
Indsatsplan: 
Nedenfor er et foreløbigt bud på en indsatsplan som drøftes og justeres i forhold til målene for Fælles om Forebyggelse (FOF) på styre- og implementeringsgruppemøderne. Indsatsplanen er opdelt i 5 spor. 

 

 

 

 

 

 
 
Styregruppen er primært sporejere af sporene 1-3, mens implementeringsgruppen er primært sporejere af 4-5. Der nedsættes evt. arbejdsgrupper som har ansvaret for fremdriften i sporene. Det er helt centralt 
at sporene tænkes ind i en tværgående matrix organisering og ikke som 5 autonome spor. Pauline har således det overordnede ansvar for at skabe sammenhæng og understøtte koordinering af sporene.  
 

Der er planlagt fire prøvehandlinger i ultimo 2020 
 
Fælles om Forebyggelse ØST  
I oktober etableres der en Øst-gruppe med inspiration fra andre kommuners etablering af ”Sverigesteam”. Vi samler Taskforcen og myndigheden i øst-teamet for at afprøve nye arbejdsformer i 
FOF. Gruppen placeres i Sundhedscenteret i Faxe sammen med PPR og Sundhedsplejersker, som er tilknyttet samme område. Derudover er der fokus på at 

 etablere en tæt kontakt med skoler og dagtilbud.  
 etablere telefonrådgivning, hvor lærere, pædagoger, sundhedsplejersker eller tandplejen kan få råd og vejledning, hvis de har en bekymring for et barn eller en unge (forud for en 

underretning)  
 give mulighed for, at en rådgiver kan rykke hurtigt ud til et møde med familien  
 øst-gruppen deltager på skole- og dagtilbudsmøder med information om tidlig opsporing, og står til rådighed for sparring 
 der kan iværksættes § 11 forløb med behov fx rådgivning, samtaler og støtte til familier m.v. 

 
Fokus på denne prøvehandling er at nedbringe skolefravær og antallet af underretninger. 
 
Fravær på Øen 
Faxe Kommune er udfordret på et relativt højt skolefravær bl.a. på specialområdet. Derfor er der i Børn i fællesskaber etableret en indsats i samarbejde med FOF, som har fokus på fravær. Der 
nedsættes primo november en fælles arbejdsgruppe, som understøtter koordinering og justering af indsatsen på tværs af rådgivere, PPR og skoler. Målet er at nedbringe fraværet på Øen. 
 

Overgange mellem dagtilbud og skole  
Der har siden 2014 været fokus på at ensarte og styrke kvaliteten i overgangen mellem dagtilbud og skole, da der er evidens for, at en dårlig overgang kan have negativ betydning for elevens 
trivsel og læring i skolen. I forlængelse af disse indsatser vil der i FOF blive sat fokus på en systematisk opsporing og indsats i forbindelse med børns overgang til skolen, med fokus på:  

 Gennemgang af børn som fylder 6 år i 2021, og hvor flertallet derfor antages at skulle starte i skole i sommeren 2021  
 Der etableres et overgangs-TVÆRS 
 Der iværksættes evt. tværfaglige indsatser i samarbejde med forældrene om at understøtte barnets udvikling 
 Denne prøvehandling kan kobles til arbejdet med udvikling af et opsporingsværktøj. 

 
Fokus for denne indsats er tidligere opsporing. Der vil i oktober 2020 blive nedsat en arbejdsgruppe på tværs af dagtilbud, PPR, myndighed og skole som beskriver projektet og opstiller mål. 
Den eksakte data vil blive afdækket ved iværksættelsen af arbejdet, men indsatsen vil fx blive målt på henvendelser til PPR, skoleudsættelser m.m. 
 
Fælles om skole 
Det var planen, at der primo oktober skulle have været iværksat en indsats omkring udviklingen af indsatstrin i skoleregi. Denne indsats er sat på standby grundet det arbejde der foregår med 
Carematch og Implement omkring visitationen på skoleområdet. Der foregår sideløbende et arbejde på både Midtskolen og Vestskolen om, hvordan en prøvehandling kan tilrettelægges med 
det mål at få mere helhedsorienterede indsatser omkring elever. Målet med indsatsen er at understøtte færre anbringelser, og at flere elever kan blive i den almene folkeskole.  
  

Spor 1
• Ledelse
• Organisering
• Økonomi og data
• Mål og værdier
• Indramning af opgaven

Spor 2
• Fysisk placering
• Indretning

Spor 3
• Inddragelse
• Kommunikation

Spor 4
• Fælles sprog
• Rekruttering
• Kompetenceudvikling
• Kvalitetssikring

Spor 5
• Research
• Arbejdsgrupper
• Prøvehandlinger
• Udrulning



 

 

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4 Spor 5 

Januar 

Styregruppe er nedsat og leder arbejdet 
(Thomas Knudsen, Marianne Hoff-Andersen, 
Henrik Reumert, Johnny Holst og Lotte 
Rahbek-Slott, Simon Bjerrum) 

 

Dialogmøde med relevante ledere og 
medarbejdere  

Centerudvalg CFSB, CBL 

Åbent kontor uge 4 (Thomas besvarer 
spørgsmål) 

 
 

  

Februar 

  

Åbent kontor uge 6 (Thomas besvarer 
spørgsmål) 

Temamøde for byrådet 

Dialogmøde med råd/skolebestyrelser/ 
interessenter 

Oplæg for hovedudvalget 
 
Oplæg for centerudvalget 

  

Marts/april/maj (Corona) 
Grundet den senes start jf. Corona besluttes 
det at tilbageføre 10 mio. fra Fælles om 
forebyggelse 

 Fællesmøde BLU og SOU, virtuelt. Om 
værdier og flytning 

Iværksættelse af ansættelsesproces og 
rekruttering i fht at nedbringe sagstallet      

Juni 
Styregruppen drøfter inddragelse af med og 
tilbagemeldingerne fra MED 

Leder af Fælles om forebyggelse Pauline 
Ansel-Henry starter (programleder) og 
indtræder i styregruppen 

Nedsat implementeringsgruppe 

 

Hovedudvalgsmøder (CFSB, CBL) 
Møde med Center for Bygninger 

Deltage i Centerudvalgsmøde, CBU.  

Dialog med interne interessenter og videns 
personer: Task Force, Ungevejen, ledelse 
og team i socialcenteret, PPR-ledelse, 
Sundhedspleje-ledelse, ledelse af familie- og 
unge indsatsen samt indsatsen ”Trygt 
Videre” 

 Forundersøgelse/ Statusrapport 



 

August 

Styregruppen drøfter, hvordan der arbejdes 
med mål og data for Fælles om forebyggelse 
 
Styregruppen nedsætter en 
implementeringsgruppe som mødes 11.8 
 
 
 

Styregruppen beslutter en organisering af 
samarbejdet med Center for Ejendomme… 
 
 

Implementeringsgruppen drøfter den videre 
inddragelsesproces i fht medarbejderne  
 
 
  

 
Rekruttering i fht at nedbringe sagstallet er i 
gang 
 
Der er nedsæt en arbejdsgruppe som arbejder 
videre med efteruddannelse i bl.a. 
socialstyrelse regi.  
 
 

Styregruppen holder virtuelt møde med Køge om 
erfaringer med arbejdet jf. fælles om 
forebyggelse mhp at implementeringsgruppen 
tager til Køge 
 
Styregruppen prioriterer prøvehandlinger 
 
Der nedsættes arbejdsgrupper vedr. planlægning 
prøvehandlinger ultimo august – 
forandringsmodeller 
 
 
 

September 
Implementeringsgruppen er i gang med en 
afdækning af behov for tilbud i det 
forebyggende arbejde og udbuddet at tilbud i 
Faxe Kommune 
 
Implementeringsgruppens udarbejde med et 
bud afgrænsning og ramme for fælles om 
forebyggelse er forsinket grundet Corona 
 
 

En evt. arbejdsgruppe udarbejder ultimo 
september en foreløbig plan for den fysiske 
dimension 
 
En evt. fysisk-arbejdsgruppe samarbejder 
med evt. prøvehandling - team-øst 
arbejdsgruppe om indretning/ TVÆRS-
lokaler m.v. 

 
Implementeringsgruppen drøfter in- og 
ekstern kommunikation og fordeler 
ansvarsområder/roller ultimo august/primo 
september 
 
Kommunikationsteamet er i gang med at 
udarbejde en kommunikationsstrategi for 
fælles om forebyggelse 

Implementeringsgruppe- og styregruppe har 
været på besøg i Hvidovre Kommune (på 
Teams grundet Corona) 
 
 
Der er fastlagt brush-up uddannelse 4 dage for 
alle rådgivere i januar og februar i samarbejde 
med Socialstyrelsen 
 
PPR understøtter udviklingen af arbejdet med 
kvalitetssikring af fælles sprog gennem Signs of 
Safety på TVÆRS 

Ledelsen fra PPR, Myndighed, 
Familie/Ungeindsatsen og Sundhedsplejen har 
mødtes med henblik på at støtte iværksættelsen 
af prøvehandling Øst 

Oktober 
Implementeringsgruppen arbejder videre på at 
tydeliggøre indsatsviften 

Der nedsættes en gruppe omkring den 
fysiske placering 

 
Arbejds- og implementeringsgruppen 
kommunikerer om relevante prøvehandlinger 
på intra 

Der indhentes på baggrund af samarbejdet 
med Socialstyrelsen tilbud om uddannelse til 
TVÆRS grupperne 
 
Der indhentes på baggrund af samarbejdet 
med socialstyrelsen tilbud om yderligere 
uddannelse til teamledere med henblik på at 
sikre implementering og fastholdelse af 
metoderne 
 
Taksforcen støtter inklusionsvejledere og 
inklusionspædagoger på skoleområdet i 
arbejdet med Signs of Safety som en 
pædagogisk analyseramme 
 

Der afholdes et fælles møde med skoler, 
myndighedsrådgivere, PPR og Sundhedsplejen 
omkring organisering af prøvehandling Øst som 
så småt er startet op 
 
Der er formuleret en kravspecifikation i forhold til 
samarbejdet mellem Fælles om forebyggelse, 
Ungdomsskolen og Bråby med henblik på at 
afdække muligheden for at helhedsorienteret 
tilbud i Kommunen. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe 

November 
  Medarbejderne inddrages i arbejdet omkring 

placering og indretning (jf. politisk beslutning 
om placering) 

Taksforcen støtter inklusionsvejledere og 
inklusionspædagoger på skoleområdet i 
arbejdet med Signs of Safety som en 
pædagogisk analyseramme 
 

Evt. Fællesmøde styre-, implementerings- og 
arbejdsgruppe vedr. team-øst (Ultimo) 

December 
Evt. arbejdsdag for implementeringgruppen 
vedr. fælles om forebyggelse og kvalitetssikring 
af løsningsfokus og Signs of Safety 

   Arbejdsgruppen omkring etablering af 
helhedsorienteret tilbud i Kommunen i 
Ungdomsskolen aflægger rapport til 
skoleafdelingen.  

Januar 
   Der iværksættes uddannelse i samarbejde med 

Socialstyrelsens børnekatalog 
 


