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Familieafdelingen 
 

 

Medbestemmelse 
Mål: Familierne oplever, at de har medbestemmelse og indflydelse på egen sag + netværket inddrages aktivt 

Succeskriterie: Ejerskab og ansvarlighed i rollen som forældre 

Hvordan: Netværksmøder som en fast del ved afslutning af den børnefaglige undersøgelse i forbindelse med 

udarbejdelse af § 140 handleplan. Netværksmøder ved opstart af aflastning. 

Anvendelsen af ICS + den løsningsfokuserede metode ved samtaler. 

Handleplaner udarbejdes sammen med barnet/den unge og familien. I forhold til den unge udarbejdes der JEG-

handleplaner med SMART mål, således får den unge større ejerskab for sine mål. 

Hvad medfører indsatsen: Barnet/ den unge og Familierne oplever en positiv udvikling med færre 

problemstillinger og oplever en større medbestemmelse og inddragelse. Barnet/den unge og familien får større 

ejerskab for udviklingen. 

Opfølgning:  

Vedr. netværksarbejdet :Pilotprojekt kører fra januar – oktober 2017. Herefter evaluering. 

Lovbestemte opfølgninger afholdes, hvor barnet/den unge og familien inddrages 

Arbejdsmetoder og inddragelse drøftes kontinuerligt på teammøder og i ledelsen 

Vedr JEG handleplaner har teamleder fokus på dette bruges 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  

En tidlig og forebyggende indsats 
Mål: Sårbare børn og unge forbliver i normalområdet 

Succeskriterie: At problemerne altid løses indenfor normalområdet – når muligt 

Hvordan: Et tæt og systematiseret samarbejde mellem Modtagelsen og PPR 

Hvad medfører indsatsen: At vi sikrer barnet og den unge en løsning så tæt på det normale som muligt og dermed 

skaber øget trivsel og bedre udviklingsmuligheder 

Opfølgning 

Der er fast samarbejde mellem Modtagelsen i Familieafdeling og PPR – der ligger procedure med fast evaluering.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Familierne har stor indflydelse 
på egen sag 

Netværksmøde
r 

Familierne tager selv ansvar 
og der er en positiv udvikling i 
sagen 

Et tættere samarbejde med 
PPR 

Øget trivsel hos barnet og 
den unge ved at så tæt på 
det normale som muligt 

 

Sårbare børn og unge forbliver i 
normalområdet  
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Tværgående samarbejde 
Mål: Familieafdelingen vil optimere alle snitflader til andre kommunale samarbejdspartnere 

Succeskriterie: Borgeren oplever at få en hurtigere og mere ensartet/ sammenhængende hjælp 

Hvordan: Familieafdelingen tager ansvaret for at etablere samarbejdsprocedurer med skoler, PPR og 

udførerområdet. 

Der er aftalt samarbejde med PPR og sundhedsplejen. 

Der arbejdes på et samarbejde med Socialafdelingen. 

Der er et øget fokus på et tættere samarbejde med skoler og dagtilbud. Der udvikles på at etablere 

pilotprojekt vedr. Det inddragende netværksmøde med udvalgte skoler og evt. dagtilbud  

 

Der er i Ungeteamet fast samarbejde med Ungebasen. 

Hvad medfører indsatsen: Nye øjne og kompetencer på indsatsen og mulighederne. Øget sammenhæng for 

familierne  

Opfølgning: Opfølgning forankres i Task Force regi. Der følges op på samarbejdsaftaler 1-2 gange årligt. Der udpeges 

tovholdere, der er ansvarlige for alle snitflader og løbende dialog. 

Der skal i ledelsen kontinuerligt drøftes udvikling i det tværgående samarbejde. Der skal løbende ses på nye 

samarbejdsmetoder. En mulighed kunne være samarbejdsmetoden ”vejen til uddannelse og beskæftigelse” for de unge 

over 15 år. 

Der skal udpeges Tovholdere. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Kvalitet i opgaveløsningen 
Mål: Socialrådgiverne forstår at tage styring på systematikken og den socialfaglige analyse 

Succeskriterie: Borgerne oplever, at socialrådgiverne tager styring på den koordinerer indsats og den nødvendige 

progression i sagen 

Hvordan: Via en refleksiv tilgang til arbejdet og via opfølgning på om børnesagsforløbet afspejler sig i praksis via 

ledelsestilsyn og sagsgennemgang. Der skal bruges procedure og skabeloner, ICS og løft, herunder SMART-mål og jeg-

handleplaner i forhold til de unge. 

Ved brug af ICS superbrugere og koordinatorer.  

Hvad medfører indsatsen: Øget fremdrift og afklaring i sagerne 

Opfølgning: Sagsgennemgang, ledelsestilsyn, sparring, teammøder, ledelsesinformation på ledermøder, 

brugertilfredshedsundersøgelser. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Familierne oplever en bedre 
koordineret  socialfaglig indsats 
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Nytænkning af indsatsen 
Mål: Løbende at udvikle og forbedre indsatserne til gavn for de sårbare børn og unge  

Succeskriterie: Borgerne oplever at fokus rettes mod, hvordan de med støtte og hjælp selv kan blive i stand til at løse 

de udfordringer, de oplever 

Hvordan: Familieafdelingen samarbejder tæt med alle relevante samarbejdspartnere og fagområder,- herunder også 

de frivillige organisationer, med henblik på hele tiden at sikre den bedste indsats 

Hvad medfører indsatsen: Et kvalitativt fokus på behov og tilbud samt justering, når det er nødvendigt. Flere 

kortsigtede indsatser samt en tættere opfølgning 

Opfølgning: Via den lokale visitation og fælles procedurer (eller som minimum kendskab til hinandens faglige tilgange).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgaver til drøftelse: Hvordan sikres det, at vi med baggrund i ovenstående, rent faktisk er i stand til løbende at 

udvikle og forbedre indsatserne løbende? Er det nok med den lokale visitation og fælles procedurer, - eller er der 

behov for at vi gør yderligere? Hvordan opsøger vi nye metoder og vidensdeler? Og hvordan kvalitetssikrer vi 

indsatsen – hvem har ansvaret, hvor ofte og hvordan?  

 

 
Udvikling og justering af 
indsatser 

Nye samarbejder samt bedre 
kvalitetssikring 

Ingen pakkeløsninger og 
løbende justering af indsatsen 


