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Projektet startede d. 1. oktober 2017 og slutte de d.30. september 2020.  

Resultater fra projektet 
Ved at samle myndighed og udfører indenfor Center for Familie, Social og beskæftigelse i 

et team, har det været muligt at anlægge et helhedsorienteret syn på familien og lave en 

koordineret indsats som sikrer, at forældrene får en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet 

og at børnene kommer i bedre udvikling. Den tætte kontakt til borgerne virker og giver 

effekt, hvilket tydeligt afspejler sig i resultaterne.  

Pr. 1. oktober 2020 opgøres resultaterne således: 

 21 ud af 49 ledige har opnået selvforsørgelse, hvoraf 1 er fastholdt på 

arbejdsmarkedet.  

 10 ud af 49 har været i 

beskæftigelsesrettet tilbud. 

 9 ud af 49 har eller har haft småjob eller 

tidsbegrænset ansættelse i perioden. 

 10 ud af 49 har ikke været i 

beskæftigelsesrettet tilbud, småjob eller 

selvforsørgelse i perioden. 

 

Mere end 80 % ledige borgere er kommet tættere på arbejdsmarkedet enten igennem 

ordinære ansættelser, småjob eller praktikforløb med tilfredsstillende fremmøde. 

Ud af 15 børn med bekymrende fravær er fremmødet blevet markant bedre hos de 11 

børn. 

Formål med projektet 
Formålet med projektet er, at der med udgangspunkt i forældrenes tilknytning til 

arbejdsmarkedet anlægges et helhedssyn på familien, for på den måde at få den ledige 

forælder tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet udspringer af en grundlæggende 

hypotese om, at familiens problemer minimeres ved at forældrenes tilknytning til 

arbejdsmarkedet øges. 
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Mål for projektet 
Mål 1: At minimum 50 % af forældrene har opnået selvforsørgelse  

Der har været tilknyttet 49 voksne fordelt over hele projektperioden. Dette diagram viser, hvordan de 

voksnes forsørgelsessituation var, da de sluttede i projektet.  

 

Varighed af selvforsørgelse.

 

6 ud af de 21 borgere er afsluttet pr. 1. oktober 2020 med mindre end 3 måneders selvforsørgelse, men 

de er fortsat i ansættelse ved afslutning af projektet. Der er nogle borgere, der er startet sent i projektet 

og det kan give et misvisende billede af varigheden af forsørgelsen.  

Mål 2: At minimum yderligere 25 % af forældrene deltager i et virksomhedsrettet 

eller beskæftigelsesrettet tilbud med et tilfredsstillende fremmøde.  

33 % af de voksne har deltaget i et virksomhedsrettet eller beskæftigelsesrettet tilbud med et 

tilfredsstillende fremmøde.  

81 % af de voksne er enten blevet selvforsørgende eller er kommet nærmere selvforsørgelse ved at deltage 
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i et virksomhedsrettet eller beskæftigelsesrettet tilbud.  

Småjob er ikke nævnt som et mål i projektet, men enkelte borgere har ikke været i praktik, men derimod i 

småjob. De borgere der har eller har haft småjob fremgår af diagrammet under praktik.  

 

Mål 3: At børnenes behov for særlige indsatser reduceres og at bekymringsniveauet 

for børnene, som scores i starten af projektet, falder.  

Der er ikke sat et konkret tal på dette mål. Generelt er børnene kommet i bedre udvikling. Det ses ved et 

mere stabilt fremmøde i skole og institution, færre sociale foranstaltninger, gladere børn og forældre.  

Herudover ses at flere sociale sager er afsluttede som følge af den gode udvikling.  

Mål 4: At børnenes fravær fra skole og dagtilbud reduceres  

Der har været 15 børn med bekymrende fravær i skolen.  

 

Mål 5: At børn i folkeskolens 9. eller 10. klasse minimum får to i dansk og 

matematik. 

Der har været ganske få børn, der har afsluttet 9. klasse, mens familien har været tilknyttet projektet. De få 

børn der har afsluttet 9. klasse, har afsluttet folkeskolens afgangsprøve med minimum 02 i dansk og 

matematik. 

I en familie har der været iværksat ekstra støtte til lektier. Det har haft en gavnlig og tydelig effekt på 

barnets standpunktskarakterer. 
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Mål 6: 50 % af børnene over 13 år har fået et fritidsjob.  

22 børn har været over 13 år, mens de har været tilknyttet projektet. Det er vanskeligt at finde et fritidsjob 

i en alder af 13 år, undtagen at gå med aviser. Det er ikke altid et attraktivt job og derudover er det for 

mange unge en bedrift i sig selv, hvis de passer deres skole og eventuelle fritidsinteresser. Det blev drøftet 

på et styregruppemøde, at alderen eventuelt skulle hæves til over 15 år, samt at der skulle indskrives 

fritidsinteresser som et mål. 

 

Mål 7: At 50 % af de unge er påbegyndt en ungdomsuddannelse.  

Alle unge i projektet, som har afsluttet folkeskolen, er påbegyndt en ungdomsuddannelse. 

Mål 8: At antallet af familiernes kontaktpunkter med kommunen reduceres med 50 

% 

Da alle familier som udgangspunkt har haft minimum 2 sagsbehandlere, så er målet automatisk nået, ved 

indskrivning i Task Force. I enkelte familier har de beholdt en sagsbehandler fra fx Jobcenteret eller 

Socialcenteret, men det har været på baggrund af en konkret vurdering i hver enkel familie. Herudover kan 

familien have haft virksomhedskonsulent, mentor, kontaktperson, familievejleder m.m. som også er 

erstattet af Task Force. Det vil altså sige, at antallet af kontaktpunkter kan være reduceret med mere end 

50 % i flere familier. 

Mål 9: At forældrene på kort sigt og børnene på længere sigt opnår selvforsør gelse. 

43 % voksne har opnået selvforsørgelse, men det er vanskeligt at forudsige om børnene på længere sigt vil 

opnå selvforsørgelse.  

Mål 10: At der er udarbejdet en skabelon til eller model for en fælles familieplan i 

Faxe, som samler de lovmæssige planer på områderne. 

Der har været arbejdet med en fælles familieplan, som samlede de lovmæssige planer på områderne. Det 

er en svær opgave i langt de fleste familier. Hvis mors beskæftigelsesplan skal skrives sammen med 

børnenes handleplan, så vil det fordre, at mor samtykker til, at far også får indsigt i hendes 

beskæftigelsesplan. Forældrene kan være skilt og dermed vil de voksne oftest ikke blande den anden part 

ind i sin beskæftigelsessituation. Det kan også være forældre med sammenbragte børn, hvor en fælles 
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handleplan vil fordre samtykke fra alle forældre.  

Der er ved projektets afslutning ikke lavet en skabelon eller en model for en fælles familieplan i Faxe. 

Mål 11: At kommunens samlede, årlige omkostninger til familierne reduceres med i 

alt tre millioner, hvorfor projektet vil være selvfinansieret.  

Projektet har fået tilført 3 millioner om året i 3 år. Det vil sige i alt 9 millioner kroner over hele perioden.  

Det har reelt kostet 7.200.000 kr. at have projektet kørende i hele perioden ved opgørelse pr. 1. september 

2020. Det er 2.400.000 kr. om året.  

Med udgangspunkt i KLs opgørelsesmetode er der i projektperioden sparet i alt 3.212.989 kr. Det er alene 

baseret på udgifter til offentlig forsørgelse. 

 

Udover besparelse på offentlig forsørgelse har enkelte prøvehandlinger i projektet været helt eller delvis 

medvirkende til at der yderligere er sparet penge på følgende områder: 

 Tabt arbejdsfortjeneste (efter serviceloven til børn med særlige behov) 

 Specialskoletilbud 

 Kørsel til specialskoletilbud 

 Sociale foranstaltninger til børn 

 Socialt bedrageri 

 kr.2.395.380,00  

 kr.569.465,00  

 kr.248.144,00  

 kr.-

 kr.500.000,00

 kr.1.000.000,00

 kr.1.500.000,00

 kr.2.000.000,00

 kr.2.500.000,00

 kr.3.000.000,00

Økonomi

Kontanthjælp

Uddannelseshjælp

Sygedagpenge
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Målgruppe 
Projektet er normeret til 20 familier af gangen. Det er vigtigt at pointere, at bag 20 familier 

kan være 75 sager/indsatser (børnesager, beskæftigelsessager, mentorer, 

virksomhedskonsulenter, familiebehandling m.m.) 

Mindst en voksen i familien skal være på offentlig forsørgelse og et eller flere børn skal 

have behov for en særlig indsats for at familien kunne visiteres til projektet. 

Ved visitering af familier til projektet blev der anlagt et helhedssyn på familien så det var 

familiens samlede situation, der blev afgørende for, om familien blev tilknyttet projektet.  

Både aktivitetsparate borgere, jobparate borgere, sygemeldte borgere og andre 

målgrupper jf. LAB, har været tilknyttet projektet. Ligeledes kan barnets behov for støtte 

både være et behov for tidlig indsats eller behov for en foranstaltning. 

 

Undervejs i projektet er der i enkelte familier fraveget reglen om, at mindst en voksen skal 

være på offentlig forsørgelse og et eller flere børn skal have behov for en særlig indsats. I 

enkelte familier, har Task Force kun overtaget enten socialsagen eller 

beskæftigelsessagen. Det vurderes ud fra familiens samlede situation og/eller efter 

anmodning fra ledelsen.  

Tilgang til familierne 
Ved opstart i Task Force laves en forventningsafstemning med både familierne og de 

sagsbehandlere, der har haft kontakten til familierne. Der er ved opstartsmøde lavet en 

prioritering af, hvad der først skal arbejdes på og udgangspunktet har været, at der ikke er 

må være ventetid på den hjælp der igangsættes. Familierne er selv med til at definere, 

hvad der er vigtigst at gå i gang med først.  

Der er arbejdet ud fra en løsningsfokuseret tilgang, hvor der tages udgangspunkt i 

familiernes ressourcer, ønsker og mål. Herudover er fokus på at være i dialog med alle 

fagpersoner omkring familien, således at der sker en sammenhængende indsats. 

Handleplan 
På det første møde formuleres en handleplan. Erfaringen er, at familierne sjældent eller 

aldrig orienterer sig i handleplanerne. Det arbejde der laves med familierne er desuden 

meget praksisorienteret, så ofte er opgaven løst, inden det når at blive skrevet i 

handleplanen. Den overordnede handleplan med mål for indsatsen er klar, men 

delmålene bliver ofte løst hurtigere end det kan nå at blive ændret i handleplanen.  

Handleplanen er derfor dynamisk og formbar under hele forløbet.  

Et mål i projektet var at udarbejde en skabelon til eller model for en fælles familieplan i 

Faxe, som samler de lovmæssige planer på områderne. Dette mål har været 

nedprioriteret og er derfor ikke færdiggjort ved slutningen af projektet, men gældende 

lovgivning omkring brug af handleplaner er naturligvis overholdt.  



Udarbejdet d. 14. oktober 2020 

Side 7 af 9 
 

Prøvehandlinger 
En del af projektets mål er at prøve nye handlinger af i samarbejde med familierne. Det 

har resulteret i kreative ideer, hvor nogle er prøvet af og andre er blevet på ideplan. 

Brobygning med sociale indsatser og skole 

Den første prøvehandling var brobygning mellem social- og skoleforvaltning. I en familie 

var samarbejdet mellem familien, social- og skoleforvaltningen brudt sammen. 

Forældrene havde ikke tillid til, at hverken social- eller skoleforvaltning kunne hjælpe deres 

barn.  

Konkret gik Task Force ind i et meget tæt samarbejde med forældre og skole. Der blev 

bevilliget støtte i skolen og lavet en udredning af barnets behov. Der var samtidig daglig 

kontakt mellem familien, Task Force og skole for at sikre, at der ingen misforståelser var og 

at eventuelle udfordringer blev løst med det samme. Den hurtige og fleksible indsats var 

meningsfuld for både familie og skole. 

Personlig udvikling 

Den anden større prøvehandling var et forløb, der involverede flere familier. Forløbet blev 

tilrettelagt med en ekstern aktør.  

Der blev lavet et uddannelsesforløb med medarbejdere i Task Force og bagefter blev der 

lavet et udviklingsforløb med borgerne, hvor 10 familier var tilknyttet.  

Forløbet havde borgeren i fokus. Der var mulighed for, at borgeren kunne blive klogere på 

sig selv og hvad der er vigtigt i borgerens liv.  

Formålet var at hjælpe borgeren til at tage gode og aktive beslutninger i retning mod et 

bedre liv for den enkelte borger.  

8 ud af 10 deltagere kom efterfølgende i beskæftigelsesrettet tilbud eller i ordinær 

ansættelse. 

Økonomi 

Næsten alle familier i projektet har eller har haft problemer med at få økonomien til at 

hænge sammen. Inspireret af STARs rapport om Gældsrådgivning har Task Force iværksat 

en prøvehandling i forhold til borgernes økonomi. 

Når der er rod i økonomien bruger familien alle deres ressourcer på det hvilket kan 

hæmme deres muligheder for at komme i arbejde og dermed få en bedre økonomisk 

situation. I flere familier havde de helt mistet overblikket over udgifter og gæld. 

Task Force har lavet et forløb til borgerne med støtte til at få overblik og finde muligheder i 

deres økonomi. Det har betydet at nogle borgere har opdaget, at gælden slet ikke var så 

stor og andre har fået overblikket til at gøre noget ved deres situation. Det kan fx være at 

finde en anden og billigere bolig eller lave afdragsordninger med firmaer. 

Gruppeindsats i skole 

Task Force har i et samarbejde med Vestskolen lavet et gruppeorienteret tilbud, hvor en 

lille gruppe af børn tilbydes en særlig indsats i skoletiden. Det er et forsøg på at sætte ind i 
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børnenes nærmiljø og arbejde med allerede eksisterende sociale relationer. 

Gruppeindsatsen er først startet i april 2020 og grundet Covid-19 blev indsatsen ikke som 

først planlagt.  

Formålet med at sætte ind i skolen er også ud fra en tænkning om, at hvis børnene får en 

bedre skoledag, så vil de have mere overskud og der vil komme færre konflikter i hjemmet 

og i fritiden, som kan give overskud til at forældrene kommer i beskæftigelse. 

Motivation 

I arbejdet med borgerne har det nogle gange været svært at få borgerne til at se 

formålet med at indgå i de foranstaltninger eller tilbud, der bliver iværksat af kommunen.  

Inspireret af metoden MOVE i Socialstyrelsen vil Task Force anvende lignende metode i 

projektet for at motivere familierne til at indgå i et samarbejde. Metoden MOVE går ud på 

at få misbrugere til at deltage i misbrugsbehandling ved at belønne misbrugere med et 

gavekort på 200 kr. efter hver samtale.  

I Task Force er der arbejdet målrettet og effektivt med borgerne. Der er hyppig opfølgning 

og samtaler med både børn og voksne. Der arbejdes på, at borgerne skal tage ansvar for 

eget liv og udvikling. En gang imellem kan borgerne være fastlåste i egen opfattelse af 

deres livssituation og der kan være behov for at hjælpe dem til at tage et aktivt valg om, 

at deres liv skal være anderledes.  

Det kan for eksempel være i et samarbejde med en familie, hvor et barn eller en ung ikke 

kommer i skole eller i et samarbejde med en familie, hvor det er svært at få barnet eller 

den unge til at samarbejde med de voksne i fx skolen eller i en social foranstaltning. Nogle 

børn og unge vil profitere af belønning og det kan være med til at understøtte barnets 

eller den unges incitament for at modtage støtte og hjælp.  

Formålet med belønningen er at fastholde barnet eller den unge i et samarbejde, således 

at barnet på sigt kan se andre formål med indsatsen end belønningen. Det kan være, at 

barnet eller den unge vænner sig til at komme i skole og får gode oplevelser, så de gode 

oplevelser kan erstatte belønningen.  

Læringspunkter 
 Borgerne har profiteret af den tætte opfølgning og at al kontakt med kommunen 

har været ét sted. Borgerne har været glade for den lette kontakt og hurtige 

handling fra kommunen. 

 Borgerne rækker ofte ud efter de ”lette” løsninger. Det vil sige, at de har tendens til 

at mene, at hvis de løser et givent problem, så bliver alt bedre. Udfordringen er at 

der bagefter opstår et nyt problem og det vil sige, at borgerne skal lære at 

navigere i et liv med udfordringer. 

 Projektet har lært os, at jo tættere vi er på borgeren, jo nemmere er det at skabe 

udvikling hos borgeren. At støtte langtidsledige borgere tager lang tid. Der er ikke 

noget quick fix. Det vil kræve at kommunen i en rum tid er der for at støtte 
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borgeren, men hele tiden med det mål at gøre borgeren uafhængig af 

kommunen. 

 Kommunen skal stå til rådighed i en periode efter borgeren er kommet i arbejde. 

De kan have behov for sparring eller støtte til at øve sig i nye vaner. 


