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Introduktion og læsevejledning
Hvidovre Kommune har fra 2015 til og med december 2017 deltaget i et partnerskab med Socialstyrelsen og to andre kommuner (Herning og Haderslev), med det formål i fællesskab at
udarbejde et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og
unge.
Hvidovre Kommune har, som en del af partnerskabet med Socialstyrelsen, gennemført et udviklingsarbejde lokalt. Det lokale udviklingsarbejde Lige Muligheder har til formål at sikre en
tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i Hvidovre Kommune.
Udover at være navnet på det lokale udviklingsarbejde i regi af partnerskabet, er Lige Muligheder navnet på den faglige strategi for børn og unge i udsatte positioner. Den faglige strategi er
fortsat gældende efter partnerskabets afslutning i 2017.

Fokusområder
I omlægningen til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats, er der tre fokusområder:
1. Tidlig indsats, herunder koblingen og samarbejdet mellem det specialiserede børneområde og almenområdet (skoler, dagtilbud, sundhedspleje, tandpleje osv.)
2. Styrket myndighedsarbejde
3. Tilbudsviften.
Dette kompendium beskriver hovedprincipper og kernekomponenter i Lige Muligheder og
dermed den måde Center for Børn og Familier arbejder på i forhold til børn, unge og familier i
socialt udsatte positioner eller i risiko for at komme det.
Kompendiet samler de retningslinjer og beskrivelser, der er lavet undervejs i projektet, og som
nu danner udgangspunkt for det konkrete arbejde ude hos ledere og medarbejdere i de forskellige afdelinger. Kompendiet vil derfor ikke blive opdateret, da det er en form for dokumentation for det arbejde, der er lavet under projektperioden frem til december 2017.
Kompendiet har til hensigt at understøtte implementeringen og vil derfor spille en central
rolle i kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere i Center for Børn og Familier. Under
hver beskrivelse fremgår det hvilke ledere, der er tovholdere på de enkelte beskrivelser. Det vil
derfor også være de enkelte ledere, der fremover er ansvarlige for opdaterede/reviderede retningslinjer.
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Hvorfor omlægge indsatsen til en tidligere
forebyggende og mere effektiv indsats for
børn, unge og familier i udsatte positioner?
Den grundlæggende ambition er at skabe en endnu bedre indsats for børn og unge i udsatte
positioner, og at flere børn oplever opvækstbetingelser, der indebærer den trivsel, udvikling og
læring der skal til for at klare sig godt i voksenlivet.
Begreberne ”tidlig”, ”forebyggende” og ”effektiv” anvendes ofte og kan have forskellige associationer og betydninger.
I Lige Muligheder er ambitionen først og fremmest at sætte tidligere ind. At sætte tidligere ind
handler her både om at opspore børn, der har behov for støtte, på et tidligere tidspunkt i barnets alder end vi har gjort tidligere. Derudover handler det om at sætte ind med støtte før end
at problemet vokser sig større.
Derudover vil en forebyggende indsats være karakteriseret af at være:
•

forebyggelse af problemudvikling

•

forebyggelse af at en sag bliver nødvendig

•

forebyggelse af at problemudviklingen eskalerer

•

forebyggelse af at der sker negative følgevirkninger ind i voksenlivet.

En effektiv indsats handler om at sætte ind med en indsats, der virker. Det handler om, at der
sættes ind med den rette indsats, i forhold til problemets omfang, og at der følges tæt og hyppigt op på, om der sker en udvikling eller progression i løbet af de første 4-6 mdr.
Momentum (handlekraft, timing og hastighed) og match er af afgørende betydning for at sikre
en tidlig forebyggende og effektiv indsats.
En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er et nyt og fælles mindset, for alle der
arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner. Et mindset, der skal være gennemgående i alle indsatser.

Det fælles mindset
•

Børnene er vores fælles ansvar. Vi finder løsninger til det enkelte barn her i det nære

•

Familierne er i fokus. Vi finder løsninger i samarbejde med familierne

•

De indsatser, der tilbydes børn og familier, tager udgangspunkt i ressourcer og muligheder i barnets og familiens netværk

•

Netværket (privat og professionelt) bliver aktivt inddraget i at løse børnenes og familiernes problemstillinger

•

Der sættes ind med den rette indsats, der matcher problemudviklingen

•

Vi arbejder på at få en effekt i form af progression i barnets og/eller familiens udvikling i
løbet af 4-6 mdr.

•

Vi er tæt på og følger hyppigt op - i tæt samarbejde med både familien og netværk

•

En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er karakteriseret ved, at hjælp og
støtte til familien sættes ind tidligt og i deres daglige miljø og vante omgivelser. Det
betyder for eksempel, at barnet skal kunne være så tæt på sit netværk og sin daginstitution/skole som muligt.

Trampolinen symboliserer det sikkerhedsnet, vi har spændt ud under alle vores børn i Hvidovre, så de kan trives, lære og udvikle sig
•

Nettet udgøres at det fælles mindset for en tidligere forebyggende og effektiv indsats

•

Nettet holdes oppe af vores infrastruktur og det tætte samarbejde imellem de professionelle i vores lokale tilbud.
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Indsatstrappen
– tilbud til udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune
Som en del af det forebyggende mindset indgår, at børn, unge og deres familier får den rette
indsats på rette tid.
Indsatstrappen viser de forskellige indsatser og tilbud i forhold til graden af indgriben i hverdagen og afstanden til et almindeligt hverdagsmiljø. Jo højere placering op ad trappen, des
mere indgribende ift. et almindeligt hverdagsliv.

Bilag 1: Indsatstrappe, opdateret marts 2018. For at se indsatstrappen i fuld størrelse, se bilag 1.

Den overordnede retning i udviklingsarbejdet er ”ned ad indsatstrappen”. Det vil sige, at det
er muligt at starte på alle trin på indsatstrappen. Alle forløb tilrettelægges med fokus på at
bringe det enkelte barn ned ad trappen mod et almindeligt hverdagsmiljø. Det indebærer, at
indsatserne anvendes tidligt og rettidigt, og at der sættes ind med hjælp og støtte på det trappetrin, der matcher barnets eller den unges problemudvikling.
I alle forløb arbejdes der på at skabe effekt, hvilket skal vise sig i form af progression i barnets
og/eller familiens udvikling indenfor 4-6 mdr.
De indsatser, der tilbydes børn og familier, tager udgangspunkt i ressourcer og muligheder i
barnets og familiens netværk. Netværket (privat og professionelt) skal være aktivt inddraget i
løsningen af børnenes og familiernes problemstillinger.

Et vigtigt redskab i omstillingen er muligheden for at følge op på mål og resultater undervejs
i omstillingsprocessen. Nøgletalskataloget indeholder 12 indikatorer, som tilsammen skal give
en pejling på, om kommunens samlede udvikling bevæger sig i den ønskede retning.
Nøgletallene er bygget op omkring trinene på indsatstrappen som den grundlæggende faglige figur for omstillingen (fig. 0.1) og belyser den forandringsproces, som Hvidovre Kommune
gennemgår og de resultater, der opnås.
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Resultater
En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er karakteriseret ved, at socialt udsatte
børn og unge støttes tæt på hverdagslivets arenaer. Det handler om at iværksætte en indsats
tidligt og rettidigt, og det handler om at sætte ind med en indsats, der matcher barnets eller
den unges problemudvikling. Samtidig handler det om at bringe barnet eller den unge ned ad
indsatstrappen og tættere på hverdagslivet.
Socialstyrelsen har foretaget en midtvejs- og slutevaluering af partnerskabsprojektet samt
fulgt Hvidovre Kommunes udvikling gennem udvalgte nøgletal. Evalueringer samt nøgletalsrapporterne viser, at det lykkedes at ændre brugen af foranstaltninger og forebyggende indsatser i retning af en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Børn og unge, der har behov
for hjælp opspores langt tidligere, både i forhold til alder og problemudvikling. Der sættes i
større grad nu end tidligere, ind med forebyggende indsatser. Indsatser der vurderes at have
den rette effekt, da kun en lille andel, har behov for en mere indgribende foranstaltning efterfølgende.
Resultater fra partnerskabsprojektet er opgjort og udgivet i nedenstående materialer:
•

Nøgletalskatalog udgivet i projektperioden 2015-20171

•

Ankestyrelsen sagsgennemgang ved opstart og afslutning af partnerskabsprojektet i
henholdsvis 2015 og 20172

•

Midtvejsevaluering af partnerskabsprojektet3

•

Slutevaluering af partnerskabsprojektet4.

Tidlig indsats – koblingen og samarbejdet
mellem det specialiserede og almene b
 ørneog familieområde
Der er implementeret en model for tidlig opsporing på 0-6 års området TOPI (Tidlig Opsporing
og Indsats). Modellen medfører, at alle børns trivselsundersøges to gange årligt, samt at der
udvikles handleveje der sikrer, at der handles relevant i forhold til de børn, som vurderes ikke
at være i trivsel eller i begyndende mistrivsel. Et eksempel på en handlevej kan være, at hvis et
barn viser tegn på mistrivsel, inviteres familie og relevante fagprofessionelle ind til drøftelse af
en konkret indsats.

Uddannelsesaktiviteter
Uddannelsesforløbet begyndte i efteråret 2016 og omfattede medarbejdere i dagtilbud, SFO og
0. klasse. Uddannelsen er afviklet i tre hold og det sidste hold afsluttede deres uddannelse i
januar-februar 2018.

Bilag 2: Nøgletalskataloger udgivet i projektperioden 2015-2017
Bilag 3: Ankestyrelsen sagsgennemgang. Partnerskabskommuneprojekt - Hvidovre Kommune. 2015 og 2017
3
Bilag 4: Midtvejsevaluering af partnerskabsprojektet
4
Bilag 5: Evaluering af omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge. Resultat- og analyserapport. Maj 2018
1

2

SFO og 0. klasse
På skoleområdet, er det i første omgang SFO og 0. klasse, der implementerer TOPI. For SFO og
0. klasse blev de første trivselsundersøgelser gennemført i januar-februar 2018.

Trivselsundersøgelser i dagtilbud, sundhedspleje og tandpleje
De første dagtilbud foretog første runde af trivselsundersøgelser i januar-februar 2017. Da
opsporingsmodellen bruges til børn fra 9 måneders alderen, supplerer Sundhedsplejen modellen med ADBB-metoden (Alarm Distress Baby Scale). ADBB er en evidensbaseret metode til
systematisk at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn
fra 2-månedersalderen. Sundhedsplejen startede med at gennemføre trivselsundersøgelser pr.
1. marts 2017, da de første børn født i 2017 fyldte 2 mdr. Tandplejen gennemførte deres første
undersøgelser fra januar-februar 2018.

Styrket myndighedsarbejde
For at sikre en sagsbehandling, som er på forkant og som har fokus på at sikre helhedsorienterede og forebyggende løsninger for børnene og familierne, har der været arbejdet med to
områder; de børnefaglige undersøgelser samt hyppigere opfølgning i alle foranstaltninger.

Børnefaglige undersøgelser
Der er implementeret nye retningslinjer for de børnefaglige undersøgelser, der er med til at
sikre, at der højest går to måneder fra undersøgelsen påbegyndes, til den er afsluttet. Retningslinjerne indeholder et orienteringsbrev, der anskueliggør for familierne, hvornår de kan
forvente at undersøgelsen starter og slutter, hvornår møderne ligger og hvem der vil blive
inviteret. Derudover har familierådgiverne gennemgået et uddannelsesforløb i efteråret 2016,
med formålet at styrke systematikken i sagsarbejdet.

Hyppigere opfølgning på alle foranstaltninger
For at sikre at de iværksatte foranstaltninger har den ønskede effekt, og at barnet udvikler sig
i en positiv retning, følges der hyppigere op end loven foreskriver. Det betyder, at der afholdes
hyppige opfølgningsmøder med barn, familie og netværk (herunder både det private og det
professionelle netværk). Ved mere indgribende foranstaltninger såsom anbringelse på en døgninstitution følges der op hver 6. uge frem for to gange årligt, som Serviceloven kræver. Ved
mindre indgribende foranstaltninger skal der følges op hver 3. måned. Der er positiv tilbagemelding fra familierne.
Familierådgiverne oplever at omlægningen har givet dem bedre muligheder for at følge hyppigt
op, og have den tætte kontakt til at kunne følge med i udviklingen5.
Fagfolk hos vores tilbud er tilfredse med den nye måde familierådgiverne inddrager dem på i
forbindelse med en opfølgning6.
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Evaluering af omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge. Resultat- og analyserapport. Maj 2018
Evaluering af omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge. Resultat- og analyserapport. Maj 2018

Den kommunale tilbudsvifte
For at indfri ambitionen om en sammenhængende og målgruppefokuseret tilbudsvifte, som
arbejder forebyggende og med barnets og familiens progression, har der været arbejdet med
følgende; afdækning af den eksisterende tilbudsvifte samt en analyse af dens dækningsgrad,
fokus på brugen af intensive anbringelser og et øget brug af plejefamilier.

Afdækning af den eksisterende tilbudsvifte samt analyse af dens
dækningsgrad
Der er lavet en samlet oversigt over Hvidovre Kommunes interne tilbud til børn og unge i udsatte positioner og deres familier. Indsatstrappen er lavet i Center for Børn og Familier, til de
faggrupper der arbejder med udsatte med børn og unge i Hvidovre Kommune.
Indsatstrappen er illustreret og beskrevet tidligere, og viser de forskellige indsatstrin fra den
helt tidlige indsats i almenområdet til de indgribende foranstaltninger. Den overordnede retning i arbejdet med indsatsen er ’ned ad indsatstrappen’.

Omlægning til intensive anbringelser
Partnerskabsprojektet har et centralt fokus på, at varigheden af døgninstitutions-anbringelser
skal nedsættes. Døgninstitutionerne Porten og Hvidborg tilbyder fra 2018 korte og intensive
anbringelser, som gør at barn og familie er klar til at flytte i et mindre indgribende tilbud allerede efter 6-9 mdr.
I forbindelse med omlægningen af døgninstitutionerne Porten og Hvidborg er der lavet et koncept, der beskriver tankegangen og giver overblik over udviklingsarbejdet (behandlingsarbejdet
med børnene og de unge). Herudover har både medarbejdere og ledere gennemført et kompetenceudviklingsforløb i 2017 og 2018, med fokus på et ændret og mere inddragende familiearbejde.

Ændringer i mønstret for foranstaltninger
Det har været forventningen, at der med omlægningen skete en ændring af det samlede foranstaltningsmønster i retning af en faldende andel anbringelser på institutioner – og en øget
andel af anbringelser i familie- og netværkspleje.
Hvidovre Kommune har tilpasset tilbudsviften for at understøtte, at socialt udsatte børn og
unge kan leve et liv så tæt på hverdagslivet som muligt, og udviklingen i foranstaltningsmønstret viser, at der i stigende grad sættes ind med støtte tættere på hverdagslivet. Der ses en
stigning i antallet af forebyggende indsatser, en stigning i andelen af anbragte i familie- eller
netværkspleje og der ses et fald i andelen af anbragte på døgninstitution.
Nøgletal fra Socialstyrelsen viser, at andelen af anbringelser i netværkspleje er steget fra knap 10
pct. i januar 2015 til 12,7 pct. pr. 31. maj 2017. Der ses ligeledes en stigning i andelen af anbring
elser i plejefamilie fra 49,4 pct. til 58,7 pct. i samme periode. Modsat falder andelen af instituti
onsanbringelser fra at være 40,7 pct. i januar 2015 til 28,6 pct. pr. 31. maj 2017. Nøgletallene er
lavet på baggrund af anbringelsestal, indberettet fra Hvidovre Kommune til Socialstyrelsen.
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Figuren viser udvikling i fordelingen mellem anbringelser på institution, i plejefamilie og i
netværkspleje blandt 0-17-årige i Hvidovre Kommune

(Kilde: Nøgletal fra Socialstyrelsen, udgivet september 2017)

For landsgennemsnittet ses et lille fald i andelen af anbragte børn og unge på institutioner, fra
33,5 % til 30,9 %. Tilsvarende ses en stigning i andelen af anbragte i plejefamilie fra 58,3 %
til 60,5 %. Andelen af anbragte børn og unge i netværkspleje ligger på et stabilt niveau i hele
projektperioden.
Sammenlignes Hvidovre Kommune udvikling med landsgennemsnittet, er Hvidovre Kommune
gået fra i 2015 at ligge over landsgennemsnittet i forhold til institutionsanbringelser til i maj
2017 at ligge under. For mere information henvises til Nøgletalskatalogerne.

Viden vi deler og forskning vi står på
En tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner giver mening både
menneskeligt, fagligt og økonomisk. Forskning på området peger på, at det kan betale sig at
investere i bedre forebyggelse, da en tidlig indsats for børn og unge i udsatte positioner kan
forebygge, at problemer vokser sig større, samt at der i et længere perspektiv opstår negative
følgevirkninger. Ud over resultater fra forskning findes der en bred viden fra praksis. Det samlede vidensgrundlag er beskrevet i dokumentets sidste afsnit.
Centralt står forskning af den amerikanske økonom James Heckman, som har vist, at jo tidligere vi griber ind, des større er udbyttet i forhold til at sikre en positiv udvikling for børn i
udsatte positioner7.

7

Heckman, 2012: The Case for Investing in Disadvantaged Young Children. European Expert Network on Economics of
Education.

Derudover har tre forskningsrapporter fra KREVI (nu VIVE) udgivet i 2010-2012 spillet en central rolle. De viste, at Sverige havde en praksis på området, der var væsentlig billigere end den
danske, uden at den så ud til at være dårligere, snarere tværtimod. Kendetegnende for ”den
svenske model” er, at relativt mange børn og unge anbringes i plejefamilier, herunder i slægt
og netværk, frem for i institutionelle tilbud, og at anbringelsestiden er kortere end i Danmark.
Især når det gælder anbringelser på institutionelle tilbud. Samtidig viste rapporterne, at der
var et langt større fokus på forebyggelse i Sverige, ligesom de viste, at der var potentiale i at
lade sig inspirere og investere i området, herunder i forhold til opfølgningspraksis, indsatstrappe-tænkning, hverdagslivsperspektiv og netværksinddragelse.8
I tråd hermed pointerer den norske psykolog Tore Andreassen i sin forskning, at lange institutionsanbringelser ikke har bedre effekt end korterevarende9. Ifølge Andreassen sker den største
forandring i gennemsnit i de seks første måneder af en institutionsanbringelse. Samtidig viser
den samlede forskning på området, ifølge Andreassen, at omgivelserne - herunder inddragelse
af familie og netværk – er afgørende for effekten af en institutionsanbringelse.
Forskning fra SFI (nu VIVE)10 viser endvidere, at anbragte børn klarer sig dårligere end ikke-anbragte børn på stort set alle målte parametre (skolepræstation, sundhed og trivsel).
Anbragte børn har en langt større risiko for at være kortuddannede eller ufaglærte som voksne.
Især børn, der blevet anbragt sent, og hvor anbringelsen ikke har været stabil, er i en udsat position. Slægtsanbringelser er generelt stabile, og slægtsanbragte har stærkere netværk
og færre psykiske problemer end børn og unge anbragt i traditionelle plejefamilier. Børn og
unge, der lever i plejefamilier, er oftere gladere for deres anbringelsessted end børn og unge
på døgninstitutioner og opholdssteder. De familieplejeanbragte børn føler sig også i højere
grad støttet og holdt af, og de oplever hyppigere, at anbringelsesstedet er trygt, harmonisk og
hjemligt11.
Ovenstående pointer står centralt i omlægningstænkningen, dog med vægt på at den konkrete
anbringelsesform og varighed i overensstemmelse med lovgivningen altid skal ske med udgangspunkt i det enkelte barns eller den unges behov. Den svenske forsker Bo Vinnerljung er
også en central inspirationskilde. Han påpeger, at den største beskyttelsesfaktor for børn og
unge i udsatte positioners langsigtede udvikling er at klare sig godt i skolen og få en uddannelse. Samtidig ser vi, at anbragte/udsatte børn typisk klarer sig dårligere i skolen sammenlignet med andre børn med samme begavelse12. På den baggrund står det også centralt i omlægningstankegangen, at børn og unge skal sikres læring og støttes i deres skolegang, uanset
hvilken indsats de modtager.

Undersøgelser fra KREVI (nu VIVE): Mathiasen et al.: Tilbud og udgifter til udsatte børn og unge: Danmark i forhold
til Sverige og Norge i 2002-2008 (2010). Den svenske model. Et første nærbillede af den svenske praksis på området
for udsatte børn og unge (2011). Tæt på en svensk kommune: Inspiration fra Borås Kommunes praksis på området
for udsatte børn og unge (2012).
9
Andreassen, Tore (2003): Behandling av ungdom i institusjoner – hva sier forskningen? Kommuneforlaget. Se også
bilag 6: Power Points fra oplæg på Hvidborg d. 09.06.2017 samt videooptagelse af Tore Andreassens oplæg på Hvidborg fra d. 09.06.2017
10
12 Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI (nu VIVE). Herunder:
- Egelund, Tine (2006): Sammenbrud i anbringelser – En forskningsmæssig oversigt. SFI.
- Egelund, Tine m.fl. (2009): Anbragte børn og unge - En Forskningsoversigt. SFI.
- Egelund, Tine m.fl. (2010a): Sammenbrud i anbringelser af unge – Erfaringer, forklaringer og årsagerne bag. SFI.
- Egelund, Tine m.fl. (2010b): ”Det er jo min familie!” – beretninger fra børn og unge i slægtspleje. SFI.
- Egelund, Tine m.fl. (2011): Effekter af slægtspleje – Slægtsanbragte børn og unges udvikling - sammenlignet med
plejebørn fra traditionelle plejefamilier. SFI.
- Ottosen, Mai Heide m.fl. (2015): Anbragte børn og unges trivsel 2014. SFI.
- Lausten, Mette og Jørgensen, Trine (2017): Anbragte børn og unges trivsel 2016. SFI. Se også: Andersen, Signe
Hald m.fl. (2013): Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser.
Rockwool Fonden.
11
Børn og unge, der anbringes på institutioner, har dog andre og flere udfordringer end børn, der anbringes i plejefamilie. Samtidig er der tilbøjelighed til at anbringe unge, der anbringes første gang i teenageårene, under institutionslignende former eller på eget værelse. Man kan derfor ikke alene ud fra trivslen blandt anbragte børn og unge
konkludere, at familiepleje er en bedre opvækstramme end institution for anbragte børn.
12
Vinnerljung, Bo (2011): Hjälp fosterbarn att klara sig bättre i skolan. I A. Fredriksson och A. Kakuli (red): Ett annat
hemma. Om samhällets ansvar för placerade barn, s 51-68. Stockholm: Gothia förlag. Se også Bilag 7: Bo Vinnerljung. Power point oplæg i Teatersalen i Friheden d. 26.10.2017
8
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Forandringsteori
Nedenfor vises det forandringsteoretiske fokus for partnerskabsprojektet.

(I Hvidovre Kommune anses trivsel og sundhed som ligestillede faktorer – se lilla boks ovenfor.)

Målgruppen
Målgruppen for omlægningen er børn og unge i socialt udsatte positioner eller i risiko for at
komme det. Med det forebyggende sigte vil det både betyde børn og unge, der har behov for
særlig støtte samt børn og unge i risiko for at udvikle behov for særlig støttes samt deres familie og netværk. Målgruppen kan illustreres ved hjælp af forebyggelsestrekanten figur 1, som
er bygget op om forebyggelsesbegrebet, der defineres i skema 1.

Både figur 1 og skema 1 er fra `Strategisk ramme og faglig retning´ side 8, Socialstyrelsen 201713
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Projektorganisering

Oversigt over arbejdsgrupper, herunder deltagere og arbejdsopgaver

Deltagere

Arbejdsgruppe 1:
Tidligt forebyggende indsatser

Arbejdsgruppe 2:
Det tværfaglige samarbejde

Arbejdsgruppe 3:
Myndighedssagsbehandling

Arbejdsgruppe 4:
Forebyggende foranstaltninger

Arbejdsgruppe 5:
Døgntilbud

Formand for følgegruppe:
Leder af Sundhedsplejen

Formand for
arbejdsgruppe:
Souschef for Udvikling
og Administration

Formand for
arbejdsgruppe:
Socialfaglig Leder af
Familierådgivningen

Formand for
arbejdsgruppe: L
 eder
for Poppelgården
Familiecenter

Formand for
arbejdsgruppe:
Leder af Ungecentret

2 ledelsespersoner fra
skole- og klubområdet fra
områdets arbejdsgruppe

En rep. fra skole

Anbringelseskonsulent fra Familie
rådgivningen

En rep. fra
Poppelgården

En rep. fra Porten

1 repræsentant fra
Familierådgivningen

En rep.
Familierådgivningen

1 repræsentant fra PPR

En rep. fra
Sundhedsplejen

2 dagtilbudsledere

1 repræsentant for
Sundhedsplejen

En rep. fra dagtilbud

2 Familierådgivere
En rep. fra
administrationen i
Fam.rådg.
Forstander på
Hvidborg

1 repræsentant for Dag
plejen og Vejlederteamet

Skoleleder fra
Avedøre Skole

1 repræsentant for
Tandplejen

Leder fra Porten

1 repræsentant for Skoleog Klubafdelingen

En rep. fra PPR

En rep. fra
Hvidborg

En rep. fra
Ungekontakten

En rep. fra familieplejeteamet

En rep. fra
Mor/barn institution

Anbringelses
konsulent
fra Familie
rådgivningen

En rep. fra
Sundhedsplejen
Forebyggelseskonsulenten fra
Familierådgivningen

En rep. fra
familieplejeteamet

1 repræsentant for Familieog Dagtilbudsafdelingen
Projektleder for TOPI
Arbejdsopgaver

Valg og tilpasning af model, herunder Tandplejen
Uddannelse

Afstemme og opdatere
retningslinjer for tværfaglige netværk med
SKA

Implementeringsaktivitet i
daginstitutioner

Afholde temadag
(d. 16. nov. 2016)

Implementering af IT

Analyse af
fraværsproblematikker
og implementering af
løsningsmuligheder

Opdatere retnings
linjer for §11, stk. 3
Videreudvikling af
familierådgivere på
skoler og i dagtilbud
Øget brug af
netværksinddragelse,
tværfaglig belysning
og varighed af de
børnefaglige undersøgelser (§50)

Udarbejde oversigt
og samlet beskrivel
se af tilbud i
Hvidovre Kommune

Uddannelse
til Porten og
Hvidborg

Intern status på
målopfyldelsen af
projektet.

Sikre at der eksisterer tilstrækkelige udslusningsboliger

Rapport klar i
februar 2017

Uddannelse til
familieplejeteamet
Ændre kontrakt
vilkår for pleje
familier

Hyppig opfølgning på
progression
Tværfaglig koordination ved parallel
indsatser
Øget brug af slægteller netværks
anbringelser
Periode

Arbejdsgruppens aktiviteter løber i hele projekt
perioden
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Arbejdsgruppens
aktiviteter forventes
afsluttet sommer 2017

Arbejdsgruppens
aktiviteter løber i
hele projektperioden

Arbejdsgruppens arbejdede genoptages i
august 2017 og frem
til december 2017

Arbejdsgruppens
aktiviteter løber
i hele projekt
perioden

Opfølgning på implementering, videreudvikling og resultater
Undervejs i projektperioden har Socialstyrelsen fulgt udvalgte indikatorer for at følge bevægelsen mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Fremover er der udvalgt fem
nøgletal, som Center for Børn og Familier fortsat vil følge for løbende at sikre, at vi er på rette
vej og vi fortsætter det gode arbejde.
Nøgletallene er:
• Nøgletal 1: Tidligt forebyggende indsatser i almen (TOPI)
- Undernøgletal: Trivsel i dagtilbud
- Undernøgletal: Trivsel i Tandplejen
- Undernøgletal: Trivsel i Sundhedsplejen
• Nøgletal 2: Forebyggende indsatser
- Undernøgletal: Antal og alder i forebyggende tilbud
- Undernøgletal: Bevægelse op eller ned ad trappen
• Nøgletal 3: Anbringelsesmønstret
- Undernøgletal: Antal anbragte fordelt på anbringelsestyper
- Undernøgletal: Varigheden af institutionsanbringelser
• Nøgletal 4: Opfølgninger
- Undernøgletal: hyppige
- Undernøgletal: hyppige
- Undernøgletal: hyppige
- Undernøgletal: hyppige

opfølgninger
opfølgninger
opfølgninger
opfølgninger

forebyggende foranstaltninger
intensive forebyggende foranstaltninger
anbringelse i netværk- og plejefamilier
institutionsanbringelser/intensive anbringelser

• Nøgletal 5: Udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

Hvad vi konkret har gjort i praksis
Dette afsnit indeholder en oversigt over hvilke aktiviteter der er arbejdet med under partnerskabsprojektet. Det vil ikke være en udfoldende fortælling om den nye praksis, da denne
løbende vil være under forandring og tilpasning i praksis – og derfor hurtigt forældet. Men det
vil være en oversigt, der giver et billede af de mange aktiviteter og tiltag, der har været arbejdet med. Under hvert enkelt vil det så være muligt at henvende sig til den ansvarlige leder og
hører nærmere.

Tidlig indsats - koblingen og samarbejdet mellem det specialiserede og almene børne- og familieområde
Under dette fokusområde har der været arbejdet med:
• Afstemme og opdatere retningslinjer for tværfaglige netværk med SKA
• Afholde tværfaglig temadag (d. 16. nov. 2016)
• Analyse af fraværsproblematikker og implementering af løsningsmuligheder (U-start)
• Valg og tilpasning af model for tidlig opsporing
• Uddannelse
• Implementeringsaktiviteter i daginstitutioner
• Implementeringsaktiviteter i Tandplejen og Sundhedsplejen
• Implementering af IT

Styrket myndighedsarbejde
• Opdatere retningslinjer for §11, stk. 3
• Videreudvikling af familierådgivere på skoler og i dagtilbud
• Øget brug af netværksinddragelse, tværfaglig belysning og varighed af de børnefaglige undersøgelser (§50)
• Retningslinjer for hyppig opfølgning og tæt kontakt
• Tværfaglig koordination ved parallelindsatser
• Øget brug af slægt- eller netværksanbringelser
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Den kommunale tilbudsvifte
• Udarbejde oversigt og samlet beskrivelse af tilbud i Hvidovre Kommune
• Intern status på målopfyldelsen af projektet. Rapport klar i februar 2017
• Uddannelse til Porten og Hvidborg
• Sikre at der eksisterer tilstrækkelige udslusningsboliger
• Uddannelse til familieplejeteamet
• Ændre kontraktvilkår for plejefamilier
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