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Velkommen

• Fælles møde
• Fælles interesser
• Fælles udfordringer
• Fælles løsning – håber vi. 



Hvad så vi hos Hvidovre



Hvad har Hvidovre gjort?
• Investeret i det forebyggende arbejde
• Udarbejdet strategien
• Styrket samarbejdet mellem almen og specialiseret
• Nedbragt anbringelsesantallet
• Oprettet nye tilbud til en hurtig og tidlig forebyggende 

indsats
• Investeret i det tværfaglige samarbejde

•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 løsningen af børnenes og familiernes 
problemstillinger.

•Indsatser anvendes tidligt og rettidigt, så det enkelte barn i videst muligt omfang fastholdes i det 
almene miljø.

•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.

Netværksorienteret tilgang

•Der sættes ind med indsats på det trappetrin, der matcher problemudviklingen.
•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.

Tidlig og Forebyggende

Effektiv indsats

Styrket 
myndighed

Tilbudsviften

Tidlig 
indsats 



Hvidovres resultater



Fælles om Forebyggelse

Temadrøftelse



131 
anbringelser

Vi gik ind i 2019 med følgende 
udfordringer:

Udgifter for næsten 
200 millioner kr. på de 
specialiserede områder

Et gennemsnit på 8,3 % 
af eleverne er i 

segregerede skoletilbud

Underretninger 
på 8,9 % af det 
samlede antal 0

-17 årige i 
kommunen



Forebyggende tiltag i 
Faxe Kommune



Sveriges-model indgår i budgetforlig 

Implementering af Familieiværksætterne  i sundhedsplejen

Styrkelse af overgange på dagtilbudsområdet

Projekt bedre børneinddragelse (i myndighedsarbejdet) med Børns Vilkår 

Kvalitetsprojekt i børne- og ungemyndigheden 
til 2 ansatte og Familierådslagning

2015

• 93 anbragt
• 6 % underretning
• 6,7 % segregeret
• 161 mio. udgifter

Sociale normeringer på dagtilbudsområdet

Forebyggende tiltag i 
Faxe Kommune



Sveriges-model indgår i budgetforlig 

Implementering af Familieiværksætterne  i sundhedsplejen

Styrkelse af overgange på dagtilbudsområdet

Projekt bedre børneinddragelse (i myndighedsarbejdet) med Børns Vilkår 

Kvalitetsprojekt i børne- og ungemyndigheden 
til 2 ansatte og Familierådslagning

2015 2016

• 93 anbragt
• 6 % underretning
• 6,7 % segregeret
• 161 mio. udgifter

• 101 anbragt
• 6,2 % underretning
• 7,3 % segregeret
• 161 mio. udgifter

Sociale normeringer på dagtilbudsområdet

Forebyggende tiltag i 
Faxe Kommune

Oplæg til budget 2017

Nyt udviklingsorienteret tilsynskoncept på dagtilbudsområdet

Udvikling af TVÆRS

Ny Børne- og Ungepolitik



Sveriges-model indgår i budgetforlig 

Implementering af Familieiværksætterne  i sundhedsplejen

Nyt udviklingsorienteret tilsynskoncept på dagtilbudsområdet

Styrkelse af overgange på dagtilbudsområdet

Projekt bedre børneinddragelse (i myndighedsarbejdet) med Børns Vilkår 

Kvalitetsprojekt i børne- og ungemyndigheden 
til 2 ansatte og Familierådslagning

2015 2016 2017

• 93 anbragt
• 6 % underretning
• 6,7 % segregeret
• 161 mio. udgifter

• 101 anbragt
• 6,2 % underretning
• 7,3 % segregeret
• 161 mio. udgifter

• 113 anbragt
• 8,8 % underretning
• 7,9 % segregeret
• 173 mio. udgifter

Sociale normeringer på dagtilbudsområdet

Forebyggende tiltag i 
Faxe Kommune

Udvikling af TVÆRS

Ny Børne- og Ungepolitik

Oplæg til budget 2017

Projekt Task Force 

Udviklingspulje til 4 ansatte

Implementering af TVÆRS

Implementering af Børne- og Ungepolitik

Byrådet prioriterer midler til overgangsarbejdet
Byrådet styrker sociale normeringer



Sveriges-model indgår i budgetforlig 

Implementering af Familieiværksætterne  i sundhedsplejen

Nyt udviklingsorienteret tilsynskoncept på dagtilbudsområdet

Styrkelse af overgange på dagtilbudsområdet

Projekt bedre børneinddragelse (i myndighedsarbejdet) med Børns Vilkår 

Kvalitetsprojekt i børne- og ungemyndigheden 
til 2 ansatte og Familierådslagning

2015 2016 2017 2018

• 93 anbragt
• 6 % underretning
• 6,7 % segregeret
• 161 mio. udgifter

• 101 anbragt
• 6,2 % underretning
• 7,3 % segregeret
• 161 mio. udgifter

• 113 anbragt
• 8,8 % underretning
• 7,9 % segregeret
• 173 mio. udgifter

• 131 anbragt
• 8,9 % underretning
• 8,3 % segregeret
• 200 mio. udgifter

Sociale normeringer på dagtilbudsområdet

Forebyggende tiltag i 
Faxe Kommune

Udvikling af TVÆRS

Ny Børne- og Ungepolitik

Implementering af TVÆRS

Implementering af Børne- og Ungepolitik

Byrådet prioriterer midler til overgangsarbejdet
Byrådet styrker sociale normeringer

Oplæg til budget 2017

Projekt Task Force 

Udviklingspulje til 4 ansatte Visionsdag

Styrkelse af TVÆRS

Task Force igangsættes 

Projekt ”Trygt og Sundt 
videre” i sundhedsplejen

Igangsætter Familiedialog



Vi foreslår at prøve 
noget helt nyt

Stor fælles investering i 
forebyggelse

Styrke sammenhængen og den koordinerede indsats på 
tværs af hele børne- og ungeområdet med fælles mål

Gentage andres successer (her ser vi op til Hvidovre) og samle puslespillet i forhold 
til Faxe Kommunes egen organisation, virkelighed og erfaringer



Vi foreslår at prøve 
noget helt nyt

TVÆRS
Task Force

Børnelineal, 
tilbudsvifte og 
indsatstrappe

Signs of 
Safety

Familiedialog

Overgangsprojekter

Styrkelse af 
kvalitet i dagtilbud

Styrkelse af de almene børnefællesskaber (incitamentstruktur og kompetenceudvikling)

Børne- og 

Ungepolitikken
Planstrategi Faxe i 

Fællesskab

Stor fælles investering i 
forebyggelse

Styrke sammenhængen og den koordinerede indsats på 
tværs af hele børne- og ungeområdet med fælles mål

Gentage andres successer (her ser vi op til Hvidovre) og samle puslespillet i forhold 
til Faxe Kommunes egen organisation, virkelighed og erfaringer



TVÆRS

Task Force

Signs of 
Safety

FamiliedialogOvergangs-

projekter

Styrke kvalitet i 
dagtilbud

Styrke de almene 
børnefællesskaber 

Børne- og 
Ungepolitikken

Planstrategi

Faxe i 
FællesskabBørnelineal, tilbudsvifte og indsatstrappe

Strategi for 
Forebyggelse i Fællesskab



Strategi for 
Forebyggelse i Fællesskab

TVÆRS

Task Force

Signs of 
Safety

FamiliedialogOvergangs-

projekter

Styrke kvalitet i 
dagtilbud

Styrke de almene 
børnefællesskaber 

Børne- og 
Ungepolitikken

Planstrategi

Faxe i 
Fællesskab

Erfaringer fra bl.a. Hvidovre fortæller os, at:
• Vi skal være hurtigere til at opspore 
• Sætte endnu tidligere ind
• Følge op hyppigere
• Have nemmere adgang til støtte og hjælp
• Være mere effektive i det tværgående samarbejde
• Have mindre sagsbehandlertid

Børnelineal, tilbudsvifte og indsatstrappe



TVÆRS

Task Force

Børnelineal, tilbudsvifte og indsatstrappe

Signs of 
Safety

FamiliedialogOvergangs-

projekter

Styrke kvalitet i 
dagtilbud

Styrke de almene 
børnefællesskaber 

Styrke 
TVÆRS

Opsporings-
redskab

Kompetence-
udvikling

2 sundheds-
plejersker 

21 sags-
behandlere 

3 social-
rådgivere 

1 projektleder 

Børne- og 
Ungepolitikken

Planstrategi

Faxe i 
Fællesskab

Strategi for 
Forebyggelse i Fællesskab



TVÆRS

Task Force

Børnelineal, tilbudsvifte og indsatstrappe

Signs of 
Safety

FamiliedialogOvergangs-

projekter

Styrke kvalitet i 
dagtilbud

Styrke de almene 
børnefællesskaber 

Styrke 
TVÆRS

Opsporings-
redskab

Kompetence-
udvikling

2 sundheds-
plejersker 

21 sags-
behandlere 

3 social-
rådgivere 

Børne- og 
Ungepolitikken

Planstrategi

Faxe i 
Fællesskab

Medarbejdere 

(fx til hurtig 

rådgivning)Til fleksibel tidlig indsats 

for familier med behov

Nedbringe sagstal, lave hurtigere 

indsats og hyppigere opfølgning

Lokal indsats i 

dagtilbud/skole

1 projektleder 

Strategi for 
Forebyggelse i Fællesskab



Hvad kræver det?

1. En fælles politisk- og ledelsesprioritering for at skabe turn-
around

2. En politisk investering i medarbejdere, kompetencer og 
værktøjer



Hvad anbefaler vi?
Fælles fokus på:
• Hurtig opsporing og tidlig indsats 
• Styrket adgang til støtte og hjælp 
• Effektivt og tværfagligt samarbejde 

Opsporingsværktøj købes/udvikles. 250.000 kr.

Kompetenceudvikling, indsatstrappen og Sign of Safety 50.000 kr. 

2 sundhedsplejersker (tidlig, tværfaglig  indsats) 1,2 mio. kr. 

21 sagsbehandlere (nedsættelse af sagsantal pr. rådgiver 
til 25 sager og tættere kontakt til familier)

10,5  mio. kr.

3 socialrådgivere (tilknyttes dagtilbud og skoler) 1,5 mio. kr.

Pulje til styrkelse af TVÆRS (ansættelse af medarbejdere) 2 mio. kr.

Projektleder i 2 år, deltid 450.000 kr. 

I alt 15.950.000 mio. kr.

Årlige udgifter



Hvor vil vi se effekt?

1. Udgifter på foranstaltningsområdet falder

2. Sagsbehandlernes sagstal falder med ca. 40 %

3. Segregeringsniveauet falder til landsgennemsnittet 
(incitamentstruktur)

4. Antallet af anbragte falder

5. Antallet af underretninger falder



Politiske drøftelser

Mentimeter

https://www.mentimeter.com/s/d4efc6657918f3221c9f56f7f689afba/5407e8569b33


Afslutning

• Opsamling på fællesmødet
• Processen

Visionsdag. 
Oktober 

2018

Forslag til 
strategi 

udarbejdet.

Dagens 
fællesmøde. 
Marts 2019

SOU og BLU 
følger op på 

dagens 
drøftelser på 
kommende 

udvalgsmøder. 
Marts 2019

Temamøde i 
Byrådet. 
Oplæg v. 
Hvidovre 

kommune. 
April 2019

Budget-
processen 
indledes. 
Forår og 
sommer 

2019

Budgetforlig. 
Efterår 2019

Forhåbentlig 
opstart af 
Fælles om 

Forebyggelse


