejde med 
evidensbaserede metoder? Det begyndte, da vi sam-
men med Holstebro og Ikast-Brande Kommuner blev op-
taget af et evidensbaseret program ”De utrolige år”. Det, 
der særligt kendetegnede programmet, var, at det var 
gennemsigtigt, forløbet var tidsafgrænset, og det havde 
en virkning for børnene og deres familier. Sammen med 
Socialstyrelsen tog vi til USA, hvor vi blev bekræftet i, at 
det kunne være en måde at arbejde på. Det bevirkede, at 
vi fik lyst til at dykke ned i andre programmer også. 

Det havde også stor betydning, at byrådet i Herning Kom-
mune politisk havde besluttet, at man ville fastholde for-
ældrenes ansvar. Og lige netop de her programmer fast-
holder forældrenes ansvar og giver dem nogle redskaber 
til at arbejde med de udfordringer, de har i rollen som 
forældre. Der sker en læring – ikke kun hos det enkelte 
barn, men hos hele familien. Og så er der god økonomi i 
det. Det gælder både på specialundervisningsområdet og 
på anbringelsesområdet. Men det er vigtigt at pointere, at 
der ikke er tale om en mirakelkur. Det er et supplement til 
den øvrige indsats! 

Hvad er drivkraften? Drivkraften er at få styr på økono-
mien, bevare ansvaret hos forældrene og sidst, men nok 
så vigtigt, at det har en effekt, og at vi dermed kan satse 
på normalområdet.

Hvad har I allerede opnået af resultater for børnene 
og deres familier? På nogle programmer måler vi på 
nogle konkrete ting. På andre måler vi indirekte. Fx måler 
vi indirekte på PALS, som er en model, der blandt andet 
fremmer den positive adfærd hos eleven ved at skabe et 
støttende læringsmiljø i skoleregi. Her ser vi fx på, hvor 
mange der henvises til PPR, og i hvor høj grad skolen 
selv kan magte problematikkerne. Vi oplever helt klart, at 
mange forældre er glade for tilbuddet. 

Hvad forventer I på længere sigt at få ud af at arbejde 
med evidensbaserede metoder? Vores forventning be-
står af to dele. For det første er vores brug af de evidens-
baserede programmer med til, at vi anbringer færre, vi får 
flere i uddannelse, og flere forældre kan tage hånd om 
egne børn. For det andet giver arbejdet med evidensba-
serede programmer også en læring i organisationen. Vi 
er blevet meget optaget af at tænke effekt på snart sagt 
hvad som helst. Det har stor betydning at arbejde tids-
begrænset og målrettet. Det at sætte et sluttidspunkt for 
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indsatsen gør helt automatisk, at indsatsen bliver mere 
målrettet, men også langt mere koncentreret. Det er en 
læring, vi også kan bruge i de andre indsatser.

Hvad er jeres tidsperspektiv? Vores arbejde med evi-
densbaserede metoder er en del af den politik, der er be-
sluttet i Herning Kommune. De første seks-syv år er gået 
med at få det hele op at køre. Det kræver både udholden-
hed og vedholdenhed. Det er ikke bare noget, man lige 
kan lave på et par dage. Al implementering tager tid! 

Hvordan har I grebet arbejdet an? Allerførst har det 
været vigtigt at få skabt et politisk ejerskab. Lige så vigtigt 
har det været at bruge kræfter på det administrative ejer-
skab. Vi har haft folk i Sverige, Norge, USA osv. for at de 
skulle se, hvordan de evidensbaserede programmer an-
vendes i praksis. Vi har haft brug for at få nogle sandheds-
vidner, der har kunnet bekræfte det, vi har kunnet læse os 
til. Også for at gøre os opmærksom på de udfordringer, 
der er, når man arbejder med evidensbaserede program-
mer. Vi har også oprettet et partnerskab mellem os, Hol-
stebro og Ikast-Brande Kommuner. Aalborg Kommune 
har på nogle områder også været med. Det netværk, vi 
har skabt her, har haft meget stor betydning. Vi bruger 
hinanden meget. Fx har vi lavet et netværk på tværs mel-
lem sundhedsplejerskerne. De har meget stor glæde af 
at dele viden og trække på hinandens erfaringer. Og så 
sender vi jævnligt vores medarbejdere til Norge for at få 
dem uddannet i at bruge de evidensbaserede metoder. 

Hvilke børn og unge tilbydes evidensbaserede pro-
grammer som indsats? Vi arbejder primært med de børn 
og unge, der har en udadreagerende adfærd. Også fordi 
de evidensbaserede programmer primært retter sig mod 
denne målgruppe. 

Hvordan har I skabt ejerskab blandt medarbejderne? 
Det har vi blandt andet gjort ved at skabe netværk og fæl-
lesskaber blandt medarbejderne – i egen kommune, men 

også på tværs af Holstebro og Ikast-Brande Kommuner. 
Vi har også brugt Ny løn, funktionstillæg osv. som gule-
rod. Det har også haft stor betydning, at vores politikere 
har bakket hundrede procent op om projektet. Det kræver 
naturligvis også en ledelse, der synes det er en god idé. 
Holdnings- og kulturændringer sker, når man kan se, at 
det, vi gør, rent faktisk virker. Det har også haft betydning, 
at vores medarbejdere har skullet certificeres til at kunne 
arbejde med evidensbaserede programmer. Det kræver 
noget af den enkelte. Og det giver en tilfredshed og en 
stolthed, når man har gennemført og er blevet godkendt. 

Hvor ser du de største udfordringer, hvis I skal arbej-
de endnu mere med evidensbaserede programmer? 
Vi har en national udfordring med en bred forankring af 
både forskning, uddannelse og drift. Det bør drøftes, om 
de evidensbaserede programmer skal være en del af de 
faglige uddannelser, eller om Socialstyrelsen skal være en 
slags uddannelsesinstitution. Det er uholdbart for kom-
munerne at sende folk til Norge for at blive uddannet. Det 
er et langt, sejt træk at drifte det administrativt. 

Hvordan vil I følge op på, om målene nås? Det er for-
skelligt, hvad vi måler. Vi har benhårde budgetmål. Både 
på anbringelse og hele socialområdet generelt. Vi har 
også måltal for, hvordan vores foranstaltningsmønstre 
skal se ud. 

Hvis du skal give tre gode råd til andre kommuner, der 
skal arbejde med evidensbaserede programmer, hvad 
vil du så pege på? For det første er det vigtigt, at der 
er politisk ejerskab. For det andet skal der være et bredt 
administrativt ejerskab. Det gælder for hele børn- og un-
geområdet, herunder dagtilbud, skole og socialområdet 
generelt. Og endelig for det tredje skal man være varsom 
med implementeringen. Man skal være både tålmodig og 
grundig. Det kræver et solidt og et langt, sejt træk at im-
plementere.
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Oversigt over evidensbaserede forældreprogrammer

Formålet med evidensbaserede forældreprogrammer er 
at styrke forældrenes rolle som opdragere. De forskellige 
programmer henvender sig til forskellige aldersgrupper 
og er målrettet forskellige grader af problemer. Fælles for 
programmerne er, at forældrene opfattes som de vigtigste 
i børnenes liv.

Forskningen viser, at der er tæt sammenhæng mellem 
forældrenes opdragelsesstrategier og barnets adfærd. 

De Utrolige År
Hensigten med De Utrolige År er at 
styrke både barnets og forældrenes kom-
petencer og give pædagoger og lærere 
redskaber til at sikre et godt samspil i 
børnehaven og skolen. 

Familieklasser og familieskoler
Familieklassen skal få eleven til at bevare 
sin tilknytning til normalklassen, aktivere 
og ansvarliggøre eleven og give foræl-
drene en erkendelse af medansvar.

Familierådslagning
Det er familierådslagningens sigte at 
sætte barnet i fokus, ansvarliggøre fa-
milien i forhold til barnet og aktivere det 
nære netværks ressourcer.

Functional Family Therapy (FFT)
Hensigten med FFT er at forbedre kom-
munikationen og samspillet i familien, 
herunder at reducere eventuelle negative 
relationer mellem familiemedlemmerne.

Foreldreveiledningsprogrammet
Foreldreveiledningsprogrammet er et 
forebyggende program, der skal styrke 
omsorgen og opvæksten for børnene, 
forebygge psykosociale problemer og 
mindske samspilsvanskeligheder.

Home Instruction for Parents  
of Preschool Youngsters  
(HIPPY, HippHopp)
Med HIPPY forberedes børnene på de 
boglige og sociale udfordringer, som er 
forudsætningen for, at de kan klare sig i 
en skoleklasse. 

Forældrenes adfærd har stor betydning for børnenes 
udvikling, både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt. Det 
er også forældrene, der er afgørende for, hvordan bar-
net siden hen danner relationer til andre mennesker og 
indgår i sociale fællesskaber. Hvis forældrenes evne til at 
opdrage deres børn forbedres, vil man på sigt kunne se 
både faldende aggressivitet og færre adfærdsforstyrrel-
ser hos barnet. På længere sigt vil også kriminalitet og 
anbringelser uden for hjemmet kunne mindskes.  
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International Child Development 
Program (ICDP)
ICDP’s hensigt er at udbygge kompeten-
cer hos de omsorgspersoner, der omgi-
ver barnet, og lære dem at fokusere på 
barnets positive sider. 

Klar til barn
Klar til barn ønsker at forebygge en hård-
hændet behandling af børnene ved især 
at stimulere en sund, følelsesmæssig 
tilknytning til barnet hos forældrene.

KOMET
Målet er at forbedre kommunikationen 
mellem barn og forælder som et middel til 
at reducere barnets adfærdsproblemer.

Marte Meo
Marte Meo skal forbedre kommunikatio-
nen og derved samspillet mellem foræl-
dre og barn. Grundtanken er, at forældre-
ne skal lære at forstå deres børn bedre, 
så de lærer at støtte deres udvikling.

Mellow Parenting
Hensigten med Mellow Parenting er at 
give forældrene den nødvendige styrke 
og selvtillid til selv at finde løsninger på 
deres problemer i forhold til børnene.

Multidimensional Treatment Foster 
Care (MTFC)
Målet med behandlingen er at styrke 
barnets sociale færdigheder og skabe 
et positivt samspil i familien, således at 
den unge kan vende hjem til sin familie at 
bo eller til en mindre indgribende foran-
staltning i form af en opvækstplejefamilie, 
eget værelse eller andet. 

Multisystemic Therapy (MST)
MST hjælper forældrene med at rette 
op på den unges problemer i familien, i 
skolen, i kammeratskabskredsen, på ar-
bejdet, i lokalsamfundet mv.

Nurse Family Partnership (NFP)
Nurse Family Partnership har tre erklæ-
rede mål: 
1. At forbedre graviditetsforløbet for før-

stegangsfødende kvinder 
2. At forbedre barnets sundhed og udvik-

ling 
3. At forbedre moderens egen personlige 

udvikling. 

Parent Management Training  
– Oregon (PMTO)
Formålet med programmet er ved hjælp 
af forældretræning at ændre familiens 
adfærdsmønstre, så forældre og børn kan 
bryde negative samspilsformer.

Parents As First Teachers (PAFT) 
Det er målet med PAFT at støtte for-
ældrene i deres omsorg og deltagelse 
i barnets tidlige udvikling samt styrke 
forældre-barn-forholdet.

Positive Parenting Program  
(Triple P)
Triple P ønsker at forebygge adfærds- og 
udviklingsmæssige problemer ved at 
udvikle de voksnes forældrekompetencer.

Promoting Alternative THinking 
Strategies (PATHS)
Programmet lærer børn i den tidlige sko-
lealder at håndtere følelser, relationer og 
opgaver på en hensigtsmæssig måde. 
Herved kan programmet reducere ad-
færdsvanskeligheder og sociale vanske-
ligheder og forbedre forholdene for den 
øvrige undervisning.  
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Forældreprogrammer 
– 18 evidensbaserede indsatser
  til familiebehandling

Skemaet giver et overblik over forældreprogrammernes 
indhold og målgrupper.

Lodret beskriver skemaet tre indholdsdimensioner, hen-
holdvis tidlig indsats, specifik indsats og behandling. 
Vandret er programmerne kategoriseret ud fra børnenes 
alder.

I skemaet er det angivet, hvilke programmer der foreligger 
erfaringer med i Danmark.

Primære
anvendelsesområder

M
ål

gr
up

pe Forældre til børn
i alderen

0-2 år

Forældre til børn
i alderen

3-6 år

Forældre til børn
i alderen

7-13 år

Forældre til børn
i alderen

14-18 år

Tidlig indsats:
Tilbud til forældre, der har behov for 
systematisk støtte. Anvendes derfor 
som udgangspunkt inden for normal-
området (fx i forbindelse med fødsel,  
skilsmisse, dødsfald, skolestart o.l.)

Marte Meo (DK)

Nurse Family Partnership Familieklasse/-skole (DK)

Klar til barn (DK) HIPPY, HippHopp (DK)

Triple P

Promoting Alternative THinking Strategies

De Utrolige År (DK)

Specifik indsats:
Tilbud til forældre, der udviser forskellige 
former for risikoadfærd. Indsatsen retter 
sig endvidere mod forældre/børn/unge 
med specifikke problemstillinger (fx i 
relation til skole-/hjem-samarbejde, 
misbrug, vold, kriminalitet.

Familierådslagning (DK)

Foreldreveiledningsprogrammet (DK)

Triple P

MTFC (DK)

PMT (DK) FFT

De Utrolige År (DK) MST (DK)

ICDP (DK)

Familieklasse/-skole (DK)

Mellow Parenting

Nurse Family Partnership KOMET

HIPPY, HippHopp (DK)

Promoting Alternative THinking Strategies

Behandling:
(Indgribende intervention)
Tilbud til familier, hvor der på basis af en
grundig udredning af familiens situation og
problemstillinger er konstateret behov for
professionel intervention (fx omsorgssvigt,
misbrug, vold, overgreb, massive vanskelig- 
heder i samarbejdet med skolen m.v.)

Familierådslagning (DK)

Triple P

PMT (DK) MST (DK)

Mellow Parenting MTFC (DK)

Marte Meo (DK) FFT

PAFTKilde: Socialstyrelsens Inspirationskatalog om Forældreprogrammer – 18 evi-

densbaserede indsatser til familiebehandling, april 2011



11

Primære
anvendelsesområder

M
ål

gr
up

pe Forældre til børn
i alderen

0-2 år

Forældre til børn
i alderen

3-6 år

Forældre til børn
i alderen

7-13 år

Forældre til børn
i alderen

14-18 år

Tidlig indsats:
Tilbud til forældre, der har behov for 
systematisk støtte. Anvendes derfor 
som udgangspunkt inden for normal-
området (fx i forbindelse med fødsel,  
skilsmisse, dødsfald, skolestart o.l.)

Marte Meo (DK)

Nurse Family Partnership Familieklasse/-skole (DK)

Klar til barn (DK) HIPPY, HippHopp (DK)

Triple P

Promoting Alternative THinking Strategies

De Utrolige År (DK)

Specifik indsats:
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sig endvidere mod forældre/børn/unge 
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relation til skole-/hjem-samarbejde, 
misbrug, vold, kriminalitet.

Familierådslagning (DK)

Foreldreveiledningsprogrammet (DK)

Triple P

MTFC (DK)

PMT (DK) FFT

De Utrolige År (DK) MST (DK)

ICDP (DK)

Familieklasse/-skole (DK)

Mellow Parenting

Nurse Family Partnership KOMET

HIPPY, HippHopp (DK)

Promoting Alternative THinking Strategies

Behandling:
(Indgribende intervention)
Tilbud til familier, hvor der på basis af en
grundig udredning af familiens situation og
problemstillinger er konstateret behov for
professionel intervention (fx omsorgssvigt,
misbrug, vold, overgreb, massive vanskelig- 
heder i samarbejdet med skolen m.v.)

Familierådslagning (DK)

Triple P

PMT (DK) MST (DK)

Mellow Parenting MTFC (DK)

Marte Meo (DK) FFT

PAFT
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Kommunale initiativer, der understøtter den tidlige og 
forebyggende indsats 

Nedbringelse af antallet  
af underretninger

Fredensborg Kommune: På baggrund af en kraftig stig-
ning i antallet af underretninger traf Fredensborg Kommu-
ne i 2010 beslutning om at ansætte en socialrådgiver (net-
værkskonsulent) med det formål at øge den tværfaglige 
forebyggende indsats. Netværkskonsulentens rolle er dels 
at være sparringspartner for dagtilbud og skole, dels være 
i tæt dialog med den enkelte familie og derigennem være 
med til at genetablere trivslen hos både barn og familie. 
 
På de enkelte skoler og dagtilbud er der udarbejdet en 
handleguide for lærere og pædagoger. Afhængig af be-
kymringsgraden for det enkelte barn er der forskellige 
handlemuligheder, som spænder fra intern konference i 
dagtilbuddet og på skolen til tværfaglig konference og til 
underretning til forvaltningen.
 
Når skolen eller dagtilbuddet fx er bekymret for et barn, 
vurderes det i en intern konference på stedet, om der skal 
gøres noget. Vurderes det, at der skal mere til, sendes 
sagen til en tværfaglig konference (en tværfaglig bysam-
fundsgruppe), som består fire faste medlemmer fra sko-
lens ledelse, institutionsledelse, PPR og netværkskonsu-
lent. Her vurderes det, om dagtilbuddet eller skolen skal 
underrette til forvaltningen. Det tværfaglige samarbejde er 
i dag udbredt til alle bysamfund i kommunen og har med-
ført en væsentlig nedgang i antallet af underretninger fra 
skoler og dagtilbud.

Kontaktperson: Niels Møller Andersen, 
centerteamleder; nman@fredensborg.dk

Udvikling af metode  
til tidlig opsporing 

Viborg Kommune: Viborg Kommune er en af fem pro-
jektkommuner, der sammen med AKF, Udviklingsforum og 
Danmarks Evalueringsinstitut udvikler og afprøver forskel-
lige metoder, der kan anvendes i den tidlige opsporing 
af børn i alderen 0-10 år med særlige behov. Den tidlige 
opsporing med efterfølgende tidlig indsats handler om at 
kunne handle hurtigt og kvalificeret, når det opdages, at 
et barn er i problemer eller er ved at udvikle problemer. 

Projektet har fokus på udvikling, afprøvning og videns-
opsamling af effektive opsporingsmetoder. De bærende 
principper i projektet er, at barnets adfærd ses i den so-
ciale kontekst, hvori barnet indgår. Herudover inddrages 
forældrene som aktive samarbejdspartnere, og det tvær-
faglige professionelle samarbejde vægtes højt. 

Systematikken i projektet i forhold til afdækningen af dels 
barnets problematikker og konteksten, hvori barnet ind-
går, dels det handlingsanvisende perspektiv, har betydet, 
at arbejdet med tidlig opsporing har givet et fælles sprog, 
fælles værktøjer og derved en fælles indsats. Det har også 
haft afgørende betydning for børnene og deres trivsel, at 
alt fagligt personale omkring børnene har viden og faglig 
indsigt ud fra de samme begreber. Indsatsen sker nu i et 
mere sammenhængende perspektiv. 

Kontaktperson: Merete Villsen, 
afdelingsleder; mvi@viborg.dk
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Fødselssamarbejde – tilbud  
om hjælp og støtte til gravide 

Rødovre Kommune: Fødselssamarbejdet i Rødovre 
Kommune er et tilbud om hjælp og støtte til familier, der 
oplever problemer i forbindelse med graviditeten, og efter 
barnet er født. Tilbuddet har eksisteret i over tyve år og 
gives inden for de almindelige rammer for kommunens og 
hospitalernes service. 

Der er primært tale om, at man kan få støtte i form af 
samtaler, rådgivning eller anden hjælp fra personer, der 
har erfaring med at give støtte i forbindelse med gravidi-
tets- fødsels- og spædbarnsproblemer. Til samarbejdet 
er knyttet et antal rådgivere, sundhedsplejersker, prakti-
serende læger, familiekonsulenter, psykologer og jorde-
mødre. Bevilling af samtaler hos kommunens psykologer 
og familiekonsulenter gives efter servicelovens § 11 og 
kan gives, indtil barnet er to et halvt år gammel. Visitation 
hertil foretages af kommunens psykologfaglige leder.

En styregruppe koordinerer samarbejdet mellem kommu-
ne, fødeafdelinger og praktiserende læger. Alle, som er i 
kontakt med gravide eller familier med nyfødte/småbørn, 
kan henvise til Fødselssamarbejdet, ligesom familierne 
selv kan henvende sig. Fødselssamarbejdet blev evalueret 
for 3 år siden. Resultaterne viste, at der var meget stor til-
fredshed med Fødselssamarbejdet, og at brugerne havde 
fået den rigtige hjælp og støtte til at komme videre. 

Kontaktperson: Frans Svendsen, 
psykologfaglig leder; cn11160@rk.dk

Forebyggelsespulje  
som tidlig indsats

Thisted Kommune: I Thisted Kommune har man opret-
tet en Forebyggelsespulje på 350.000 kr. pr. år. Formå-
let med puljen er primært, at børnene og de unge er i 
trivsel. Puljen er en del af det tværfaglige samarbejde og 
er opstået som led i den sammenhægende børnepolitik. 
Hensigten med puljen er at tilskynde børn og unge til at 
være tilknyttet fritidslivet ved fx at yde hjælp til kontingent, 
håndboldsko, spejderuniform osv. samt at fastholde de 
unge i et uddannelsesforløb ved fx at yde den unge en 
dusør for at møde frem til sin arbejdspraktik. 

Med Forebyggelsespuljen kan der sættes ind tidligt. Pul-
jen bringes kun i anvendelse i tilfælde, hvor sagsbehand-
lersektionen endnu ikke har foretaget en børnefaglig un-
dersøgelse. Dog kan puljens midler være i anvendelse, 
mens den børnefaglige undersøgelse gennemføres.

På lokale kompetenceteammøder i dagtilbuddet eller på 
skolen, hvor et barn eller en ung viser sig at have brug for 
støtte, drøftes de tiltag, der eventuelt kan hjælpe barnet 
eller den unge. Forslaget sendes til forebyggelseskonsu-
lenten, som har fået uddelegeret beslutningskompeten-
cen af chefgruppen. Det er forebyggelseskonsulenten, 
der endeligt tager stilling til, om tiltaget skal iværksættes. 

Kontaktperson: Lejf Brogaard, 
forebyggelseskonsulent; lebr@thisted.dk



14

Kommunale initiativer fortsat … 

Bedre Tværfaglig Indsats (BTI)

Skive Kommune: I 2009 besluttede Skive Kommune at 
styrke både den tværfaglige dokumentation og det tvær-
faglige samarbejde omkring det enkelte barn. I den forbin-
delse indførtes en samarbejdsmodel ”Bedre Tværfaglig 
Indsats”, herefter kaldet BTI, som oprindeligt var udviklet 
af Socialstyrelsen i samarbejde med et antal kommuner. 

BTI består af en logbog (en stafetlog), der oprettes på de 
børn, der har behov for særlig støtte. I logbogen skabes 
et overblik over dels de fagpersoner, der har med bar-
net at gøre, dels de initiativer, der er taget i forhold til 
de konkrete problemstillinger over tid. Det bliver beskre-
vet, hvad de enkelte fagpersoner skal gøre, ligesom det 
også beskrives, hvad forældrene skal gøre. Logbogen er 
ikke en journal, men derimod et samarbejdsredskab for 
de involverede fagpersoner og barnets forældre. Det er 
et redskab, der gør det nemmere for de voksne i barnets 
overgange fra fx børnehave til skole at orientere sig og 
følge op på de initiativer, der allerede er iværksat. Herud-
over er logbogen med til, at samarbejdet med forældrene 
opleves som et reelt samarbejde.

Skive Kommune er i øjeblikket sammen med KMD ved at 
udvikle en elektronisk udgave af logbogen, således at alle, 
der er involveret i arbejdet omkring barnet, har mulighed 
for at se, hvilke indsatser der er besluttet, hvornår næste 
møde skal afholde osv. For forældrene bliver der adgang 
via NEM-Login.

Kontaktperson: Svend Frøslev, 
familiechef; svfr@skivekommune.dk

Forældrenetværk

Faxe Kommune: Forældrenetværk i Faxe Kommune er 
en arbejdsform, hvor grupper af forældre til udsatte unge 
på 14-18 år sættes sammen i små netværk. Aktuelt er to 
netværksgrupper aktive. Arbejdet tager udgangspunkt i 
forældrenes kompetencer, og hvordan disse kan komme 
i spil, så de bedre kan udfylde rollen som forældre og 
dermed sikre trivsel for de unge. Tilbuddet er ikke en for-
anstaltning under servicelovens § 52, men er forankret i 
SSP-regi og hører under retsplejelovens § 115. 

Når forældrene mødes i gruppen, deltager en SSP-kon-
sulent og en landbetjent for at facilitere samtalen. Formå-
let er at motivere forældrene til selv at skabe løsninger ved 
at tilbyde dem en ramme, mens de selv skal bidrage med 
indhold. Samtalerne i gruppen skal medvirke til at give 
forældrene mere selvtillid og overskud til at være sammen 
med deres børn og kunne sætte rammer for dem. 

Projektet har allerede vist, at forældrene er blevet mere 
bevidste om, at de som forældre kan gøre en forskel. De 
har blandt andet også fået større selvtillid i forhold til det 
at være forældre. Læs mere om projektet på Socialsty-
relsens hjemmeside: http://www.servicestyrelsen.dk/
forebyggelse-boernogunge/nyheder/5.-delrapport-om-
de-14-til-17-arige.

Kontaktperson: Annette Esketveit Rasmussen, leder 
af Center for Børn & Unge; anra@faxekommune.dk
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”Skolefeer” som tidlig indsats

Kerteminde Kommune: I Kerteminde Kommune er der 
på alle kommunens folkeskoler etableret en skolefe-ord-
ning for børn med særlige behov. Formålet med skolefe-
ordningen er at hjælpe børn med særlige behov på det 
praktiske plan samt skabe en fortrolig relation med en an-
erkendende og støttende kontakt, så barnet ses, høres, 
forstås og gives betydning og omsorg. Indsatsen er va-
rieret og har fokus på barnets trivsel og foregår i et tæt 
samarbejde med hjemmet. Det kan fx være indsatser, der 
har til formål at sikre, at barnet deltager i fritidsaktiviteter 
og er en del af det sociale fællesskab. 

Ordningens primære målgruppe er børn med et særligt 
behov for opmærksomhed og omsorg. Det er børn, som 
skolen kan se ikke trives, og hvor det vurderes, at netvær-
ket omkring barnet ikke er tilstrækkeligt.

Der er tale om en selvstændig normering, hvor en eller 
to lærere på skolen har en ekstra funktion med at give 
særlig støtte til børn, hvor der er brug for særlig omsorg i 
dagligdagen. Skolefe-ordningen blev oprindelig etableret 
i 2005 som led i kommunens indsatser over for børn i 
misbrugsfamilier. 

Skolefe-ordningen er en væsentlig del af kommunens 
tidligt forebyggende indsats og fungerer som brobygger 
mellem en række tværfaglige aktører, fx socialrådgivere, 
psykologer, SSP-konsulenter, kontaktpersoner og andre 
faggrupper. En faglig konsulent i forvaltningen har den ko-
ordinerende funktion i forhold til skolefe-ordningen. 

Kontaktperson: Rikke Legarth Holme, 
konsulent; rlh@kerteminde.dk

Familieklasser

Rebild Kommune: I Rebild Kommune arbejdes med fa-
milieklasser, som er forløb, der er individuelt tilrettelagt for 
familien. Målgruppen for tilbuddet er familier, hvor der er 
behov for samarbejde med familien om at sikre barnets 
trivsel i skolen og i hjemmet. 

Indsatsen er et tidsbegrænset tilbud på den lokale skole, 
hvor der er indgået aftale med forældrene om at deltage 
i barnets undervisning en til to dage om ugen. De øvrige 
dage deltager barnet i sin almindelige klasse. Forløbet 
varer typisk 3 måneder. Dog med mulighed for forlæn-
gelse. 

Projektet er bemandet med et ”rejsehold” bestående af 
en lærer og en familieterapeut. Læreren har ud over del-
tagelse i familieklassen også til opgave at sikre barnets 
inklusion i den almindelige klasse og sikre samarbejdet 
mellem klasselæreren og forældrene. Familieterapeuten 
deltager kun, når forældrene er med, men kan eventuelt 
også medvirke til at sikre, at læringen i projektet overføres 
til hjemmet. 

Forældrene har haft mulighed for at få udbetalt tabt ar-
bejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42, i forbindelse med 
tilbuddet. Lærerens indsats finansieres som specialun-
dervisning, mens familieterapeuten finansieres som fami-
liebehandling. Resultaterne af indsatsen har indtil videre 
været markante, idet det er lykkedes med en kort intensiv 
indsats at sikre gode resultater med tydelig forbedret triv-
sel i både skole og hjem.
 
Kontaktperson: Jette Christensen, 
centerchef; jech@rebild.dk
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Kommunale initiativer fortsat … 

Tilbud til udsatte, gravide unge 
mødre, servicelovens § 11, stk. 3 

Svendborg Kommune: I Svendborg Kommune er etab-
leret et forebyggende Vuggestueprojekt som alternativ til 
anbringelse. Formålet med projektet er at hjælpe sårba-
re, udsatte unge gravide mødre og udsatte familier med 
spædbørn for at undgå anbringelse af barnet. Hjælpen til 
de unge, sårbare gravide mødre og udsatte familier med 
spædbørn tilbydes som en foranstaltning efter servicelo-
vens § 11, stk. 3. 

Formålet med Vuggestueprojektet er at støtte den unge 
gravide mor eller udsatte forældre med spædbørn i for-
ældrerollen, herunder at skabe struktur i hverdagen og i 
mor-barn-relationen. Forløbet består af praktik i vugge-
stuen fire gange om ugen i 3-6 måneder før fødslen med 
særlig vejledning fra en kontaktpædagog og fra sund-
hedsplejersken. Der aflægges også hjemmebesøg. For-
løbet afsluttes, når barnet er mellem 9 og 12 måneder, 
hvorefter barnet indskrives på almindelig vis i vuggestuen. 
Jobcentret inddrages med henblik på at hjælpe den unge 
mor i gang med uddannelse og job.

Vuggestueprojektet er et helhedsorienteret tilbud, der 
foregår i et tæt samarbejde mellem to vuggestuer, kom-
munens jobcenter, sundhedsplejen og familieafdelingen 
samt Familieambulatoriet på Svendborg Sygehus, der ofte 
er dem, der bliver opmærksomme på de unge gravide til 
projektet. Det er familieafdelingen, der i samarbejde med 
jobcentret visiterer den unge mor til Vuggestueprojektet.

Kontaktperson: Inger Thorø Pedersen, afdelings-
leder; inger.thoro.pedersen@svendborg.dk

Familiebehandling som 
alternativ til anbringelse
Køge Kommune: I 2007 besluttede Køge Kommune at 
etablere et familiehus, ”Elmehuset”, for de familier, der 
havde behov for massiv familiebehandling, og hvor det el-
lers ville være oplagt at anbringe hele familien eller det 
enkelte barn på institution eller i familiepleje.

Formålet med behandlingstilbuddet er at bevare hele fa-
milien samlet og fokusere på forældrenes manglende for-
ældrekompetencer. Familiebehandlingen foregår i famili-
ens nærområde for at fastholde barnet i dagtilbuddet eller 
i dagplejen. Familiehuset modtager i dag familier med 
børn i alderen 0-6 år samt sårbare gravide.

Familiehuset har forskellige behandlingstilbud, som bliver 
målrettet til den enkelte families behov, med fokus på hvad 
barnet har brug for. Det kan være intensiv dagbehandling, 
hvor familien bor hjemme, eller døgnbehandling, hvor fa-
milien bor i familiehuset. Døgnbehandlingen er i gang fra 
søndag kl. 15.00 til fredag kl. 15.00. På den måde får 
familien mulighed for et par dage hjemme, hvor de kan 
arbejde med det, de har lært. Et forløb i familiehuset varer 
som regel 9-12 mdr. med løbende justeringer af behand-
lingseffekten. Familiehuset arbejder målrettet med syste-
matisk feedback- og effektmålingsskemaer.

Familiebehandlingen i familiehuset lykkes, fordi forældre-
ne er motiverede, der samarbejdes med netværket – også 
ved ophør af behandlingen, og så er der dygtige og enga-
gerede medarbejdere. 

Kontaktperson: Signe Helt, leder af Elmehuset; 
Signe.Helt@Koege.dk
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Eksempel på brug af servicelovens § 11, stk. 3 eller stk. 4

Faaborg-Midtfyn Kommune: I Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne er det besluttet, at antallet af underretninger skal ned-
bringes. Med baggrund i dette har kommunen besluttet 
at lade alle underretninger gå gennem to udvalgte visita-
torer, der sikrer, at underretningerne behandles hurtigt og 
professionelt. Ved at lade alle underretninger gå gennem 
de samme to visitatorer sikres en ensartet praksis. 

De to visitatorer tager sammen med BUR-souschefen stil-
ling til, om underretningerne er akutte (læs: fx ved vold og 
incest). Er dette tilfældet, handles der altid samme dag. 

Visitatorerne registrerer dels de oplysninger, der knytter 
sig til selve underretningen, dels hvilken vurdering der lig-
ger til grund for afgørelsen af, om der skal iværksættes en 
børnefaglig undersøgelse, eller om der i stedet skal iværk-
sættes tiltag efter servicelovens § 11, stk. 3 eller stk. 4. 

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Barnets Reform, hvor 
konsulentbistand og rådgivning om familieplanlægning, 
herunder støtte til prævention, som noget nyt kan ydes 
efter § 11, stk. 3 uden først at foretage en børnefaglig un-
dersøgelse, har Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejdet en 
liste over tiltag, der kan ydes efter § 11, stk. 3 og stk. 4. 

Underretninger bruges til at se mønstre
Kommunen bruger de indkomne underretninger til at se 
mønstre. Hvis der er flere underretninger, der indeholder 
samme problemstilling, og hvor der er behov for tilbud, 
der ikke nødvendigvis kræver en børnefaglig undersø-
gelse og en foranstaltning efter § 52, oprettes et særligt 
tilbud efter § 11, stk. 3 eller stk. 4. Hvis der fx kommer 
mange henvendelser fra børn eller unge, som er kommet 

i klemme i en skilsmisse, kan der oprettes børnegrupper, 
hvor flere børn samles, og hvor en psykolog laver noget 
gruppeterapi. Herefter visiteres børnene til børnegruppen 
efter § 11, stk. 3, uden at der foretages en børnefaglig 
undersøgelse. 

Grupper efter servicelovens § 11, stk. 3 
Følgende grupper er oprettet efter § 11, stk. 3: 
1. § 11, stk. 3 – Familierådslagning
2. Sårbare børn og unge-gruppe
3. Skilsmissegruppe
4. Samtaleforløb – barn/ung
5. Samtaleforløb – familien
6. Psykisk syge forældre-gruppe
7. Forudsigelsesmøde
8. Sorggruppe til børn, der har mistet.

Grupper efter servicelovens § 11, stk. 4 
1. ADHD-kursus og GUA-forløb
2. Sorg/krise-reaktioner ved nydiagnostisering.

Tilfredshedsundersøgelse efter afsluttet forløb
Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at lave en til-
fredshedsundersøgelse, når barnet eller den unge har af-
sluttet et forløb efter servicelovens § 11, stk. 3 og stk. 4. 
Når forløbet er afsluttet, fx når barnet eller den unge har 
afsluttet gruppeterapi i forbindelse med forældrenes skils-
misse, bedes barnet eller den unge og forældrene samt 
barnets eventuelle lærer om at besvare en række spørgs-
mål om barnets eller den unges udvikling og trivsel. 

Kontaktperson: Anne-Marie Storgaard, souschef og 
socialfaglig koordinator; anst@faaborgmidtfyn.dk
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Forskning om tidlig indsats og tværfagligt samarbejde 

Tidlig indsats og forældrenes betydning
Når socialt udsatte småbørn mellem 0 og 3 år skal have hjælp, er det mest frugtbart at sætte ind med forskellige støt-•	
teforanstaltninger til forældrene – og helst med flere former for støtte over længere tid.1 
Forholdet mellem det lille barn og forældrene er en af nøglerne til at give udsatte børn mellem 0 og 4 år en bedre start •	
på tilværelsen. Arbejdet med at få forældrene til at forstå deres barn, med at give dem selvtillid som far og mor og med 
at lære dem at løse konflikter hensigtsmæssigt er helt centralt, når kommunen skal hjælpe udsatte småbørn til en god 
start på livet.2 
Knap 10 procent danske børn har tunge problemer som små. Langt de fleste af børnene med mange vanskeligheder •	
har forældre med dårlig økonomi, lav uddannelse, svag tilknytning til arbejdsmarkedet, svagt socialt netværk og per-
sonlige problemer.2

Ressourcer i barnets hjem spiller en fundamental rolle for, hvordan børnene trives og klarer sig. Familiens ressourcer •	
er afgørende for såvel, hvordan børnene klarer sig i skolen, som for deres opdragelse, sundhed, sociale forhold og 
fritidsliv. Familieressourcernes store betydning er overraskende set i lyset af, at børnene tilbringer store dele af deres 
vågne liv i institutioner uden for hjemmet.3

Såkaldt risikoadfærd, fx at stjæle, ryge, mobbe eller spise mange hovedpinepiller, viser, at børn, der trives dårligt fysisk, •	
psykisk eller socialt, har markant større sandsynlighed for risikoadfærd end velfungerende børn. Der er derfor god 
grund til at tage trivselsproblemer alvorligt og handle på et tidligt tidspunkt for at forhindre, at børnene bevæger sig ud 
i yderligere problemer.3

Børn, hvor man i særlig grad bør sætte ind tidligt, er: børn, der har konflikter med jævnaldrende; børn i familier med •	
samlivsbrud, hvor moderen er blevet mishandlet; børn i familier, hvor moderen oplyser, at hun føler sig depressiv; og 
børn, der har en dårlig beherskelse af dansk, herunder børn, der ikke er glade for at gå i skole.4 
Engagerede, varme, indlevende forældre, der samtidig er lydhøre og imødekommende over for barnets behov, har en •	
positiv indflydelse på barnets personlige og sociale udvikling og giver barnet gode forudsætninger for at knytte sig til 
andre og vice versa.5 
Indlevende og følelsesmæssigt understøttende forældre (i modsætning til negative, kontrollerende og straffende for-•	
ældre) er gode til at skabe kommunikative situationer, som inddrager barnet og stimulerer barnets muligheder for 
læring.6 
Forældrenes adfærd over for barnet i de første leveår er afgørende for barnets udvikling og læring. Børn påvirkes af, •	
hvem deres forældre er (fx med hensyn til alder, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, etnisk herkomst, være-
måde), og hvad de ved (fx om, hvordan børn udvikler sig, og hvad der styrker børns udvikling), hvad de værdsætter (fx 
i forbindelse med opdragelse og personlige forhold), hvad de forventer (fx i forhold til opførsel og uddannelse), og ikke 
mindst hvad de gør i forhold til dem.7 
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Adfærd og personlighed grundlægges allerede ved livets start. Det tidlige samspil mellem børn og deres forældre •	
spiller en afgørende rolle for barnets udvikling. Omsorgssvigt, forsømmelse og mishandling kan i løbet af relativt kort 
tid forårsage livsvarige skader for det lille barn. En tryg og god barndom er derfor en vigtig forudsætning for, at barnet 
senere i livet kan udvikle sig positivt, samt at barnet kan bære den modgang og de kriser, som det uundgåeligt vil møde 
i livet.8, 9, 10 
Familiens egen motivation er en vigtig drivkraft og er en forudsætning for, at det forebyggende arbejde lykkes.•	 11

Tværfagligt samarbejde
Inddragelse af fagpersoner, der ser børnene i anden sammenhæng, kan styrke opsporingen, så foranstaltningerne kan •	
få kontakt til familierne tidligere.11 
Faggrupper kan have et generaliseret syn på hinanden. Det kan medføre, at der på tværfaglige møder opstår en følelse •	
af ”os” versus ”dem”, hvor man fremhæver sin egen faggruppes kvaliteter ved at referere til negative egenskaber hos 
”de andre”.12 
Samme faglighed fører ikke automatisk til samme afgørelser eller praksis i det sociale arbejde. Undersøgelser viser, •	
at der ikke er de store forskelle mellem de forskellige faggruppers holdninger, men variationen findes inden for den 
enkelte faggruppe. Der hersker dog en antagelse blandt fagfolk om, at andre i faggruppen ser ens på samme faglige 
spørgsmål, hvilket ikke er tilfældet. For det tværfaglige samarbejde betyder det, at medarbejderne har urealistiske 
forventninger til, at alle arbejder efter samme faglige ideal, og det betyder også, at forskelle i ageren tolkes som fag-
gruppeforskelle.12 
Samarbejdet omkring barnet eller den unges skolegang beskrives som et flerfagligt samarbejde. Det vil sige et samar-•	
bejde, hvor forskellige professionelle arbejder på den samme sag, men hvor arbejdet foregår parallelt. Det flerfaglige 
samarbejde står i modsætning til et ideal om tværfagligt samarbejde, hvor forskellige professionelle arbejder sammen 
på den samme opgave med en fælles målsætning og en klar ansvarsfordeling.13

Faglige forhold som generaliserende beskrivelser af den anden faggruppes (pædagoger, socialrådgivere og lærere) •	
arbejde kan medvirke til at besværliggøre samarbejdet og udgøre en barriere for at opnå enighed om et fælles mål for 
skoleindsatsen.14
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