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Opgaveløsningen i ”Fælles Børn - Fælles Ind-
sats” hører under Lov om Social Service. Der-
udover bygger strategien på Hjørring Kom-
munes Børne-, Unge- og Familiepolitik (2018), 
Fælles Ansvarstrategien (2016) og Indsats- og 
Anbringelsespolitikken (2016).
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FORORD

Denne pixiudgave af fagstrategien ”Fælles Børn - Fæl-
les Indsats 2018-2022” for Børne- og Familieområdet er 
udarbejdet til fagprofessionelle, som en hjælp til hur-
tigt at få et overblik over strategiens indhold. Pixiudga-
ven giver en kort indføring i fagstrategiens formål, mål 
og videre arbejde.

Fagstrategien tager afsæt i de senere års udviklings-
arbejde på Børne- og Familieområdet og udstikker 
retningen for de kommende års fokus i arbejdet med 
børn, unge og familier med behov for særlig støtte. Det 
gælder både socialt udsatte og børn med fysisk eller 
psykisk funktionsnedsættelse. 

Strategien vedrører dermed opgaveløsningen i Fami-
lieafdelingen, Handicapafdelingen for børn og unge 
og Center for Børn, Unge og Familier. Strategien skal 
dog udmøntes i et tæt samspil med områdets øvrige 
afdelinger og med skole- og dagtilbudsområdet. Den  
er dermed relevant læsning for medarbejdere og lede-
re i alle disse områder.
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INDLEDNING

Indsatstrappen

Målet med fagstrategien er at give børn, unge og fa-
milier de bedst mulige betingelser for trivsel, sundhed, 
læring og udvikling. 

Strategien har fokus på at omlægge arbejdet på om-
rådet for udsatte børn og unge, så flere børn, unge og 
familier med særlige behov opspores tidligt og får en 
indsats på et tidligere tidspunkt, før udfordringerne 
vokser sig store. 

Forebyggelse på 
almenområdet

Forebyggelse

Hjemmebaserede 
indsatser

Anbringelse hos 
slægt/netværk

Anbringelse i
familiepleje

Anbringelse på
institution

Samtidig har strategien fokus på at involvere familien 
og familiens netværk og anvende deres ressourcer til at 
skabe en tilværelse for barnet eller den unge så tæt på 
et ”almindeligt” hverdagsliv som muligt.

Fagstrategien henter inspiration fra ”Sverigesmodel-
len”, som er en forebyggelses- og anbringelsesmodel, 
der netop har fokus på at hjælpe udsatte børn og unge 
til et liv så tæt på det normale som muligt.

Figur 1: 
Hjørring Kommunes udgave 
af Indsatstrappen.
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Sverigesmodellen tager udgangspunkt i Indsatstrap-
pen (figur 1), som viser de forskellige indsatstrin fra den 
helt tidlige indsats på almenområdet til de mest ind-
gribende foranstaltninger. Den overordnede retning 
i arbejdet med børn, unge og familier med behov for 
særlig støtte er en bevægelse ned ad Indsatstrappen. 
Det vil sige, at der skal være fokus på, at barnets udvik-
ling ikke bevæger sig højere op af Indsatstrappen og 
dermed længere væk fra et almindeligt hverdagsliv. 

I Hjørring Kommune er Indsatstrappen blevet vide-
reudviklet, idet den er tilføjet et nyt indledende trin: 
forebyggelse på almenområdet. Dette trin skal sikre, at 
der bliver taget hånd om børn og unge så tidligt som 
muligt, og inden der bliver brug for specialiseret støtte 
fra fx Familieafdelingen.

For at lykkes med at bevæge sig ned af Indsatstrappen 
skal følgende forudsætninger være til stede:

• Indsatser skal sættes i værk tidligt og rettidigt, så 
 det enkelte barn i videst muligt omfang kan forblive i 
 sit eget hverdagsmiljø.

• Der skal sættes ind med en indsats på det trappetrin, 
 der matcher udfordringen.

• Indsatser skal tilrettelægges med fokus på at bringe 
 det enkelte barn ned af trappen, uanset hvor på 
 Indsatstrappen forløbet begynder.

• Der skal være fokus på at støtte familien, så den 
 rustes til at give barnet et godt liv i barnets eget 
 hverdagsmiljø. 

• Der skal være fokus på at støtte barnet i at mestre 
 sit eget liv ved at sikre trivsel og læring.

• Familierne og familiernes netværk skal involveres 
 og bringes i spil.
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MÅL

Tidlig opsporing
Flere børn, unge og familier med 
behov for støtte opspores tidligt.

Understøtte 
familiernes mestring
Mestringsevnen hos barnet, 
den unge og familien understøt-
tes og fremmes, så forudsæt-
ningerne for at tænke og agere 
problemløsende bliver styrket.

Forebyggende indsats
Der sker en tidlig forebyggende 
indsats.

Hyppige opfølgninger
Hyppige opfølgninger sikrer 
løbende mulighed for at følge, 
om børn, unge og familier er i en 
positiv udvikling.

Involvering af familie 
og netværk
Indsatsen sker med involvering 
af familien med fokus på ressour-
cerne i familien og netværket.

Fleksibel tilbudsvifte
Fleksibilitet i tilbudsviften mulig-
gør mere målrettede og indivi-
duelt tilpassede indsatser, der 
bidrager til at skabe en bevægel-
se ned af Indsatstrappen. 

Indsatstrappen danner baggrund for målene i ”Fælles Børn - Fælles indsats”. 
Målene har samlet set til hensigt at skabe en bevægelse ned af Indsatstrappen, så indsatsen 

sker så tæt på børnenes, de unges og familiens hverdagsmiljø som muligt. 
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Indsatsen sker i almenområdet 
og i et tværfagligt samarbejde un-
derstøttet af en fremskudt indsats, 
hvor socialrådgivere vil være til-
gængelige og synlige samarbejds-
partnere i skoler og dagtilbud.

Understøttende indsatser sættes i 
værk hurtigt, så det kan undgås, at 
børnenes og familiernes proble-
mer vokser sig større.

Løsningsfokuseret tilgang og 
systematisk involvering og afdæk-
ning af ressourcer i familie 
og netværk.

Det betyder, at der skal være et fo-
kus på udvikling og en tæt dialog 
mellem myndighed og udfører. 

Der foretages ændringer i indsat-
sen, hvis den ikke har den ønskede 
virkning.
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DELMÅL

Der er til de enkelte mål eller på tværs af disse tilknyttet en række delmål, som skal omsættes til konkrete aktiviteter: 

Forebyggelse på 
almenområdet

- Fremskudte 
 funktioner sikrer 
 tilgængelighed og 
 muliggør tidlig 
 kontakt og involve-
 ring af socialrådgiver.

- Proaktiv deltagelse 
 i det tværfaglige 
 distriktssamarbejde.

- Socialrådgiverne 
 understøtter almen-
 området ift. løsninger 
 og bedre forældre-
 samarbejde. 

- Individuelle 
 løsninger, som 
 matcher familiens 
 behov.

- Sikkerhedsplaner 
 som alternativ til 
 anbringelse.

- Øget anbringelse 
 i netværket.

- Øget anbringelse 
 i familiepleje samt 
 fokus på ændring 
 til bl.a. netværksan-
 bringelser eller 
 hjemmebaserede 
 indsatser.

- Færrest mulige 
 anbringelser i 
 kortest mulig tid.

- Fokus på 
 bevægelse ned af 
 Indsatstrappen.

- Forebygge, at der 
 skal iværksættes 
 foranstaltninger.

Forebyggelse Hjemmebaserede 
indsatser

Anbringelse hos 
slægt/netværk

Anbringelse i 
familiepleje

Anbringelse på 
institution

Der måles på delmålene/aktiviteterne via en række tilknyttede nøgletal, som gør det muligt løbende at vurdere om 
den samlede udvikling bevæger sig i den ønskede retning. Disse suppleres med øvrig relevant kvalitativt og kvanti-
tativt materiale, der kan understøtte opfølgning og evaluering. 

Figur 3: Oversigt over delmål tænkt ind i Indsatstrappen.

Fælles Børn - Fælles Indsats

Aktiviteter og succeskriterier opstilles årligt for Familieafdelingen, Handicapafdelingen for børn og unge og Center for Børn, Unge og Familier.

DELMÅL

Anvendelse af Børnelinealen som fælles værktøj.

Færre anbringelser, hyppig opfølgning, kortere varighed. 

Udviklingsfokus sikrer, at der kan tilbydes 
forebyggende forløb.

- Anvendelse af Signs of Safety.
- Afdækning og involvering af familier og netværk.

Tæt dialog mellem myndighed og udfører om løbende udvikling af tilbudsviften sikrer bevægelse op/ned af 
Indsatstrappen med sigte på, at der på længere sigt sker indsatser tættere på barnets hverdagsliv. 
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 Eksempler på 
 metoder og redskaber, 
 der understøtter 
 delmålene:

• Relationel koordinering - ledelsesniveauet 
 arbejder med at afdække og udbygge 
 organisationens relationelle koordinerings-
 kompetencer. Det skal sikre, at medarbej-
 dernes opgaveløsning bliver en del af den 
 store helhedsorienterede opgaveløsning.

• Strukturerede tværfaglige samarbejdsfora - 
 skal understøtte samarbejde samt sikre 
 tidlig opsporing og løsningsfokuserede 
 tilgange (f.eks. tværfaglige distriktsteam, 
 Trivselsforum 0-3 årige m.v.).

• Børnelinealen - et dialogværktøj med 
 handlingsanvisninger.

• Signs of Safety (SoS) - en metode til at 
 styrke det tværfaglige samarbejde mellem 
 familier og fagpersoner.

• Netværksinddragende metoder.

Der er til de enkelte mål eller på tværs af disse tilknyttet en række delmål, som skal omsættes til konkrete aktiviteter: 
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Socialrådgiverens nye rolle
Omstillingen til en styrket forebyggende 
indsats medfører ændringer i måden at sam-
arbejde på både tværfagligt og med familien. 
Socialrådgiveren skal have fokus på følgende:

• Forebyggelse skal være styrende for 
 opgaveløsningen, hvor mange aktører i 
 fællesskab skal samarbejde om en hel-
 hedsorienteret forebyggende indsats. 
 Det forudsætter, at der er en fælles forstå-
 else for opgaven, og at almenområdet 
 agerer rettidigt. Socialrådgiveren skal være 
 proaktiv, procesfaciliterende og tilgængelig 
 i det tværfaglige samarbejde. 

• Kontinuerlighed og systematik skal sikre, 
 at alle børnesager følges tæt, så der kan 
 tages fat om udfordringerne, før de vokser 
 sig større.

• Hyppig opfølgning skal sikre progression 
 i udviklingen, og at barnets og familiens 
 evne til at håndtere situationen fastholdes. 

• Involvering af netværk og ressourcer 
 omkring barnet skal sikre en positiv udvik-
 ling. Socialrådgiveren skal systematisk af-
 dække og involvere hele netværket af 
 ressourcepersoner omkring barnet og 
 familien og være proaktiv i forhold til at 
 sætte familiens/netværkets ressourcer i spil.

SAMARBEJDE OG MINDSET

”Fælles Børn - Fælles Indsats” repræsenterer en ny måde 
at arbejde på. Der vil være nye rammer, roller og krav 
for både organisationen som helhed og for myndig-
heds- og udførerområdet, og dermed også for den en-
kelte medarbejder og leders måde at tænke, arbejde 
og prioritere på.

For at lykkes med strategien er det nødvendigt med 
et mindset, der støtter op om den nye måde at tænke 
forebyggelse og tidlig indsats på. Det er samtidig afgø-
rende, at organisationen er gearet til at arbejde sam-
men på tværs af fagområder, tidligt i forløbet, og at der 
støttes op om dette af ledelse på alle niveauer.

Figur 2: 
Fagstrategien forudsætter et tæt tværfagligt samarbejde 
mellem myndighed, udfører og almenområdet. 

Fælles Børn - 
Fælles Indsats

UDFØRER
ALMEN-

OMRÅDET

MYNDIGHED



11

SÅDAN KOMMER VI VIDERE

Arbejdet med at omsætte strategiens mål til virkelig-
hed er allerede godt i gang og er organiseret således:

Samrådet, som består af repræsentanter fra både myn-
digheds- og udførerområdet, definerer og implemen-
terer løbende de tiltag, som skal iværksættes for at nå 
fagstrategiens mål. 

De enkelte afdelinger på Børne- og Familieområdet 
skal som følge heraf udarbejde årlige selvstændige 
strategier for, hvilke aktiviteter der skal iværksættes.

Disse indgår i det årlige aftalegrundlag mellem Børne- 
og Familiechefen og afdelingslederne, som udmøntes i 
en målpil for hvert fokusområde.

Det er nødvendigt, at der er en overordnet politisk og 
ledelsesmæssig opbakning, hvis der skal ske en tidlige-
re, forebyggende og mere målrettet indsats for børn, 
unge og familier med behov for særlig støtte. For at sik-
re dette skal det ledelsesmæssige og politiske niveau 
løbende informeres om, den ønskede bevægelse ned 
af Indsatstrappen lykkes.

Udførerområdets nye rolle
Den øgede fleksibilitet i tilbudsviften betyder, 
at udførerområdet vil få en ny rolle:

• Myndigheden skærpes både i forhold til 
 opfølgningshyppighed, krav og forvent-
 ningsafstemning. Det betyder en øget 
 dokumentation vedr. målopfyldelse for 
 udførerområdet.

• Udførerområdets tættere samarbejde med 
 både familier og myndighed vil skabe en 
 forventning om, at børn og unge hurtigere 
 kan ledes i retning af normalitet. Dermed vil 
 der også være en forventning om, at barnet/
 den unge hurtigere kommer ud af en bevil-
 get indsats.
 
• Tilbuddene tilknyttes og integreres i højere 
 grad i børnenes hverdagsarena. Det betyder, 
 at der vil ske en bevægelse fra behandlings
 tilbud til fremskudte behandlingsindsatser. 

• Udførerområdet bliver lokalt en tæt sam-
 arbejdspartner, som i takt med behovet skal 
 kunne etablere tilbud, der gør en bevægelse 
 ned af Indsatstrappen mulig.
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Hjørring Kommune

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Springvandspladsen 5

9800 Hjørring

Telefon 72 33 33 33

hjoerring@hjoerring.dk

www.hjoerring.dk
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