
DEN TIDLIGE 
FOREBYGGELSE
– GØR DET EN FORSKEL?

KL’S KONFERENCE OM UDSATTE BØRN OG UNGE 2022
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Line Kloster Larsen, frivilligheds- og udviklingskonsulent

Familiens hus - Høje-Taastrup

Pia Jensen, leder

Familiens hus – Høje-Taastrup



Den tidlige forebyggelse 
– gør det en forskel?

Hvordan arbejder vi i Familiens Hus Høje-Taastrup med den tidlige 

forebyggelse, og hvad betyder det for børn og familier, at Familiens 

Hus’ mange kompetencer kan komme i spil samtidigt?

V/ Line Kloster Larsen, Frivilligheds- og udviklingskonsulent og Pia Jessen, leder af Familiens Hus –

Høje-Taastrup.



- Om Familiens Hus, 
en helhedsorienteret tværfaglig 
indsats

- Manualbaseret arbejde

- Resultatbaseret styring

- Inddragelse af civilsamfund

Emner for i dag:



- Hvad siger familierne om Familiens Hus?

- Familiens Hus i Hje-Taastrup Kommune (dreambroker.com)

http://www.htk.dk/familienshus

Om Familiens Hus - En helhedsorienteret tværfaglig 
indsats

https://dreambroker.com/channel/eg1wmmve/iframe/x4ldkbkx?autoplay=1
http://www.htk.dk/familienshus


- Primære målgruppen: Gravide og kvinder under 30 år med børn fra 0 til 6 år.

- Bredte i forhold til de sårbarheder familierne møder. Det er altid muligt for familien at 
komme forbi, når krisen rammer. 

Om Familiens Hus - En helhedsorienteret tværfaglig 
indsats



- En helhedsorienteret og tværfaglig indsats

- En ikke stigmatiserende tilgang

- Adskillelse fra kommunale myndighedsafgørelser

- Brobygning

- Inddragelse af civilsamfund 

Vores hovedprincipper



- Bred faggruppe 

- Manualbaseret arbejde i Familiens Hus 

- Tværfagligt samarbejde styrkes af ugentlige møder

- Statusskema, som styringsredskab

- Fælles metodegrundlag: AMBIT, mentalisering, 

narrative tilgang.

Manualbaseret arbejde 

– Tydelige rammer og koordinering



Formål: At understøtte at gravide og mødre, der deltager i Familiens Hus’ aktiviteter 
opnår følgende målparametre:

- Bliver fastholdt i eller påbegynder arbejde eller uddannelse 

- Oplever at styrke deres forældrekompetencer

- Oplever at styrke deres netværk

- Oplever at styrke deres handlekompetencer 

Bestyrelsen, som består af medlemmer på tværs af kommune, region og civilsamfund, 
fastsætter succeskriterierne.

Resultatbaseret styring



Resultater:

- Halvårs- og helårsrapport har fokus på, om succeskriterierne opfyldes ved 
afslutning af indsats i Familiens Hus.

- Tal fra helårsrapport for 2021:

Resultatbaseret styring



- Familiens Hus er et partnerskab mellem Mødrehjælpen og Høje-Taastrup 
kommune. 

- Partnerskabet medvirker til en mere helhedsorienteret indsats, hvor det er 
muligt at se borgerens behov og muligheder på tværs af aktører og tilbud.

- Med Familiens Hus kan familien møde fysisk op ét sted, hvor både 
kommunale og civilsamfunds tilbud på området, er samlet. 

- Familiens Hus samarbejder også med organisationer som Broen, Røde Kors, 
Red Barnet, Foreningen til støtte for mødre og børn, mm.

Inddragelse af civilsamfund



- Familiens Hus har frivillighed som et strategisk valg, hvor de frivillige 

involveres i opgaveløsningen for at nå Familiens Hus’ mål.

- De frivillige deltager i husets aftentilbud og fungerer som: 

• Et supplement til de fagprofessionelle

• Øger familiernes tilknytning til lokalsamfundet

• Oplevelsen af unik troværdig qua det frivillige

Inddragelse af civilsamfund



Tak for i dag

Se mere på www.familienshus.htk.dk

Eller på vores Facebook: Familiens hus, Taastrup

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på Familienshus@htk.dk eller

Tlf. 21196996

http://www.familienshus.htk.dk/

