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Indledning, overordnede iagttagelser
”Familie i Forandring” har fokus på seks kernekomponenter. Disse udgøres af:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inddragelse af børn og forældre
Koordineret og helhedsorienteret indsats
Tidlig indsats og tidlig indgang i sagerne
Match mellem barnets behov og indsatsen
Løsninger tæt på barnets hverdagsliv
En specialiseret og fleksibel tilbudsvifte

Herværende sagsscreening og analyse tager afsæt i disse kernekomponenter. Sagsscreeningen er udført
indenfor et tidsperspektiv udgørende det seneste års aktiviteter, fra august måned 2017-august 2018.
Indledningsvist skal det bemærkes, at vi ser en meget systematisk sagsbehandling, hvor de lovmæssige krav
generelt overholdes, hvad angår § 50 undersøgelse, handleplan og opfølgningsintervaller. Der ses
endvidere solide socialfaglige vurderinger og der bliver generelt taget rettidigt og relevant hånd om de
udsatte børn og unge.
Samlet set vurderer vi også, at implementering af ”Familie i Forandring” er rigtig godt på vej både i
myndighed og foranstaltning. Nedenfor fremstilles en sammenfatning, der er relateret til målene i ”Familie
i Forandring”, for de enkelte teams og efterfølgende en række mulige opmærksomhedspunkter til at
understøtte den fortsatte implementering og forankring af ”Familie i Forandring”.

De enkelte teams
Handicapteam
Vi har gennemgået fem sager fra Handicapteamet – børnenes alder varierer fra 10-15 år ligesom typen af
funktionsnedsættelser er forskellige: en enkelt med mental retardering og fire med forskellige former for
adfærdsforstyrrelser.
Ydelserne omhandler for den ene sags vedkommende kun handicapkompenserende ydelser og i de fire
andre sager, har rådgiver vurderet, at barnet / den unge har behov for særlig støtte og der er lavet § 50
undersøgelser. Foranstaltningen i tre af sagerne, er dog først lige besluttet og ikke iværksat endnu.
Opsamling på i hvor høj grad de seks mål for ”Familie i Forandring” kan spores i sagsbehandlingen for
Handicapteamet

1. Inddragelse af familie og børn
I fire af sagerne vurderer vi, at børn og forældre er tilstrækkeligt inddraget. Det ses endvidere, at der er
refereret samtaler mm. med forældrene og børn i et relevant og tydeligt sprog. I en enkelt sag fremgår det i
mailkorrespondance, at en forælder roser det ’forståelige sprog’. I en anden sag ses en sagsark, der hedder
’den unges stemme’.
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I en sag vurderer vi, at hverken forældre eller den unge er tilstrækkeligt inddraget. Der har sidst været
’møde’ med familien for et år tilbage i forbindelse med besøg i en mulig aflastningsfamilie. Ellers har der
kun været telefon- og mailkontakt med familien. Den unge har de ikke været talt med. Der har været
rådgiverskift i løbet af året som mulig forklaring på den manglende kontinuitet.
2. Koordineret og helhedsorienteret indsats
I tre af sagerne ser vi en fin og koordineret indsats med tværfaglige møder, netværksmøder mm. Der er
indhentet relevante oplysninger og der ser ud til at være relevante mødedeltagere. Ligeledes er netværket
enten inddraget eller afsøgt.
I en sag har vi vurderet, at der delvist er en koordineret indsats. Dette omhandler, at skolen ikke ses at
være tilstrækkeligt inddraget. Ellers er der møder eller opfølgning hvert kvartal.
I den sidste sag er der sket administrative forlængelser og vi savner at skolen aktivt er inddraget i
samarbejdet. Ligeledes er et ikke helt klart, hvordan det rent faktisk går for barnet i aflastningsfamilien.
3. Tidlig indsats og tidlig indgang i sagerne
I tre af sagerne er der startet en § 50 undersøgelse eller en indsats op i nyere tid og dette vurderer vi både
rettidigt og relevant. Dog er i en af sagerne søgt om aflaster/ledsager tilbage til november 2016 og dette
ser der ikke ud til at være handlet på endnu.
To af sagerne har indsatser, der har været etableret gennem længere tid, men i og med at der holdes
hyppig kontakt, vil der formentlig være tidlig opmærksomhed på eventuelle behov for supplerende
indsatser.
4. Match mellem barnets behov og indsats
Alle sager er fint oplyste (inklusiv målgruppeafklaring) og der er således i alle sager et godt grundlag for at
vurdere den aktuelle indsats eller plan for videre sagsbehandling.
I alle sager vurderer vi, at der er et match mellem barnets behov og den indsats, der er iværksat eller
planlagt.
Tilbuddenes bidrag til ”Familie i Forandrings” mål kan ikke vurderes i Handicapteamets sager idet tre af
indsatserne endnu ikke er iværksat, den fjerde indsats er aflastning jf. § 44/84 og her stilles ingen krav om
status, da formålet alene er aflastning af forældrene. Den femte sag rummer både pleje – og
aflastningsfamilie, men der ses ikke at være fremsendt status fra disse. Vi vurderer, at det vil være helt
relevant, at myndigheden modtager statusnotater fra både pleje- og aflastningsfamilier (jf. § 52.3.5+7) med
henblik på kontinuerligt at kunne følge op på barnets dækkede behov.
5. Løsninger tæt på barnets hverdagsliv
Alle sager vurderer vi har løsninger eller planlagte løsninger så tæt på barnets hverdag, som det synes
mulig, deres funktionsnedsættelse eller familiebaggrund taget i betragtning. Der er tænkt i løsninger, som
medvirker til at forældrene enten aflastes eller bliver bedre i stand til at håndtere eksempelvis
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autismeproblematikker. Dog er der sager, hvor det ikke er helt tydeligt, hvordan skolen (ofte specialklasse
eller skole) er inddraget og kan deltage i den samlede støtte til barnet / familien.
Anbringelsesteam
Vi har gennemgået seks sager fra Anbringelsesteamet med aldersspredning fra 0 – 15 år.
Foranstaltningerne spænder fra plan om bortadoption til netværksanbringelse, plejefamilie og private
opholdssteder.
Opsamling på i hvor høj grad de seks mål for ”Familie Forandring” kan spores i sagsbehandlingen for
anbringelsesteamet.

1. Inddragelse af familie og børn
Alle sager vurderer vi inddrager både forældre og barn/den unge i sagsbehandlingen i relevant omfang. Dog
er der en sag, hvor det er uklart, om der foregår 1:1 børnesamtale eller om den unge blot tales med i
opfølgningsmøderne.
I forhold til retorikken og den måde samtaler og møder refereres er denne generelt relevant. I nogle af
sagerne har vi særskilt skrevet bemærkninger om, at formuleringer i eksempelvis § 50 undersøgelse er
skrevet i et imødekommende sprog eller at samtaler med forældrene refereres på en inkluderende måde. I
en enkelt sag har vi bemærket, at en § 50 undersøgelse er skrevet i et sprog, som kan være lidt svært at
forstå – men undersøgelsen er gennemgået med forældrene. I en anden sag har vi skrevet, at en § 50
undersøgelse på 31 sider måske er i overkanten set i et forældreforståelsesperspektiv.
Vedrørende kontaktform har vi generelt vurderet, at formen er relevant med møder, samtaler mm. Det er
positivt, at der i en sag, hvor forældrene let glemmer aftaler mm. sker påmindelse til forældrene ved mails
og sms’er om møder og samtaler.
2. Koordineret og helhedsorienteret indsats
Alle sager vurderer vi er velkoordinerede og at der tænkes i helhedsorienterede indsatser set i relation til
de udfordringer, som de konkrete børn og familier står i.
3. Tidlig indsats og tidlig indgang i sagerne
Alle sager – bort set fra én – må siges at have tidlig indsats og tidlig indgang. Den ene sag, der er
undtagelsen, kan man tale om, at barnet har været omsorgssvigtet i en eller anden grad i mange år, uden
der er handlet så tilstrækkeligt, som man ville handle i dag, hvor ”Familie i Forandring” er iværksat. Den
aktuelle indsats i sagen ses aktuelt at være relevant og hensigtsmæssigt.
4. Match mellem barnets behov og indsats
Alle sager, vurderer vi, har et relevant match mellem barnets behov og den aktuelle indsats.
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Vi vurderer – ud fra sagernes skriftlige oplysninger – at anbringelserne er helt relevante. Med hensyn til
valg af anbringelsessted er der flere sager, hvor det ikke fremstår helt tydeligt, hvorfor et konkret
anbringelsessted vælges.
I de to anbringelsessager, hvor der er eller lige har været Familieindsats, har vi vurderet dennes
statusnotater: I begge sager er der klare og tydelige konklusioner vedrørende at familieindsatsen ikke
længere ses som tilstrækkelig, mhp. at barnets sundhed og udvikling tilgodeses. Begge statusrapporter
vurderer vi, medvirker til at kvalificere faglige beslutninger. Den ene status er skrevet i ICS format og den
anden har mere karakter af referater fra samtaler med forældrene. Vedrørende den ene statusrapport kan
man være i tvivl om, hvorvidt den er skrevet sammen med forældrene, grundet sproglige formuleringer
som ”bør..” og ”tilsyneladende…”.
I de to sager med plejefamilieanbringelse, er sproget i den ene sag med fin retorik i børnehøjde. Dette har
dog ikke karakter af en status, men snarere et brev til barnet (4 mdr.), når det bliver større. Meget fin
’detalje’. I denne sag forsøger plejefamilien at skrive notater om barnets udvikling sammen med
forældrene, men disse har ikke interessen.
I den anden sag skrives status ikke sammen med forældrene, men det fremgår, at der er et tæt samarbejde
og formuleringerne er også skrevet med henblik på, at forældrene skal læse det. Denne status er skrevet i
ICS – form og er tydelig og vedkommende samt bidrager til beslutninger om det videre forløb.
Opholdsstedet Sparta skriver status i ICS-form og bidrager til beslutning om fortsat anbringelse.
I de øvrige anbringelsessager er anbringelsen foretaget så tæt på sagsgennemgangen, at der endnu ikke
forligger statusnotater.
5. Løsninger tæt på barnets hverdagsliv
Det er tydeligt i tre til fire af sagerne, at der er forsøgt med løsning så tæt på barnets hverdagsliv som
muligt:
En sag har barnet været forsøgt hjemgivet, men hjemgivelsen var ikke mulig at opretholde. I en sag er der
valgt netværksanbringelse og en anden sag arbejdes der på bortadoption og i en fjerde sag har der for nylig
været en hjemgivelsesplan, men forudsætningerne holdt ikke og anbringelsen opretholdes.
Sagen om bortadoption indeholder ikke overvejelser om løsning i sammenhæng med anbragte søskende,
hvorfor denne sag er vurderet som ’delvis løsning tæt på barnets hverdagsliv’
I de to sidste sager er eller har tilbud om indsats som udgangspunkt været forsøgt at blive løst så tæt på
barnets hverdagsliv som muligt, men der er tale om komplekse anbringelsessager, hvor der er behov for
specialiseret behandlingsindsats og hvor udbuddet af den specialiserede indsats har været styrende for
valget af tilbud.
I fire af sagerne er forældrene blevet tilbud § 54 støtte, mens det er uklart for de to sidste sager, om denne
støtte er blevet tilbudt.
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Indsatsteamet
I Indsatsteamet er i alt gennemgået 13 sager samt i relation til to af disse har vi skimmet to sager
omhandlende søskende til de udtrukne sager. Børnenes alder varierer fra ½ år til 17 år. Børnenes
problemstillinger er meget varierede og sagerne starter på forskellig baggrund. For den ældste, drengs,
vedkommende er der tale om, at der i opfølgning på igangværende §11 iagttages alvorligere
problemstillinger end indsatsen kan imødekomme, herunder misbrug og meget ustabil skolegang. I andre
sager udgør problemstillinger vold i hjemmet (to sager med pige på 10 år og dreng 12 år), generel mistrivsel
og i stort set alle sager: ustabil skolegang, problemer med indlæring, relationer til jævnaldrende og uro i
hjemmet af forskellig karakter. Der tegner sig generelt et billede af en forældregruppe, som på forskellig vis
er i omsorgsrelateret underskud set i forhold til baggrundsbefolkningen, enten i form af at være
eneforsørgere, i skilsmisse, med voldsudøvende (eks-)partnere og familier, der også i forældregenerationen
har været udsat for omsorgssvigt af varierende karakter. Alt i alt: vi ser en høj grad af belastningsfaktorer
knyttet til det nære omsorgsmiljø for en stor del af børnene i indsatsteamet.
Ingen børn har i øvrigt selv henvendt sig til forvaltningen.
Opsamling på i hvor høj grad de seks mål for ”Familie i Forandring” kan spores i sagsbehandlingen for
indsatsteamet.

1. Inddragelse af familie og børn
Vi vurderer, at børn og unge i indsatsteamet generelt er inddraget godt i egen sag lige som børnenes
forældre, også ved skilsmisser, orienteres og inddrages relevant og adækvat. Dette gælder uanset alder –
der anvendes forskellige mødeformer, men i alle sager fremgår børn og unges stemmer tydeligt. I sagen
med den 9 årige pige er netværket endog i meget høj grad inddraget gennem bl.a. afholdelse af
netværksmøder, som også pigens private netværk selv initierer og gennemfører. Pigens bisidder ved
børnesamtale, som hun selv har peget på, deltager bl.a. ved to af disse møder. Vi bemærker dog også, at
pigen selv ikke deltager ved disse netværksmøder. Mødeformen giver et godt samlet billede af familiens
ressourcer, men når barnet ikke selv deltager, kan opstå risiko for at mor og mors problemer får stor fylde.
Dette forhold afspejler sig ligeledes i nogle af statusnotaterne fra foranstaltning, der meget grundigt
beskriver mors udfordringer. Vi vurderer, der kan være risiko for at opmærksomheden på mor betyder
forholdsvis mindre opmærksomhed på pigens udfordringer og udækkede behov.
Inddragelsen af børn finder hyppigst sted gennem afholdelse af børnesamtaler, men også netværksmøder
anvendes, dog ikke i alle sager. Når netværksmøder afholdes, deltager børn dog ikke konsekvent i disse. Det
fremgår ikke tydeligt af sagerne hvilke kriterier eller argumentation, der ligger til grund for at fravælge
denne mødeform. I enkelte sager fremgår dog implicit, at der ikke er relevant familie at inddrage – men vi
ser ikke tydeligt, om familiens øvrige, private netværk belyst og/eller relevansen heraf vurderet.
Det private netværk beskrives og inddrages i sagerne først og fremmest i form af bedsteforældre. I sagen
om pigen på 9 år bemærker vi, at en pædagog tilsyneladende er vigtig for pigen, idet hun har udpeget ham.
Men vi ser ikke, om det er undersøgt, hvorvidt han evt. kunne spille en større rolle i pigens hverdagsliv.
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I sagen om den 14 årige dreng ser vi dennes farmor nævnt flere gange, også af barnet selv, som en vigtig
person, men det ser i sagen ikke ud til, at hun var med til møder. I sagen om den 9 årige pige nævner denne
selv ”20 gode venner”, men vi ser ikke en afdækning af, om nogle af hendes venners forældre evt. kunne
inddrages i en løsning. I sager hvor der er udfærdiget netværkskort ser vi ikke, at netværkskortet bliver
inddraget som redskab til at kunne inddrage evt. ressourcer i forhold til den aktuelle udfordring, barnet
eller den unge måtte have/være i. Det gælder eksempelvis i sagen om den 15 årige dreng. Uagtet at vi ikke
kan se netværkskortet blive aktivt brugt i sagsbehandlingen, kan det naturligvis være et vigtigt
dialogredskab i øvrigt under udfærdigelsen.
I en sag om en 3-årig pige er der eksemplarisk redegjort for pigens egen oplevelse af indsatsen. Der indgår
desuden i samme sag meget fin beskrivelse af sagsbehandlers egne observationer under hjemmebesøg,
som muliggør et samlet billede af pigen situation og familiens ressourcer i kontekst.
I en enkelt sag om en 12 årig pige fremkommer en udtalelse ved børnesamtale om, at hun selv oplever
faldende trivsel pga. aktuelt kaos i familien (skilsmisse) og mange skoleopgaver. I denne sag fremgår ikke
hvordan rådgiver forholder sig til denne information. Generelt skal dog til sagen bemærkes, at der af sagens
øvrige oplysning fremgår, at pigens trivsel øges.
2. Koordineret og helhedsorienteret indsats
Sagen på barnet på 1½ år er et godt eksempel på rettidig og relevant indsats og godt tværfagligt
samarbejde sammen med forældrene. Den eneste bemærkning til sagen er, at § 50 undersøgelsen er lavet
på det ufødte barn, men det vurderes, at ville være relevant – nu hvor barnet er 1½ år – at fokusere på
barnets aktuelle udækkede behov som udgangspunkt for støtten frem for på forældrenes udfordringer i
forældrerollen.
For de tre unge-sager (drenge på 14, 15 hhv. 17 år) er gældende, at der i meget høj grad sættes ind med
indsatser målrettet skole og uddannelse. Den ene bevilges grundet i faglige såvel som sociale behov
efterskoleophold og den anden får intensivt samtaleforløb, kobles til SSP-indsats og ungeteamet og den
yngste af drengene bevilges efterskoleophold, begrundet i egne og mors problemer. For den 17 åriges
vedkommende var udfordringerne massive for blot et år siden – aktuelt ser vi en succeshistorie ikke mindst
med baggrund i helhedsorienteret indsats.
I sagen med den 3-årige pige henvender mor sig selv til forvaltningen. Allerede inden sagen er på
visitationsmøde er iværksat foreløbig indsats til både pigen og hendes bror, trods det, at sagen ikke
vurderes akut. I samme sag indhentes i øvrigt status fra praktiserende læge på både barn og mor.
I enkelte sager fylder beskrivelsen af forældre, hyppigt mors, problemer lige så meget som beskrivelsen af
barnets. Det gælder eksempelvis i sagen om den 15 årige dreng. Det betyder dog ikke, at den unge ikke får
den rigtige indsats.
For de to sager fra indsatsteamet, der omhandler de helt små børn (½ år og 1½ år) er ”Familie i Forandring”
slået igennem på alle de punkter, der er afdækket i sagsanalysen. Vedrørende sagen på barnet på ½ år er
sagen lukket og det er oplyst til de nærmeste samarbejdsparter. Helt relevant.
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I flere sager involveres meget velbegrundet eksterne eksperter, eksempelvis fra Børnehus og VISO.
Sidstnævnte bruges til udredning men også til sparring på handleplan. Det er et eksempel på en generel og
gennemgående synlighed i sagerne på, at sagsgangene i Billund i høj grad målrettet understøtter det
bedste grundlag for valg af indsats.
3. Tidlig indsats og tidlig involvering i sagerne
Generelt er sagerne præget af, at der handles hurtigt på bekymringer. Flere sager er eksemplariske med
hensyn til tidlig indsats. Det gælder eksempelvis sagen vedrørende den 10 årige pige, hvor der fra skolen
indkommer en underretning omhandlende at pigen gennem dialog og eget skriftlig udtryk fortæller sin
lærer, at mor har slået. Børnesamtale udføres i hjemmet få dage efter underretningen er kommet, politiet
underrettes samme dag, Børnehuset involveres og skolen anmodes øjeblikkeligt om statusudtalelse på
pigens bror. Vi bemærker som det eneste dog, at der i brevet til mor vedr. underretningen står, at der vil
være tolk til stede ved underretningsmødet, men brevet er alene forfattet på dansk. Der kan derfor være
usikkerhed om hvorvidt mor forstår indholdet af brevet til fulde.
4. Match mellem barnets behov og hverdagsliv
Der anvendes generelt støtte, som er målrettet børn og deres forældre i umiddelbar tilknytning til
hverdagslivet og skolen er en central samarbejdspartner for de skolesøgende børns vedkommende.
Vi ser generelt i beslutningsreferater og på visitationsmøder en høj grad af logik og sammenhæng mellem
det problem, som fører til mødet og den beslutning, der træffes om indsats. Der er en relevant, faglig
deltagerkreds til møderne og der indhentes forud for beslutninger status og udtalelser, der kan kvalificere
beslutningen. Der følges op med rykkere, hvis disse ikke er fremsendt inden den aftalte deadline/inden
udtalelsen skal anvendes. Det fremgår generelt af referater, hvem, der påtager sig hvilket ansvar.
Modtagelsen
I modtagelsesteamet er gennemgået seks sager for børn og unge i alderen 7-13 år.
Opsamling på i hvor høj grad de seks mål for ”Familie i Forandring” kan spores i sagsbehandlingen for
modtagelsesteamet

1. Inddragelse af familie og børn
I fire ud af de seks sager er der gennemført samtaler med barnet indenfor det seneste år, i to sager fremgår
dette ikke af sagen (dreng 12 år og dreng 7 år).
Forældrene henvender sig i nogle sager selv og udtrykker behov for hjælp – det gælder eksempelvis i sagen
om den 12 årige dreng, hvor mor har bedt om hjælp til at få barnet i skole (løsningen bliver i en periode, at
en lærer henter barnet fra hjemmet).
Og i nogle sager får forældrene givet en vigtig rolle i at tage ansvar for dele af de videre arbejde i sagen –
det gælder f.eks. sagen om den 11 årige dreng, hvor mor selv skal tage fat i skolen med henblik på at få
indkaldt til et tværfagligt møde.
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I en enkelt sag, om den 11 årige dreng, spiller en (voksen) søster en vigtig rolle, idet hun hjælper far, der er
faldet i druk under samvær med drengen, på akutmodtagelsen. Vi ser ikke belyst i sagen, om hun i særligt
svære perioder kunne udgøre en mere systematisk ressource, der kan inddrages som støtte for drengen.
Eksemplarisk i samme sag deltager barnet i øvrigt i underretningssamtalen.
Som eksempel på at sikre at børnesamtalen kan finde sted mest skånsomt, har sagsbehandler i notat til
sagen om den 11 årige pige taget aktivt stilling til at samtalen holdes på skolen, og at der anvendes
metoder til samtalen, som fremmer en inddragelse af barnets perspektiv og forståelse af bekymringen, der
har ført til samtalen, i form af tegning. Pigen bliver opfordret til at tegne sin situation og hvad, hun har brug
for. Sagsbehandleren bruger tegningen aktivt i notat om samtalen.
2. Koordineret og helhedsorienteret indsats
Vi ser generelt en bred skare af fagpersoner involveret i det tværfaglige arbejde. I en enkelt sag er
praktiserende læge inviteret med (NB Vedkommende udebliver dog).
Vi vurderer, at der i opfølgningerne generelt er den relevante faggrupperepræsentation – eksempelvis i
sagen om den 12 årige dreng med massivt skolefravær og mulige psykiatrisk og kognitive udfordringer: her
er to psykologer, en lærer og skoleleder til stede ved tværfagligt (arbejds-)møde.
3. Tidlig indsats og tidlig involvering i sagerne
Sagerne i modtagelsesteamet er alle præget af en tidlig indsats og tidlig involvering i sagerne. Det ses
eksempelvis i sagen om den 11 årige dreng kontakter sagsbehandler eksemplarisk selv mor i forbindelse
med sommerferie. I sag en om 7 årig dreng fører underretning fra børnehave til tværfagligt møde, hvor
fokus er på at belyse den samlede situation for familiens tre, sammenbragte børn.
Det er ikke muligt på baggrund af denne sagsgennemgang at vurdere, om der kunne være startet støtte op
endnu tidligere. Sagsgennemgangen bygger alene bygger på det seneste års indsats.
4. Match mellem barnets behov og hverdagsliv
Vi ser, at der i alle sagerne søges og udmøntes løsninger, der inddrager barnets primære livsarenaer:
familien og skolen. Skolen spiller en vigtig rolle, også ved indhentning af status forud for beslutning om
indsats.
I flere sager indgår barnets muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter. Det indgår eksempelvis som en del
af beskrivelsen af kontaktpersonens opgave for den 12 årige dreng med massive skolemæssige og sociale
udfordringer.
Opsamling på i hvor høj grad de seks mål for ”Familie i Forandring” kan spores i sagsbehandlingen for
familieindsatsen
Herværende sagsscreening tager udgangspunkt i myndighedsager. Det vil sige, sagsscreeningen ikke har
inddraget familieindsatsens arbejdsmateriale. Herværende resumé og vurdering af familieindsatsen i
relation til ”Familie i Forandring” tager derfor alene afsæt i det materiale, der er sendt fra Familieindsatsen
til myndighed – det vil sige statusnotater og eventuelt journaliseret mailkorrespondance. På denne
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baggrund er det langt fra alle mål i ”Familie i Forandring” det er relevant eller muligt at besvare
fyldestgørende ud fra det til rådighed stående materiale, der ligger til grund for sagsscreeningen.
Familieindsatsen omfatter sager fra de to teams: Modtagelse og Indsats. Desuden to sager omhandlende
børn, der undervejs i perioden, som screeningen omfatter, overgår fra familieindsats til anbringelse.
1. Inddragelse af familie og børn
Screeningen giver ikke indsigt i om og i givet fald hvordan Familieindsatsen tilrettelægger en
familiebehandling sammen med forældrene og eventuelt børnene. Screeningen siger således ikke noget om
omfanget af og graden af inddragelse i tilrettelæggelse af ”egen behandling”
Vedrørende forældres og børns inddragelse i processen med at skrive statusnotater, er det overordnet set
ikke konsekvent tydeligt, om og i hvilken grad forældre og børn har været deltagende eller om det alene er
de professionelle, der udformer statusnotater. Det er dog i sagerne generelt tydeligt, at statusnotaterne er
gennemgået med forældrene, men mindre konsekvent med børnene.
I nogle sager fremgår det specifikt af statusnotaterne, at det ikke er muligt at lave opfølgningen sammen
med forældrene, da de udebliver fra opfølgningsmøder.
Generelt er i statusnotater de fagprofessionelles vurderinger repræsenteret meget bredt. Det fremgår dog
kun i meget begrænset omfang, om det private netværk kan indgå som en mere systematisk del af
opfølgningen med henblik på at styrke at familien kommer til orde.
2. Koordineret og helhedsorienteret indsats
Temaet er ikke vurderet specifikt for Familieindsatsen i screeningen, idet alene dokumenter i
myndighedsregi er medtaget. Generelt indgår flere fagpersoners vurdering i statusnotaterne, og det er
muligt at spore eksempelvis en opmærksomhed på potentialet i at inddrage bl.a. den familieorienterede
misbrugsbehandling, hvilket fremgår af en konkret sag med en dreng på 11 år. I statusnotatet fremgår en
meget tydelig indstilling til, at drengen og dennes søster skal være en del af behandlingen i
Familieorienteret Misbrugsbehandling (når behandlere vurderer, at forældre kan rumme drengens
oplevelser).
Der anvendes i meget høj grad ICS-skabelon for statusnotater, hvilket muliggør og styrker et fælles fagligt
udgangspunkt for at arbejde koordineret og helhedsorienteret. I ganske få sager har det ikke været muligt
at fremfinde statusnotater. Der udfærdiges generelt statusnotater, rettidigt og af en sådan beskaffenhed,
at de kan tjene til beslutninger om ophør, fortsættelse eller tilpasning af indsats og understøtter dermed
myndighedens mulighed for koordination og relevante rettidige socialfaglige vurderinger og afgørelser.
I enkelte sager nævnes, at der er udarbejdet en Sikkerhedsplan – men det er ikke umiddelbart muligt at
finde disse i de tilgængelige dokumenter, som har indgået i sagsscreeningen. Det kan derfor overvejes, om
sådanne planer har potentiale til (i højere grad) at indgå i faglig dialog mellem familieindsats og myndighed.
Det gælder eksempelvis i sagen om en 12 årig dreng og en dreng på 11 år.
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3. Tidlig indsats og tidlig involvering i sagerne
Tidlig indsats og tidlig indgang i sagerne omhandler i screeningen primært myndighedens håndtering af
dette. I relation til Familieindsatsen kan man sige at dennes rettidige observationer og tilbagemeldinger til
myndighed understøtter tidlig og rettidig indsats.
Det har ikke været muligt at spore ventetid til igangsættelse af indsatser, hvilket i givet fald kunne have
betydet, at der ikke kunne sættes så tidligt ind som ønsket
4. Match mellem barnets behov og hverdagsliv og (5.) løsninger tæt på barnets hverdagsliv
Der er i screeningen sager, der eksemplarisk dokumenterer et sikkert og relevant match mellem barnets
behov, hverdagsliv og indsats. Det gælder for eksempel de to babysager, hvor der er lavet en glimrende og
hjælpsom indsats, som tilgodeser barnets behov og samtidig er tæt på dets hverdagsliv, idet barnet
forbliver sammen med forældrene. I en sag om en dreng på 17 år lykkes det at beskrive meget tydelige
målsætninger for indsatsen formuleret ved familiebehandler. Især beskrives et perspektiv, der rækker ind i
drengens fremtid (den nære) i form af hjælp til at søge fritidsjob (og det lykkes), hvilket må siges at være et
tiltag helt tæt på barnets hverdagsliv. Sagen er på flere måder eksemplarisk i både generel beskrivelse af
indsats og i opfølgning.
I sager vedr. teenagere ses generelt et tydeligt fokus på skolegang og fremtid. Det udmønter sig
eksempelvis i en forlængelse af en kontaktperson ind i en ung drengs start på ungdomsuddannelse. Denne
sag er på mange måder eksemplarisk, idet det ved tidspunktet for indgang i sagen i screeningen fremgik, at
drengen havde massive skolemæssige udfordringer. Kontaktpersonen formåede at finde ressourcer og
drømme om fremtiden, der i høj grad af sagens dokumenter fremstår som afgørende for, at drengen nu er i
gang med succesfuldt skoleforløb.
I sagerne med den 12- og den 15 årige, der gik fra Familieindsats til anbringelse kan man også tale om, at
Familieindsatsen har godt fokus på barnets behov og hverdagsliv, idet Familieindsatsen rettidigt og helt
relevant tydeliggør at familiebehandling tæt på barnets hverdagsliv ikke er tilstrækkeligt hjælpsomt, og der
iværksættes en anbringelse.
I en sag om en 12 årig dreng er eksemplarisk beskrevet hans fritidsinteresse (fodbold) og den betydning,
den har for drengens trivsel. Det beskrives således i status, at han har oplevet succes med Fodboldskole
over sommeren og at netop denne aktivitet er en klar ressource for drengen. Foranstaltningen i
familieindsatsen har altså her inddraget også forhold, som ikke specifikt er koblet til indsatsen, men som
ses som betydningsfulde for drengen og kan bidrage til et billede af de samlede ressourcer og behov.
Det er ikke muligt på baggrund af screeningen at vurdere hvorvidt og i hvilken grad metoder i
Familieindsatsen svarer til ”Familie i Forandrings” fokus på løsninger tæt på barnets hverdagsliv. Vi noterer
dog, at der i flere statusnotater redegøres for de anvendte metoder og tilgange, eksempelvis mentalisering
netværkstavle mv.
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Kvantitativt resumé af sagsscreening
I nedenstående grafiske illustrationer fremgår en optælling af de specifikke fokusområder i ”Familie i
Forandring”. Den kvantitative analyse fokuserer på elementer i sagsbehandlingen, der understøtter
modellen. Vi har derfor vurderet, om barn og familie er tilstrækkeligt inddraget i sagsbehandlingen? Hvor
mange kontakter har der været mellem rådgiver og forældre/barn løbet af det sidste år? Er der §50undersøgelse (ikke gældende for Modtagelse)? Er der handleplan med mål og tidsperspektiver? Antal
møder, som barn/forældre har deltaget i? Inddrages hverdagslivets aktører?
Herudover har vi noteret indskrivningsmøder og opfølgningsmøder samt noteret antallet af statusnotater
og kvaliteten af disse, eksempelvis om foranstaltningen inddrager forældre og barn i udarbejdelsen af
status og hvorvidt foranstaltningen inddrager lokalsamfundet, barnets netværk eller hverdagslivets aktører.
Vi har noteret mødeformer, eksempelvis om der i sagen anvendes netværksmøder. Anvendes netværkskort
i sagen. Vi har samlet vurderet sagens oplysninger og kvaliteten af den socialfaglige vurdering.
Endvidere har vi set på hvordan, sagen begynder og noteret hvorvidt og i hvilket omfang, der foreligger
underretninger i sagen.
Alt i alt giver det et nuanceret billede af i hvilken grad ”Familie i Forandring” er implementeret i
sagsarbejdet i kommunen. Kvaliteten af det skriftlige materiale fra foranstaltningen indgår ligeledes i den
samlede vurdering. Her skal bemærkes, at vi alene har haft sagens dokumenter i myndighedsafdelingen til
rådighed for denne del af vurderingen.
1. Inddragelse
Diagrammet illustrer, at i 73 % af de 30 screenede sager, er inddragelsen af børn og familier relevant og
svarende til målene i ”Familie i Forandring”. Det betyder bl.a. at:





Børn og unges stemme høres og at de har en bisidder
At der er en imødekommende retorik i sagens dokumenter
At der finder påmindelser sted med sms og mails
At der anvendes § 54 støttepersoner

I 23 % af sagerne er der delvis inddragelse af børn og familier. Det omhandler bl.a. forhold som:




At man ikke kan se børnesamtaler refereret
At et barn i handicapteamet ikke er talt med + langt interval mellem forældreinddragelse
At nogle sager ikke har inddraget andet af barnets netværk end forældre

I en enkelt sag er inddragelse af barn og forældre ikke tilstrækkelig i forhold til ”Familie i Forandrings”
målsætninger. I denne sag er der afholdt én børnesamtale, barnet på 13 år deltager ikke i møder i øvrigt og
ingen fra private netværk er inddraget om det fremgår af sagen, at barnets moster har tæt kontakt med
barnet og at barnet tilsyneladende profiterer af støtte hos en frivillig forening.
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For familieindsatsens vedkommende iagttager vi, at det er uklart hvordan eller om forældre og børn
inddrages i udfærdigelsen af statusnotater. Det er dog tydeligt at notaterne gennemgås med forældrene –
knap så tydeligt i forhold til børnene.

30 sager = 100%
3%
23%

73%

Ja

Delvist ja

Nej

2. Koordineret og helhedsorienteret indsats
I langt hovedparten, 83 % af sagerne, ser vi tydeligt en koordineret og helhedsorienteret indsats.
I disse sager ser vi bl.a. at:






Indsatser er helhedsorienterede
Der afholdes tværfaglige møder, netværksmøder mm.
Velkoordinerede indsatser
Relevant mødedeltagelse
Rettidig inddragelse af eksterne aktører (f.eks. Børnehus og VISO-rådgivning)

I 13 % af sagerne spores en delvis koordineret og helhedsorienteret indsats. Dette begrunder vi bl.a. med
udgangspunkt i at:
♦
♦

Skolen ikke et tilstrækkeligt inddraget
At der finder administrative forlængelser sted

I én sag ser vi ikke en koordineret og helhedsorienteret indsats. Dette skyldes en fragmenteret
sagsbehandling med fire sagsbehandlerskift i perioden.
I Familieindsatsen ser vi i høj grad anvendelse af ICS skabeloner, der understøtter fælles fagligt grundlag for
koordinering og det helhedsorienterede arbejde.
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30 sager = 100 %
3%
13%

83%

Ja

Delvist ja

Nej

3. Tidlig indsats og tidlig indgang i sagerne
I 90 % af sagerne ser vi at tidlig indsats og tidlig indgang i sagerne afspejler ”Familie i Forandring”. Dette ses
bl.a. afspejlet i:






Aktuelle § 50 undersøgelser
Handlinger på underretninger sker hurtigt
Hurtig inddragelse af andre aktører
Hyppig opfølgning, som sikrer rettidig justering af indsatser
Gode socialfaglige vurderinger om indsatsbehov og rettidighed

I få sager ser vi en delvis efterlevelse af tidlig indsats og tidlig indgang i sagerne. Dette omhandler bl.a.at
der handles hurtigt på en underretning, men ansøgning om aflastning ”hænger” siden 2016.
I en enkelt sag ser vi ikke tidlig indsats og tidlig indgang i sagen afspejle sig. Dette omhandler et barn, som i
mange år har været omsorgssvigtet, men som nu er anbragt. En relevant indsats.
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I Familieindsatsen kan vi ikke se, at der er ventetid på indsatser.

30 sager = 100 %
7%

3%

90%
Ja

Delvist ja

Nej

4. Match mellem barnets behov og indsatsen
Med undtagelse af en enkelt sag ser vi i meget høj grad at barnets behov matches med indsatsen. Dette
afspejler sig bl.a. i:





Godt oplyste sager/målgruppeafklaringer
Fine socialfaglige vurderinger
Relevante valg af indsatstyper
Fokus på match ved opfølgninger

I én enkelt sag ser vi delvist match. I sagen er mindre velbeskrevede perspektiver – det fremgår f.eks. ikke
af sagen, om en frivillig organisation, som barnet tilsyneladende profiterer af at være tilknyttet, kunne
støtte yderligere.
Familieindsatsen leverer relevante indsatser og har øje for, hvornår indsatsen ikke længere er relevant eller
tilstrækkelig.
5. Løsninger tæt på barnets hverdagsliv
I meget høj grad omfatter sagerne løsninger tæt på barnets hverdagsliv. I 96 % af sagerne ser vi bl.a.:







Løsninger tæt på barnets livsarenaer (skole/forældre)
Forældre ‘klædes på’ (autismetilgang, Martemeo mv)
Muligheder for fritidsaktiviteter har prioritet
Forsøgt hjemgivelse/hjemgivelsesplaner
Netværksanbringelser
Bortadoption (hvorved der skabes et almindeligt hverdagsliv for barnet)
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Delvis omhandler, at der i sagen ikke indgår et søskendeperspektiv ved spædbarnsanbringelse.
Familieindsatsen understøtter løsninger tæt på barnets hverdagsliv både i hjemmet og ved
kontaktpersoner.

28 sager = 100%
(2 sager med specialiserede
behandlingsindsatser medtages ikke)
4%

96%
Ja

Delvist ja

Nej

§ 50-undersøgelser og handleplaner
Der er aktuelle § 50 undersøgelser i 21 ud af 23 sager. I syv af sagsscreeningens sager er det ikke relevant at
vurdere, da indsatsen er handicapkompenserende eller omfatter forebyggende støtter efter § 11.

23 sager = 100 %
0%

9%

91%
Ja

Delvist ja

Nej
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Der er aktuelle handleplaner i 20 ud af 20 sager. 10 sager er ikke relevante at vurdere i forhold til
handleplan, da indsatsen er handicapkompenserende eller vedrører § 11.

20 sager = 100 %
0%

100%
Ja

Delvist ja

Nej

Familieindsatsen
I sagernes oplysning og dokumenter indgår statusbeskrivelser fra Familieforanstaltningen. Vi har vurderet
disse i forhold til anvendelsen af ICS som skabelon og redskab. Sammenfattende ser vi en meget høj
anvendelsesgrad af ICS og at statusnotater har fokus på at lave konklusioner på mål med indsatsen. Vi ser
også en høj kvalitet af notaterne i forhold til at kvalificere de faglige beslutninger om det videre forløb i
sagerne.
Grafisk illustration af Familieindsatsens anvendelse af ICS-rapporter:
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Mulige opmærksomhedspunkter
Som skrevet indledningsvist er ”Familie i Forandring” tydelig at spore i sagerne. Vi har dog ved at screene
30 sager også fundet nogle tematiske fællestræk for nogle af sagskategorierne, som vi foreslår en dialog og
opmærksomhed omkring, med henblik på endnu bedre udmøntning af modellen. Det drejer sig om
følgende ikke-prioriterede temaer:














§ 50 undersøgelserne er generelt af god kvalitet med relevante oplysninger og fine socialfaglige
analyser og vurderinger. Enkelte § 50 undersøgelser har vi set med indledende
undersøgelsesspørgsmål, hvilket hjælper læseren godt på vej i forhold til hvilken konkret
bekymring, der har ligget til grund for påbegyndelsen af en § 50 undersøgelse. Men vi har set flere
§ 50 undersøgelser på op til omkring 30 sider, hvilket vi vurderer er uhensigtsmæssigt i forhold til at
de unge og forældre skal læse og forholde sig til den. Man kan let miste pusten. Endvidere er det på
den ene side helt relevant, at de socialfaglige analyser læner sig op ad teorier, men på den anden
side har vi set § 50 undersøgelser, hvor vi tænker, at det i et forældreperspektiv måske ikke giver
mening at indskrive konkrete teoretikere i selve undersøgelsen.
I forlængelse af ovenstående har vi set § 50 undersøgelser på ufødte børn – som er rigtig fine –
men når barnet nu er eksempelvis 1½ år, vil det være relevant, at have opmærksomhed på barnets
aktuelle udækkede behov for at sikre bedst mulig match mellem barnets behov og indsats.
Netværksinddragelse: Der ses netværkskort i rigtig mange af sagerne, men i nogle sager, kan man
ikke rigtig se, hvordan det afdækkede netværk så egentlig ’forfølges’ eller bidrager videre i sagen. I
denne sammenhæng kan man måske også i nogle af sagerne udfordre netværksbegrebet til at
omfatte mere end eksempelvis bedsteforældre, det vil sige være mere opsøgende i forhold til
andet, privat netværk.
Skoleområdet: I handicapsagerne ser det ikke ud til at specialskolerne spiller en særlig aktiv rolle,
selv om det måske netop er her, at skolen, der har de specialpædagogiske forudsætninger, kan
bidrage til en helhedsorienteret støtte og blandt andet vejlede og rådgive om metoder, der
understøtter barnets udvikling i hjemmet, aflastningsfamilien mm.
Handicapsagerne og løsninger tæt på barnets hverdagsliv: kan man i forlængelse af ovenstående i
højere grad tænke fagpersoner fra specialskoler, specialbørnehaver, specialdøgntilbud mm. som
nogen, der støtter og vejleder i hjemmet omkring barnets specialbehov?
Løsninger tæt på barnets hverdagsliv i anbringelsesager: I mange af anbringelsessagerne er det ikke
tydeligt, hvordan valget er faldet på netop det konkrete opholdssted, som er valgt. Denne
overvejelse kunne måske tydeliggøres med henblik på at sikre, at løsningen er så tæt på barnets
hverdagsliv som muligt.
Inddragelse af barnet kan enten tydeliggøres eller gøres endnu bedre: Der er mange sager, hvor det
ikke fremgår, at barnet er tilbudt en bisidder. Muligvis er dette sket, men fremgår blot ikke af
sagerne. Ligeledes er der ingen af anbringelserne, hvor vi kan se, at barnet eller den unge er tilbudt
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hjælp til at finde en støtteperson jf. SL’s § 68b. Dette ville dels ligge i forlængelse af
netværksafdækningen og dels ville det understøtte bedre inddragelse af barnet / den unge, som
gennem en støtteperson, kan blive endnu bedre inddraget perspektiverne for eget liv på kort og
længere sigt.
Mål og handleplaner: I nogle af sagerne kan der arbejdes mere med målene, så de reelt bliver til at
følge op på. Hvad er eksempelvis succeskriteriet for en kontaktperson – hvornår er målet opfyldt
ved skolefravær – hvor hyppigt skal barnet komme i skole for at indsatsen kan nedtrappes?
I forlængelse af ovenstående vil tydeliggørelse af tidsperspektiverne for målopfyldelse være
hensigtsmæssige. Eksempelvis hvor længe skal det vare, før der skal ses resultater af § 11indsatsen, inden der skal overvejes optrapning, nedtrapning eller helt anden indsats?
Netværksmøder: Barnets/den unges deltagelse i netværksmøder: hvordan vurderer man, om et
barn eller en ung skal deltage i netværksmøder og kan møderne differentieres, så den unge
deltager i en del af mødet, mens den anden del af mødet er for de voksne?
Kan det overvejes, at lave standarder for statusnotater fra aflastnings- og plejefamilier?
Tidlig indsats og tidlig involvering i sagerne er meget let at ’måle’ i forhold til de helt små børn og
nye sager om småbørn. Men der er et tema omkring, hvordan dette mål skal udmøntes i de ’gamle
sager’, hvor et barn i mange år har været omsorgssvigtet og eller eksempelvis anbragt. Hvordan kan
man etablere et nyt og mere intensivt samarbejde med den unge og dennes familie? Hvordan kan
man stille nye krav til det ’gamle’ opholdssted/plejefamilie? Hvordan kan man gentænke
netværket? I forlængelse heraf hvordan kan man med udgangspunkt i ”Familie i Forandring” sikre
den bedst mulige overgang til voksenlivet for de unge, der vil være i målgruppen for enten
efterværn eller tilbud efter SL’s § 85 eller § 107?
For Familieindsatsen kan et fremadrettet udviklingspunkt handle om inddragelse af familier og børn
i udarbejdelsen af statusnotater
I nogle sager er det mindre tydeligt hvornår og på hvilken baggrund Familieindsatsen kan vurdere,
at problemet, der førte til henvisningen, er løst. Der ses i nogle statusnotater et tydeligt fokus på
beskrivelse af problemer og uopfyldte behov, men ikke stringent til mål og hvordan, indsatsen
specifikt arbejder med disse mål. Der kan derfor rettes en fremtidig opmærksomhed på at
kvalificere konkrete målsætninger og indikatorer for indsatsen, således at statusnotater og
opfølgningsnotater mere konkret kan bidrage til vurdering af progression.
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