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/ SIDE 2 

Et borgercenter i socialforvaltningen 



Myndighedsarbjde 
(sagsbehandling) 

Åben, anonym 
rådgivning 

Forebyggende 
foranstaltninger og 

tilbud 

Dagbehandling 

Plejefamilier 

Døgninstitutioner 

/ SIDE 3 

Vi dækker hele børneområdet 





• Tættere kontakt og øget dialog med deres sagsbehandler. 
 

• At der opbygges og fastholdes støttende relationer 
mellem dem selv, familien og personer i familiens 
omgangskreds. 
 

• At de inkluderes i det alm. samfund gennem skole, 
fritidsjob og aktiv fritid. 
 

• At indsatsen er sammenhængende og passer til de behov 
som de selv og familien har. 
 

Med Tæt på Familien skal de unge opleve: 



/ SIDE 6 

Tæt kontakt og god dialog 

Fleksible (kombinations)tilbud  

Ændret anbringelsesmønster 

Samarbejde og samskabelse 

MÅL 

Aktivering af ressourcer 

Almindeligt ungdomsliv 
social mobilitet & 
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i den pædagogiske praksis 

Indsatser i nærmiljø 

Understøttelse på ’lavere trin’  

Tilbud til hele familien 

Nye roller 

Fleksible indsatser  
 

Inddragelse af civilsamfund 

Kortere anbringelser 

Bonding & Bridging 



FAIR PROCES: INVOLVERING 

SÆT 
KONTEKST 

INVOLVÈR  
(I UDVIKLING) 

GØR TIL 
DRIFT 

INVOLVÈR  
(I AFPRØVNING) 

FORKLAR 
(BESLUTNING) 

STRATEGISK 
PROCESDESIGN 





Forandringsteorier og hypoteser 
 
Eksperimenter, tests og prototyping 
 

Cirkulær udvikling/agil proces 
 

Benspænd/kriterier 
 



At feje for fælles port… 
Sagsbehandlere, pædagoger, forældre og unge under-

søger muligheden for at styrke tillid og ejerskab  ved at 
styrke de unges medindflydelse på f.eks. handleplaner. 

Bedre match i familiepleje 
Afprøvning af nye måder at styrke de unges stemme og  

rolle i match af unge og plejefamilier. 

De unges stemme 
Unge er mentorer for sagsbehandlere for at styrke  

ungeperspektivet i den sociale indsats. 

Eksempler på 

Inddragelse 

UNGEFORUM:2016 



Et aktivt fritidsliv 
Åben træningsaktivitet for anbragte unge, deres familier og 
lokalområdets beboere – med hjælp fra frivillige.  

Det 5. element 
Afprøvning af rådighedspladser som en led i en helheds-
orienteret løsning, som tager udgangspunkt i den enkelte unges 
behov. Den enkelte indsats sættes i værk med udgangspunkt i et 
tværprofessionelt sparringsforum. 

Det gode samarbejde 
Best practice/guidelines baseret på undersøgelse af to 
komplekse forløb, hvor familierne, myndighedspersonale og 
institutionspersonale sammen har genbesøgt forløbene.   

Eksempler på 

Nye arbejdsmåder 



Understøtter mindset 

Innovationstænkning 

Bidrager til målene 

Fokus på de unges behov 

Ejerskab til omstillingen 

Styrker sammenhængskraft 



Faglig kvalitet 

Ved vi nok? 
- vi bliver nødt til at eksperimentere, 

men også evaluere 

Strukturelle udfordringer 
 

OBS! 

Det rigtige tilbud 



TAK for opmærksomheden 
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