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Daniel Nors, forebyggelseskonsulent

Skive Kommune



Tidlig Forebyggelse

Familieafdelingen, 

Skive Kommune



Præsentation

 Daniel Nors - Forebyggelseskoordinator

 Organiseret ved Familieafdelingen, Skive Kommune



Familieafdelingen

PPR
Familiesektionen

(Myndighed)
Sundhedsplejen

Børne,- Unge-
og 

Familiecenter 

Tidlig 
Forebyggelse

Organisationsdiagram
Familieafdelingen, Skive Kommune



Baggrunden for Tidlig Forebyggelse

 ”DEN GULE MIDTE”

 Familieafdelingen skaber et alternativ og supplement til nuværende 

indsatser

 Politisk interesse



Målgruppen

Fra -9 mdr.         18. år



Målgruppen   

 Tidlig Forebyggelse henvender sig til:

 Børn & unge

 Forældre

 Kommende forældre

 Viser tegn/signaler på faldende trivsel – sociale, fysiske eller psykiske 
reaktioner

 Angst, sorg, ængstelighed, selvværd, ensomhed m.m. 

 Kan have hyppige fraværs- eller sygdomsperioder

 Kan have afgrænsede handicaps eller diagnoser 

 Efterfødselsreaktion, forældrekompetence, parforhold



Afgrænsning af målgruppen

 Hvis barnet/den unge har en sag i Familiesektionen i forvejen, kan du ikke 

benytte Tidlig Forebyggelse. 

 Ligeledes er det ikke muligt at benytte Tidlig Forebyggelse, hvis det har 

karakter til en underretning. I sådanne tilfælde skal der altid underrettes: 

www.skive.dk/underret

Hvis der er viden eller mistanke om vold og/eller seksuelle 

overgreb, skal der tages kontakt til Familiesektionen. Du skal 

handle akut og samme dag, som du bliver opmærksom på viden 

eller mistanke om vold og/eller seksuelle overgreb. 

Henvend dig her: www.skive.dk/underret

http://www.skive.dk/underret
http://www.skive.dk/underret


Formål med Tidlig Forebyggelse

 Hjælp til børn, unge og familier når de har behov for det jf. trivselslinealen

 Forebyggelse og bremsning af faldende trivsel

 Hurtig og målrettet tilbud uden oprettelse af sag eller uddybende 

undersøgelse (alle tilbud gives efter § 11.2)

 Tilbuddene skal understøtte, at borgerne går fra gul”   ”grøn”



§ 11.2



Tilbud

 Tidlig Forebyggelse skal bremse faldende trivsel så tidligt som muligt! 

 Derfor kan der igennem Tidlig Forebyggelse blandt andet tilbydes op 
til fem sessioner uden visitation, undersøgelser og dokumentation.

 Tilbud og samarbejde fra PPR, Familiesektionen, Sundhedsplejen samt 
Børne-, Unge- og Familiecenter Skive (korte forløb 1-5 sessioner)

 Tilbud og samarbejde med forebyggende og sundhedsfremmende tilbud 
internt i Skive Kommune

 Tilbud og samarbejde med private, offentlige og frivillige organisationer og 
foreninger i Skive Kommune



Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud internt 

i Skive Kommune f.eks.: 

 Center for psykiatri og Rusmiddel

 Sundhedscenter Skive

 Skole/Dagtilbud

 UU 

 Specialrådgivningen

 Veterankoordinatoren

 Jobstart



Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud 

eksternt i Skive Kommune f.eks.:

 PsykologCentret i Skive

 KomSammen Skive (Ventilen)

 Veterancaféen

 Lægerne i Skive Kommune

 Frivilligcenter Skive

 Mødrehjælpen, Røde Kors, Nationale Sorgcenter

 Kirkerne



Værdiskabelse for borgerne gennem 

samskabelse mellem det kommunale, private 

og frivillige

 I Tidlig Forebyggelse vil vi samskabe og lave synergier mellem det 

kommunale, private og frivillige

 Dette gør vi gennem netværk og kendskab til hinanden

 Tidlig Forebyggelse opsporer relevante tilbud hos frivillige foreninger, NGO’er, 

kommunale og private tilbud og laver uformelle samarbejdsaftaler med disse 

 Samarbejdsaftalerne gør at vi i gensidige partnerskaber kan benytte 

hinandens tilbud

På dette grundlag er Tidlig Forebyggelses ”database” af tilbud til 

målgruppen relativ bred og fyldestgørende





Formidling og udbredelse af Tidlig 

Forebyggelse
 Præsenteret for Skole/Dagtilbud i Skive Kommune – offentlige som private

 Præsenteret for kirkerne i Skive Kommune

 Præsenteret for relevante foreninger i et samarbejde med Frivilligcenter 

Skive

 Formidling igangsat ved Social, Arbejdsmarkeds og Sundheds afdelingen (SAS) 

i Skive Kommune

 Dialog og præsentation ved Ungdomsuddannelserne og VUC i Skive Kommune

 Formidling til Idrætsforeningerne i Skive Kommune via SIS

 Formidling og samarbejdsaftale med Ungerådgivningen ved Psykologcentret

 Tidlig Forebyggelse er præsenteret for alle lægeklinikker i Skive Kommune

 Regionale jordemødre, Børneafdeling på sygehuse

Præsenteret for personer der arbejder med børn/unge, forældre eller 

kommende forældre – En del af årshjulet i Tidlig Forebyggelse



Borgere og fagpersoner kan henvende sig til 

Tidlig Forebyggelse

 Fagpersoner skal informere forældrene om henvendelsen og sikre 

samtykke

 Fagpersoner skal benytte formularen for fagpersoner

 www.skive.dk/tidligforebyggelse

 Henvendelsesformular - Borger

 Henvendelsesformular - Fagpersoner

 Daniel Nors:

 Telefon: 30521813

 Mail: forebyggelse@skivekommune.dk

 Mail: dano@skivekommune.dk

http://www.skive.dk/tidligforebyggelse
https://skive.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/tidlig-forebyggelse/henvendelsesformular-borger/
https://skive.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/tidlig-forebyggelse/henvendelsesformular-fagperson/
mailto:forebyggelse@skivekommune.dk
mailto:dano@skivekommune.dk










Begrundelse for henvendelsen: 

Så konkret som muligt 

- Hvad er baggrunden? (Skilsmisse, sorg, konflikt i 

hjemmet/skole mm.) 

- Hvilken adfærd fører til henvendelsen? 

(skolefravær, fysiske/psykiske belastninger, 

socialt mm.) 

- Hvad skal der ske? (Den tilstand/adfærd vi 

ønsker at skabe) 

 

 

 

 

 

- Hvilke tiltag har der tidligere været forsøgt? 

- Hvilke forandringer har tiltagene medført? 

 

 

 

Hvor på Trivselslinialen vurderer du at barnet er ved henvendelsen? 

 

Underretning Familieafdelingen Tidlig Forebyggelse Det almene system 

 

(Skriv din bedømmelse her) 

 

Notér gerne med decimal (f.eks. 4,5 eller 6,5). 

Er din score fra 0-3,5 skal du lave en underretning til Familiesektionen, Skive Kommune: Bekymring for barn eller 

ung 

Hvis barnet/den unge har en sag i Familiesektionen i forvejen kan du ikke benytte Tidlig Forebyggelse. 

 

 

Henvendelsesskema  

Henvendelse til Tidlig Forebyggelse 

Sendes på mail til Forebyggelseskoordinator Daniel Nors:  

forebyggelse@skivekommune.dk  

Ved henvendelse til Forebyggelseskoordinatoren, er det en forudsætning, at henvendelsen er gennemgået med 

barnet og forældremyndighedsindehavere, sådan der er samtykke til henvendelsen.  

 

Du bedes besvare en række spørgsmål ud fra de informationer du har. Afsluttende bedes du vurdere barnet/den unge 

på Trivselslinialen. 

 

- Barnets navn.: 

- Skole/Dagtilbud: 

- Navn på forældre: 

- Mor: 

- Far: 

- Tlf. nr.:   

- Mor: 

- Far: 

- Civilstand: 

- Bemærkninger: 

 

 

 

- Navn på den der sender henvendelsen: 

- Relation til barnet/familien: 

- Arbejdssted og telefonnummer: 

- E-mail: 

 

 

 



Dataindsamling

- Dokumentering af effekt og ressourcer

 Fokus på at tilbuddene virker for barnet/den unge. Derfor registreres 

nøgleinformationer, så vi kan se effekt, ressourceforbrug og mønstre i 

tilbuddene. På den måde kan vi udvikle os efter behov og virkning

 Det er vigtigt at kunne dokumentere effekt for barnets og familiens skyld 

Desuden er det vigtigt at sikre, at kommunes ressourcer bruges optimalt



 Antal henvendelser: 250

 Fordeling af køn: K=46% / M=54%

 Alder gennemsnitlig: 10,6 år

 Opstartsmåling Trivselslineal: 5,0

 MAX 5 hverdage fra 

borgerhenvendelse til TF -

borgeren har kontakt med 

leverandørenhed

 Afsluttede henvendelser: 176

 Udvikling Trivselslineal:

 Startmåling: 4,9

 Slutmåling: 7,2

 Sessioner: 4,2

 Henvendelse til start: 17,4 (14) 

dage

 Start tilbud til slut: 74 dage

13% 87%



250 Henvendelser til Tidlig Forebyggelse
Modtaget fra: Leveret til: Tilbud til:

 Borgere: 48%

 SHP: 4%

 Skole: 11%

 PPR: 6%

 Læge: 7%

 Fam Sek.: 12%

 Dagtilbud: 4%

 Andet: 8%

 BUF: 51%

 PPR: 8%

 SHP: 3%

 Fam. Sek.: 10%

 FA – Tværs: 6%

 Psykologcent: 5%

 Andet: 17%

 Tilbud Forældre: 60%

 Tilbud barn/ung: 30%

 Delt forløb: 9%

 Gravide: 1%



Pointer omkring Tidlig Forebyggelse

 ”Kommunalt mod”

 Borgerperspektiv og værdiskabelse 

 Minimum af bureaukrati og dokumentation 

 Tid er en vigtig faktor = Hurtig handling

 Partnerskaber med civilsamfundet, det private og offentlige

 Jobtilfreds

 Lovende praksis



Flere informationer og 

kontaktoplysninger

Forebyggelseskoordinator: Daniel Nors

Telefon: 30 52 18 13

Mail: DANO@skivekommune.dk

LinkedIn: Daniel Nors

Familiechef: Helle Tranbæk

Telefon: 20 29 06 78

Mail: HETR@Skivekommune.dk

LinkedIn: Helle Tranbæk

Skive.dk/tidligforebyggelse

Link til folder om Tidlig Forebyggelse

mailto:DANO@skivekommune.dk
https://www.linkedin.com/in/daniel-nors-85934680
skive.dk/tidligforebyggelse
skive.dk/tidligforebyggelse
skive.dk/tidligforebyggelse
skive.dk/tidligforebyggelse
https://skive.dk/media/q5gi4g5c/tidlig-forebyggelse-folder-skive-kommune.pdf
https://skive.dk/media/q5gi4g5c/tidlig-forebyggelse-folder-skive-kommune.pdf

