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Forord 

        Vores vision er lighed af livschancer. 

Vi arbejder for at skabe de bedst m ulige vilkår for børn og unge i udsatte positioner. Så børn og unge kan ud-

vikle sig og trives og kan tilegne sig forudsæ tninger for at kunne væ lge og realisere den tilvæ relse, de ønsker.

Faglig strategi for arbejdet m ed 

børn og unge handler om  kvalitet i 

børns og ugens liv.  

Som  fagpersoner interesserer vi os 

for, hvordan det er at væ re barn eller 

ung her og nu, m ens barndom m en 

står på. Vi interesserer os også for, 

hvordan det kom m er til at gå barnet 

eller den unge på langt sigt. 

Vi adresserer de strukturelle forhold, 

der påvirker børn og unges liv. Vi 

arbejder m ed de fæ llesskaber, proces-

ser og relationer, som  børn og unge 

selv er en del af, har m ulighed for at 

påvirke og kan have egne opfattelser

af.

Vi er opm æ rksom m e på, at børn og 

unges udfordringer er forskellige og 

at de kom m er forskelligt til udtryk fra 

barn til barn og fra ung til ung. 

Vi arbejder for at øge lighed af

livschancer. 

Form ålet m ed vores arbejde er: 

1. at sikre kontinuitet i opvæ ksten og  

 et trygt om sorgsm iljø

2. at sikre barnets eller den unges  

 m uligheder for personlig udvikling  

 og opbygning af kom petencer til  

 at indgå i sociale relationer

3. at understøtte barnet eller den  

 unges skolegang og m ulighed for  

 at gennem føre en uddannelse

4. at frem m e barnet eller den unges  

 sundhed og trivsel 

5. at forberede barnet eller den unge  

 til et selvstæ ndigt voksenliv

Effekten af vores bestræ belser skal 

have positiv betydning for det enkelte 

barn og den enkelte unge. Strategien 

beskriver de faglige væ rdier og de 

indsatser vi arbejder m ed.

Om  strategien

Denne strategi er en faglig m ålgrup-

pestrategi for arbejdet m ed børn og 

unge i udsatte positioner. D.v.s. hvor 

bekym ringen for den enkeltes trivsel 

og udvikling er så alvorlig, at der kan 

væ re behov for hjæ lp og støtte m ed 

afsæ t i servicelovens bestem m elser. 

Strategien skal læ ses og forstås i 

sam m enhæ ng m ed Gribskov Kom -

m unes Børne- og Ungepolitik sam t 

Strategi for inklusion for unge- og 

børneom rådet.

!"#$"%&'%()%#)*+&&%"),-),./#'(&)0#%)

overordnede tem aer: 

 ! forståelse af udsathed

 ! væ rdier - forebyggelse, em pow er-

m ent og partnerskab, tvæ rfaglig-

1%2),&)3%#4$&5'&1%2

 ! m yndighedsvaretagelse

 ! støtte og forandringsarbejde

Strategien er m ålrettet fagpersoner.
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1. Hvad er udsathed?

Udvikling, trivsel, selvstæ ndighed på den ene side og udsathed på den anden side kan forstås som  hinandens 

m odsæ tninger. Når børn eller unges udvikling, trivsel og selvstæ ndighed trues eller m angler, betegner vi deres 

position som  en udsat position.

!"#$%&%'$()*(+,-)&.",

6%#)%#)'//%)%()4$7")2%0('"',()$4)827$"-

hed blandt børn og unge. Hverken i 

lovgivning eller i forskning.

Af Serviceloven frem går det at ”for-

m ålet m ed hjæ lpen er at frem m e den 

enkeltes m ulighed for at klare sig selv 

eller at lette den daglige tilvæ relse 

og forbedre livskvaliteten” og om  at 

”frem m e børns og unges udvikling, 

trivsel og selvstæ ndighed”.

Risikofaktorer og beskyt-
telsesfaktorer

Socialforskning om  udsathed har til 

dels fokus på risikofaktorer (belast-

ning) og til dels fokus på beskyttel-

sesfaktorer (resiliens; fagbegrebet 

resiliens kan oversæ ttes til m od-

standsdygtighed). Det er vigtigt at 

holde sig for øje, at inden for forsk-

ning taler m an om  faktorer og sam spil 

m ellem  faktorerne. M an taler ikke om  

årsager og virkninger.

Dette fordi der ikke er en determ i-

nistisk årsagssam m enhæ ng m ellem  

ressourcer, adfæ rd og livschancer. Når 

4,#7/('(&%()0(2%#)%()7"$"'7"'7/)7$.-

m enhæ ng m ellem  bestem te faktorer 

(for eksem pel m ellem  belastningen i 

barndom m en og arbejdsløshed eller 

foræ ldrenes uddannelse og børnenes 

uddannelse), er det ikke det sam m e 

som , at der er en direkte årsagssam -

m enhæ ng.  

Forskningen peger på, at udsathed 

opstår, når risikofaktorer i

bestem te kom binationer optræ der 

over læ ngere tid. M ed andre ord, er 

2%#)3%#%)#'7'/,4$/",#%#)-9)7-'5:),&)2%)

kan tilsam m en bidrage til, at barnet 

eller den unges positioner bliver 

udsat.

Forskningen peger også på, at belast-

ningernes om fang og deres varighed 

har betydning for børn og unges 

udvikling. M ange børn kan klare en 

enkelt eller nogle få risikofaktorer.  

M en stiger antallet af risikofaktorer, 

stiger sandsynligheden for at barnets 

udvikling belastes af dem . Vedvarende 

eksponering for stressende/belasten-

de livsom stæ ndigheder ser ud til at 

have dybere indvirkning på børnenes 

udvikling end korterevarende hæ ndel-

ser.

Ifølge forskning kan beskyttelsesfakto-

#%#)0(2%7)1,7)*$#(%";2%()8(&%:)1,7

fam ilien og i om givelser. Som  eksem - 

pler på beskyttelsesfaktorer hos bar-

net kan næ vnes oplevelse af m ening, 

håb og sam m enhæ ng, interesser, 

fæ rdigheder, kognitiv kapacitet. Som  

eksem pler på beskyttelsesfaktorer hos 

fam ilien kan næ vnes foræ ldrekom pe-

tencer hos m indst én af foræ ldrene, 

perioder af følelsesm æ ssigt givende 

sam spil m ed foræ ldre, fam iliens m e-

stringsstrategier, foræ ldre som  tillader

hjæ lp. Som  eksem pler på beskyttel-

sesfaktorer i om givelserne kan næ v-

nes tilknytning til en voksen, deltagel-

se i forskellige udviklingsfrem m ende 

fæ llesskaber, deltagelse i fæ llesskaber 

m ed gode rollem odeller.

Belastning og resiliens kan ikke ses 

uafhæ ngigt af kontekst. Forsknings- 

og erfaringsbaseret viden om  risiko-

faktorer og beskyttelsesfaktorer skal 

anvendes m ed om tanke og under 

hensyntagen til den konkrete kontekst 

i et givet m iljø.
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Grader af udsathed

Forskning og erfaringer fra praksis 

viser også, at udsatte positioner er 

udsatte på forskellige m åder. Udsat-

hed har grader. 

M edierne fokuserer tit i deres om tale 

af børn og unge på ekstrem er. På den 

ene side de velfungerende børn og 

unge og på den anden side børn og 

unge som  var udsat for vold, seksuelt 

m isbrug og groft om sorgssvigt uden 

at nogen greb ind. Det giver et billede 

af en sort-hvid verden. M en udsathed 

kan bedre begribes som  en verden af 

&#9(8$(<%#:)2%#)0(2%7).%55%.)7/$5$-

ens sort-hvide ydre punkter. 

Det er ikke entydigt, hvornår et barn 

eller en unges position kan betegnes 

som  en udsat position. Det er en 

konkret faglig vurdering foretaget af 

fagfolk om kring barnet/den unge og 

fam ilien. Barnet/den unge og fam ilien 

inddrages altid i vurderingen.

Helhedsperspektiv

Forståelsen af udsathed er ikke en 

entydig statisk størrelse. Den æ ndrer 

sig i takt m ed forandringer i sam fun-

det. Forståelsen påvirkes også af for-

skellige faktorer, for eksem pel struktu-

relle, politiske eller kulturelle forhold. 

De forhold, som  loven foreskriver at 

tage i betragtning, når børn og unges 

udvikling, trivsel og selvstæ ndighed 

skal vurderes, om fatter:

1. udvikling og adfæ rd

2. fam ilieforhold

3. skoleforhold

4. sundhedsforhold

5. fritidsforhold og venskaber

6. og andre relevante forhold.

M ÅLSÆ TNINGER 

 ! Fagpersoner skal se, høre og for-

stå børn og unge i alle de kontek-

7"%#:)2%)*%0(2%#)7'&)'=)6%")>'5)7'&%)')

hjem m et, dagplejen, daginstitutio-

nen, skolen, i fritiden m m . Ved at 

se, høre og forstå barnet eller den 

unge i alle deres kontekster og i 

de relationer, de i disse kontekster 

opbygger til andre m ennesker, ses 

ikke bare svagheder, m en også 

styrker, og m ulige løsninger kan 

træ de frem . 

 ! Det er et m ål, at alle fagpersoner 

i den kom m unale organisation 

sam arbejder aktivt om  hjæ lp og 

støtte til de børn og unge, der er 

bekym ring om , og som  vurderes at 

have brug for støtte og hjæ lp.  

 ! Det er et m ål, at fagpersoner 

sam arbejder aktivt om  støtte og 

forandringsarbejde m ed de kom -

m ende og nybagte foræ ldre, som  

vurderes at have brug for støtte til 

at kunne tage vare på deres barns 

udvikling og trivsel. 

 ! Barnet, den unge og fam iliens 

perspektiv skal altid inddrages for 

at opnå en forståelse af barnet, 

den unge og fam iliens intentioner, 

væ rdier og handlem uligheder.

 ! Alle faglige m iljøer skal arbejde 

m ed begreber som  fam ilieforhold, 

skoleforhold, sundhedsforhold, 

udvikling, adfæ rd, fritid og venska-

ber. Så de kan udvikle en fæ lles 

forståelse for de tegn, der kan 

læ gges til grund for en konkret 

vurdering om  barnet eller den 

unges situation forbedres. 

 ! Fortæ llinger har betydning for 

resiliens. Fortæ llinger kan skabe 

distance til og nye perspektiver 

på egen situation. Fortæ llinger 

kan tilskrive m ening og betydning 

til begivenheder om kring barnet 

eller den unge. Fortæ llinger kan 

æ ndres. Fagpersoner, der arbejder 

m ed børn og unge i udsatte po-

sitioner, skal kunne arbejde m ed 

resiliens ved hjæ lp af den narrative 

tilgang. 

 ! )?$&-%#7,(%#(%7)7-%<'0//%)4,-

kus på udviklingsm uligheder og 

m estringsstrategier i indsatsen 

over for det enkelte barn eller den 

enkelte unge skal gå hånd i hånd 

m ed fagpersonernes generelle 

fokus på at styrke børnenes og de 

unges opvæ kstm iljøer, herunder 

udvikling af inkluderende læ rings- 

og udviklingsm iljøer.
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2. Væ rdier - forebyggelse, em pow erm ent og 
/)0&$"0-1)23(&45 0*)67%6.",('6(8"0*)7%6.",

Børne- og ungeom rådet har gen-

nem gået en betydelig udvikling de 

seneste år. Den 1. januar 2006 trådte 

anbringelsesreform en i kraft, og den 

1. januar 2011 trådte barnets reform  

i kraft. Begge reform er m arkerede på 

3%#%),.#92%#)%")7/'4"%)')1,52('(&%()

til indsatsen på om rådet. Der blev sat 

øget fokus på barnet og den unge 

som  subjekt og som  m edskaber af 

sin egen virkelighed. Der blev også 

sat øget fokus på forebyggelse, som  

alternativ til en anbringelse, og på 

sam m enhæ ng m ellem  den alm ene 

indsats over for alle børn og unge og 

den sæ rlige indsats over for børn og 

unge i udsatte positioner.  

Denne strategi bygger på følgende 

væ rdier:

 ! forebyggelse

 ! em pow erm ent og partnerskab

 ! ">@ #4$&5'&1%2),&)3%#4$&5'&1%2

Forebyggelse

Forebyggelse er kernen i alt socialt 

arbejde. Forebyggelsen betragtes i 

Gribskov Kom m une som  en væ rdi, der 

kom m er til udtryk på forskellig vis i 

forskellige praksisser. 

En pæ dagog, der leger en sprogligt 

stim ulerende leg m ed hele børne-

gruppen m ed henblik på at støtte et 

bestem t barns sproglige udvikling, 

arbejder forebyggende. En læ rer, der 

differentierer sin undervisning for at 

sikre, at alle elever aktivt kan deltage 

i og kan få gavn af m atem atikti-

m en, arbejder forebyggende. En SSP 

m edarbejder, som  inviterer en gruppe 

unge, der ”hæ nger på et gadehjørne”, 

til at spille basket, arbejder forebyg-

gende. Det er den generelle - alm ene 

- forebyggelsesindsats.

Forebyggelsen i arbejdet m ed børn og 

unge i udsatte positioner foregår også 

på m ange m åder.

!"$(-/"9%#11"(%$,-)&-(%(*'0"2:6-

gelsen %#)#%""%").,2)7-%<'0//%)

m ålgrupper. Det handler om  at hjæ lpe 

tidligt og på den m åde forebygge brug 

for m ere indgribende foranstaltnin-

ger på sigt. Det handler om  at skabe 

udvikling. Det handler om  at skabe 

livsm uligheder, hvor barnet eller den 

unge støttes i at opnå egne kom pe-

tencer til at skabe et godt selvstæ n-

digt voksenliv.

Den individuelle indsats i forebyg-

gelsen er rettet m od det enkelte barn 

eller den enkelte unge. For eksem pel 

kan en rådgiver have et par udvik-

lende sam taler m ed fam ilien, som  

betyder, at fam ilien selv kan klare ud-

fordringer derfra. Det kan handle om  

en teenagerfam ilie, hvor teenager-

/,(3'/"%#)1$#)82>'/5%")7'&)"'5)$")4+52%)

det hele i fam iliens forståelse af sig 

selv. Eller en skilsm issefam ilie, hvor 

foræ ldrene i en periode m odtager råd 

og vejledning for at kom m e igennem  

den krise, som  skilsm isse er, og for 

at kunne sam arbejde om  barnet eller 

den unges udviklingsbehov.

M en vi arbejder også forebyggende, 

når vi anbringer et barn uden for 

hjem m et, selvom  vi ved, at anbringel-

sen ikke er det bedst tæ nkelige for et 

barns udvikling. Anbringelsen kan dog 

i situationen væ re det bedst m ulige. 

Vi forebygger nem lig noget, der er 

væ rre. 

For os handler det om  børn og unges 

trivsel, udvikling og selvstæ ndighed. 

 

Em pow erm ent og part-
nerskab

Vi arbejder m ed em pow erm ent og 

partnerskab som  væ rdi. 

Em pow erm ent betyder direkte oversat 

”at sæ tte i stand til”. Begrebet dæ kker 

over processer, hvorigennem  m en-

nesker bliver i stand til at m odvirke 

afm agt og afhæ ngighed og udvikler 

evnen til at forfølge deres egene 

m ål. M ålet m ed em pow erm ent er at 

understøtte udvikling m od selvstæ n-

dighed og m yndighed. 

Som  fagpersoner arbejder vi m ed 

at understøtte udvikling, så børn og 

8(&%)/$()3+""%)7'&)4#$)2%)>$(7/%5'&1%-

der, de er i, til et sted i deres liv, som  

de kan udvikle resten af deres liv fra. 

Em pow erm ent betyder også, at vi 

altid arbejder sam m en m ed barnet, 

den unge og fam ilien i et gensidigt 

forpligtende partenerskab. At vi arbej-

der sam m en, betyder ikke, at vi blindt 

følger barnet, den unge eller fam iliens 

ønsker. Vi sam arbejder m ed barnet, 

den unge og fam ilien ud fra vores 

faglighed og m ed henblik på at skabe 

de bedst m ulige vilkår for barnet eller 

den unge.

Vi er i dialog m ed barnet, den unge 

og fam ilien. En underretning fortæ ller 

om  sym ptom er på, at noget kan væ re 

galt. Som  fagpersoner lader vi barnet, 

den unge og fam ilien sæ tte ord på 

deres udfordringer og deres løsninger. 

Vi tilstræ ber, at barnet, den unge og 

fam ilien selv kan. Vi støtter dem  i at 

udvikle sig, så de kan selv.

Det gode partnerskab begynder m ed 

det første m øde. Det handler om  at 
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have klare linier og tydelighed. Vi har 

forventninger til hinandens bidrag. Vi 

stiller krav. Det at have forventninger 

og stille krav er en del af væ rdigheden 

i sam spillet. 

Vores partnerskab m ed barnet, den

unge og fam ilien hviler på og under-

støttes af et fagligt og organisatorisk 

partnerskab - et gensidigt forpligten-

de partnerskab m ed de m yndigheder, 

organisationer og institutioner, der 

skal løse opgaverne. Sådan at vi kan 

præ stere en system atisk og helheds-

orienteret tilgang, og vi kan skabe 

m ere effektfulde og hurtigere proces-

ser. Både i det tidligt forebyggende 

sam arbejde, m yndighedsvaretagelsen 

og i støtte og forandringsarbejdet. 

;45 0*)67%6.",('6(8"0*)6-
lighed

Det faglige partnerskab rum m er både 

">@ #4$&5'&"),&)3%#4$&5'&")7$.$#*%A2%=)

Vi væ rdsæ tter og vil fortsat udvikle 

begge sam arbejdsform er. 

I det tvæ rfaglige sam arbejde inddra-

&%7)4,#7/%55'&%)4$&&#8--%#)3%/7'*%5")

i den konkrete indsats. Sam arbejdet 

går således på tvæ rs af faggræ n-

ser og traditionelle fagkulturer. Det 

tvæ rfaglige sam arbejde kendetegnes 

ved, at forskellige faglige perspek-

tiver på opgaven bringes i spil, og 

7$.$#*%A2%")#%""%7).,2)$")0(2%)(+%)

m uligheder. I det tvæ rfaglige sam ar-

bejde udvikler forskellige faggrupper 

en fæ lles tilgang til opgaveløsningen. 

Det tvæ rfaglige sam arbejde kræ ver, 

at alle faggrupper kan se sig selv og 

hinanden som  bidragsydere i en større 

opgave, som  for eksem pel i arbejdet 

m ed fam ilierne i fam iliebehandlings-

huset.

B")3%#4$&5'&")7$.$#*%A2%)*%"%&(%#)%")

sam arbejde, hvor forskellige fagper-

soner arbejder parallelt m ed afsæ t i 

egen faglighed. For eksem pel at støt-

ten gives ved at en fam ilieterapeut

understøtter foræ ldrene i at kunne 

forvalte foræ ldrerollen, m ens en spe-

cialpæ dagog understøtter børnehaven 

i at skabe et inkluderende fæ llesskab 

i forhold til barnet. Flerfagligt sam ar-

bejde kræ ver koordinering og struktur, 

M ÅLSÆ TNINGER

 ! Som  fagpersoner arbejder vi altid 

sam m en m ed barnet, den unge og 

fam ilien. 

 ! Ethvert sam arbejde bygger på klare 

aftaler om  m ål, roller og ansvar. 

 ! Børn og unges problem er er for-

skellige og kom m er forskelligt til 

udtryk fra barn til barn og fra ung 

til ung. For at kunne understøtte 

børn, unge og deres fam ilier på en 

effektfuld m åde er der brug for, 

at den kom m unale organisation 

besidder en bred vifte af kom pe-

tencer og specialviden inden for 

forskellige felter. Det er et m ål at 

arbejde m ed specialisering i kom -

petenceudvikling hos m edarbej-

dere. Specialisering kan betyde en 

sæ rlig viden om  afgræ nset alders- 

gruppe eller en bestem t problem a-

tik. For eksem pel spæ dbørn eller

      adoptivbørn, etnicitet, skilsm isser,  

 sprog, sundhed, traum er. 

 ! Der arbejdes løbende m ed organi-

sering og sam arbejdsform er for at

så alle arbejder m od fæ lles m ål og 

kender til hinandens indsatser.

I Gribskov Kom m une arbejder vi både 

">@ #4$&5'&"),&)3%#4$&5'&"=

 sikre, at de rette organisatoriske

 vilkår for at sam arbejde både tvæ r 

) 4$&5'&"),&)3%#4$&5'&")%#)"'5)7"%2%))

 i organisationen. Det er et m ål at  

     udvikle en organisation, hvor op- 

     gaven altid løses i et sam arbejde  

 m ellem  de relevante fagligheder.  

 Form en for sam arbejdet væ lges ud  

 fra en faglig vurdering af, hvad  

 opgaven kalder på.  

 ! Der udvikles en sam arbejdskultur, 

hvor ingen fagpersoner oplever 

at stå alene m ed opgaven. M øde-

struktur, kontorfæ llesskab, kend-

skab til hinandens arbejde, m u-

lighed for akut sparring, kollegial 

sparring og sparring m ed ledelsen, 

m ulighed for supervision bruges 

til at understøtte den enkelte i at 

kunne løfte opgaven. 

 ! Den fysiske placering af forskellige 

tilbud og aktiviteter rettet til m ål-

gruppen tæ nkes i sam m enhæ ng 

m ed de allerede eksisterende 

tilbud i lokalsam fundet, da der på 

denne m åde kan skabe synergi.
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3. M yndighedsvaretagelse 

At varetage m yndighed betyder retten 

og pligten til at handle i alle de situa-

tioner, hvor det skønnes nødvendigt 

sam t i de situationer, hvor lovgivnin-

gen pålæ gger en tilsynsforpligtigelse. 

Også selvom  et barn, en ung eller de-

res foræ ldre ikke ønsker at vi handler. 

Den m agt, som  m yndighedsvaretagel-

sen indebæ rer, træ der derfor tydeligst 

i karakter i sager om  tvangsanbringel-

se af et barn eller en ung. Derudover 

udøves en central del af m yndigheden 

i forhold til tilsyn m ed anbragte børn 

og unge. Denne m yndighedsvareta-

gelse skal tilrettelæ gges m ed fokus på 

barnets tarv og form ål m ed anbringel-

sen sam t i sin form  sikre inddragelse 

af barnet. 

Når vi udøver m agt, forvalter vi loven. 

Derfor skal vi sørge for at udvikle 

vores organisation, vores m etoder og 

tilbud, så vi til enhver tid kan leve op 

til loven og dens intentioner. 

Et forhold m ellem  m yndighed og bor-

ger er et m agthold; og derfor et ulige 

- asym m etrisk - forhold. Det at m øde 

borgeren m ed forventninger og krav til 

eget ansvar er en del af væ rdigheden i 

sam spillet m ellem  borgeren og os som  

m yndighed.  

Vi ønsker at skabe gennem sigtighed 

om kring udøvelsen af m agten ved at 

udvikle en tydelig organisering og en 

tydelig faglighed. 

En tydelig organisering kendetegnes 

ved hurtige og effektfulde sam ar-

bejdsprocesser m ellem  de relevante 

aktører i organisationen. For eksem -

pel m ellem  en socialrådgiver, der i en 

given sag handler efter Servicelovens 

paragraffer, og en psykolog, der i den 

sam m e sag handler under Folkeskole-

loven. En tydelig organisering karakte-

riseres også ved, at en borger kan se, 

hvor beslutningskom petencen til at 

træ ffe beslutninger i borgerens sag er 

placeret i vores organisation. 

Der skal væ re fokus på at sikre let til-

gæ ngelighed for børn, unge og deres 

foræ ldre - at skabe én indgang til det 

offentlige for borgeren. 

En tydelig faglighed handler om  at 

kunne begrunde over for borgeren, 

hvorfor vi væ lger at handle, som  vi 

gør. Det betyder ikke, at borgeren vil 

eller skal blive enig m ed os. M en bor-

geren skal vide, hvad vores beslutning 

bygger på. En tydelig faglighed

handler også om  den rette balance 

m ellem  hensynet til at skabe helhed, 

sam m enhæ ng og kontinuitet i et barn 

eller en unges liv og hensynet til at 

sikre den bedste faglige ekspertise 

i opgavevaretagelsen. Opgaven skal 

skifte hæ nder, når et skift er fagligt 

befordrende. 

Vi ønsker at styrke m yndigheden i 

det forebyggende arbejde. En under-

søgelsesproces - den så kaldte §50 

undersøgelse - kan også væ re m oti-

verende og udviklende. En bekym ring 

kan æ ndre sig gennem  undersøgel-

sesprocessen, når fam ilien involveres. 

Når de igennem  arbejde m ed egne 

fortæ llinger kan opnå distance til og 

nye perspektiver på egen situation. 

Når fam iliens fortæ lling æ ndrer sig i 

processen til at væ re en god fortæ l-

ling. Undersøgelsesprocessen kan der-

for i sig selv væ re forebyggende.

Vi arbejder forebyggende også når vi 

anbringer et barn uden for hjem m et. 

M en vi har en am bition om  at give ef-

fektiv hjæ lp og støtte til børn og unge 

i deres daglige m iljøer, så nødvendig-

heden for de m est indgribende foran-

staltninger kan forebygges.
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M ÅLSÆ TNINGER

 ! Det er et m ål at sikre system a-

tisk sagsarbejde og udvikling af 

system atisk inddragelse af børn 

og unge i forhold til alle beslutnin-

ger vedrørende deres situation og 

udvikling. Der im plem enteres en 

fæ lles, ensartet sagsbehandlings-

standard. Standarden skal bygge 

på sagsbehandlingens forskel-

lige faser (Sagen starter. Sagen 

oplyses. Sagen overvejes. Sagen 

afgøres og m eddeles. Der foreta-

ges en evaluering og opfølgning.) 

Der sikres et sæ rligt fokus på, at 

en afgørelse altid form idles på en 

m åde, så borgeren kan væ re klar 

over, at der er tale om  en afgørel-

se, som  borgeren skal partshøres i 

og har m ulighed for at påklage.  

 ! Der udvikles en m odel for intern 

audit m ed henblik på at understøt-

te læ ring og udvikling af god og 

fæ lles sagsbehandlingspraksis.

 ! En system atisk sagsbehandlings-

praksis understøtter et kom m unalt 

m ål om  digitalisering, og borger-

nes digitale adgang til egne sager. 

 ! Det er et m ål at sikre let tilgæ n-

gelighed for børn, unge og deres 

fam ilier og sikre første kontakt, når 

borgerene henvender sig til kom -

m unen m ed deres bekym ringer. 

 ! Det er et m ål at udvikle sam ar-

bejde m ellem  m yndighed og støtte 

og forandringsarbejde m ed afsæ t 

i effektbestillinger. Den faglige 

viden og indsigt som  er forankret i 

leverance skal aktivt kunne bruges 

til form e den bedst m ulige indsats. 

Sådan at der kan leveres det, som  

opgaven fagligt kalder på. Dette 

kræ ver løbende revurdering og 

videreudvikling af de eksisterende 

ydelser.

 ! Der etableres og udvikles et rele-

vant sam arbejde m ed det regio-

nale Børnehus, i sager, hvor der er 

kendskab til eller m istanke om  at 

et barn eller ung har væ ret udsat 

for seksuelle overgreb eller vold. 

 ! For at styrke den faglige kvalitet i 

anbringelser, skal der altid form u-

leres m ål m ed anbringelsen. Arbej-

det hen m od m ålet sam t arbejdets 

effekter skal løbende dokum ente-

res og revurderes. 

 ! Det er et m ål at tilsyn m ed an-

bragte børn og unge lever op til 

kontinuitet i relation til barnet eller 

den unge, og at tilsynet m edvirker 

til at sikre kvaliteten i anbringelsen. 

Tilsynet skal altid inddrage barnet/

den unge og fam iliens perspektiv. 
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4. Støtte og forandringsarbejde

Der er forskellige årsager til, at et 

barn/en unge ikke trives og ikke udvik-

ler sig. Barnets og den unges trivsel 

er forbundet m ed forhold i fam ilien, i 

netvæ rket og i lokalm iljøet. Derfor er 

der brug for forskellige indsatsom rå-

der og forskellige indsatstyper, for en 

bred vifte af tilbud og m etoder. 

Der er ofte behov for at indsatser 

retter sig m od både barnet/den unge 

og fam ilien. For at barnet/den unge 

kan hjæ lpes bedst, når fæ llesskaber 

om kring barnet/den unge inddrages 

og styrkes. Som m e tider kan støtte og 

forandringsarbejde rettes prim æ rt m od 

foræ ldrene, fordi barnet/den unge 

hjæ lpes bedst ved at udvikle foræ l-

drenes evne til at tage sig af barnet/

den unge. Som m e tider kan støtte og 

forandringsarbejde have største effekt, 

når dette arbejde foregår inden for 

ram m erne af et gruppetilbud. På den 

m åde kan barnet/den unge udvikle sig 

i relationer og sam spil m ed andre.

Den faglige indsats over for et barn, 

en ung og en fam ilie bør tilrettelæ g-

ges m ed respekt for helheden i deres 

liv. Alle relevante fagligheder skal 

bidrage til udvikling af støtten og 

sam arbejdet om  forandringsarbejde. 

De fagpersoner, som  arbejder direkte 

m ed barnet, den unge og fam ilien skal 

kunne hente støtte og hjæ lp via spar-

ring, konsultation og supervision. 

Planlæ gning, tilrettelæ ggelse og gen-

nem førelse af støtte og forandringsar-

bejde skal løbende udvikles. Udfor-

dringer om kring fam ilier, børn og unge 

æ ndrer sig m eget hurtigt. Det, som  er 

høj kvalitet på et givet tidspunkt, kan, 

hvis vi bare fortsæ tter m ed at gøre det 

sam m e, hurtigt blive til dårlig kvalitet. 

Fordi alt andet har æ ndret sig.

M edarbejderne er centrale aktører i 

udvikling af praksis inden for støtte 

og forandringsarbejde. Derfor skal or-

ganisatoriske forbindelser og arbejds-

processer sikre m ere effektfulde og 

hurtigere sam arbejdsprocesser m ellem  

M ÅLSÆ TNINGER

 ! Der skal sikres koordinering og 

sam arbejde om  den sam lede 

indsats over for børn, unge og 

4$.'5'%()')7$&%#:)1>,#)2%#)%#)3%#%)

'(27$"7%#),&)3%#%)4$&-%#7,(%#)

er på spil. Dette fordrer udvikling 

af organisering og praksis, som  

understøtter effektfulde og hurtige 

koordineringsprocesser. Også i for-

hold til sam arbejde m ed eksterne 

sam arbejdspartnere. 

 ! Der er fokus på foræ ldrerollen for 

kom m ende og nybagte foræ ldre, 

7,.)7%5>)*%0(2%#)7'&)')%()827$")

position. Der sam arbejdes m ålret-

tet om  at styrke disse foræ ldres 

forudsæ tninger for at give barnet 

om sorg og pleje.  

 ! Det eksisterende koncept for 

handleplaner og praksis for

 

 

m yndighed og de m edarbejdere, som  

arbejder m ed støtte og forandringsar-

bejde.  

 

 

 

 

 anvendelse af handleplaner skal  

) />$5'0<%#%7),&)82>'/5%7)>'2%#%=)B())

 handleplan skal skabe klarhed 

     over aftaler om  m ål, ønskede   

 effekter, den aftalte ansvars- og      

  rollefordeling. Konceptet for hand 

 leplaner skal understøtte arbejde  

 ud fra det væ rdim æ ssige afsæ t i  

 system isk og narrativ tilgang.  

 ! Der udvikles et fagligt partnerskab 

m ellem  relevante sam arbejdspart-

nere om  sæ rlig indsats over for 

børn og unge, der ikke kom m er i 

skole. 

 ! Det er et m ål at udvikle en or-

ganisatorisk praksis for både at 

igangsæ tte og at afslutte tiltag og 

tilbud. 
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