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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tak for ordetHvem er jeg? KC i CBUF i Socialstyrelsen. Hele udsatte børn og ungeområdet. Oplæg om hvilken udvikling og tendenser, vi fra Socialstyrelsen ser – og arbejder på at understøtte



Agenda 

• Statistik på anbringelsesområdet 
• Tendenser  - set fra Socialstyrelsens stol 

– Tidlig indsats 
– Hverdagslivsperspektiv 
– Lovende praksis 

• Hvad bringer fremtiden mon så?  
 

 
  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Og hvad vi jeg så gerne tale om? Først kort præsentation af lidt statistik på områdetDerefter vil jeg fortælle jer om de tendenser, vi fra Socialstyrelsen ser på området for udsatte børn og unge – og herunder selvfølgelig anbringelsesområdet, hvilket blandt andet indebærer fokus på Tidlig indsats og herunder det, som mange kigger til Herning efterDet handler også om hvordan vi giver børnene og de unge et hverdagslivsperspektiv, hvor anbringelse i plejefamilie og brugen af barnets netværk er centrale tendenserEndelig vil jeg fortælle jer om, hvordan vi i Socialstyrelsen fremover gerne vil arbejde mere systematisk med lovende praksis som én vej at bidrage til udviklingen af det sociale arbejde og give mit bud på, hvad vi også fremover kommer til at have stærkt fokus på. 



Statistik: Tendenser i 
anbringelsesmønsteret 

• Færre børn og unge anbringes.  
 

• Der anbringes flest børn i plejefamilie 
 

• Færre anbringes på døgninstitution – men ikke 
en markant tendens 
 

• En lille stigning i antal unge anbragt i efterværn 
 
 
 

 
  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Med udgangspunkt i Ankestyrelsen anbringelsesstatistik for 2014 kan vi sige noget om, hvordan anbringelsesmønsteret ser ud – og hvordan det i disse år ændrer sig. De seneste tal er fra 2014. Der anbringes generelt færre børn og unge. Fra 2010 til 2014 er antallet af anbringelser faldet med ca. 1500 børn og unge til 11.127. Der ses også et fald i antallet af nyanbringelser. Der anbringes stadig flest teenagers, men her ses det største fald i anbringelseshyppigheden. Det eneste sted, der ses en stigning i anbringelseshyppigheden er blandt de 4-6-årige, og den er lille. Der anbringes flest børn i plejefamilie (60 % i 2014) – denne tendens har været støt stigende siden 2010, hvor det var godt halvdelen (51 pct.). Flere børn anbringes i slægt og netværk, men udgør stadig kun ca. 10 pct. af dem, der anbringes i plejefamilie. Størstedelen anbringes dermed i almindelig plejefamilie Forholdsmæssigt anbringes der en smule færre på døgninstitution i 2014 end de foregående år – det er dog ikke en markant tendens. Således var 20 pct. af det samlede antal anbragte på døgninstitution i 2014, mens det var 22 pct. i 2010. Faldet i anbringelser sker i den gruppe, som anbringes frivilligt, mens der sker en svag stigning i antallet af tvangsanbringelser.Der er en lille stigning i antallet af unge, der er anbragt som led i en efterværnsindsats. Fra 1950 unge i 2010 til 2250 i 2014.  



Hvilke tendenser arbejder Socialstyrelsen 
med at understøtte? 

• Omlægning til tidlig forebyggende indsats 
 
• Opkvalificering af plejefamilieområdet 

 
• Kortere institutionsanbringelser og fokus på 

behandling 
 

• Efterværnsområdet 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Socialstyrelsen har en række konkrete projekter, hvor vi arbejder for at understøtte udviklingen af den sociale praksis – gennem kommunerne og de øvrige aktører på socialområdet – fx anbringelsesstederneTidlig og forebyggende indsats med fokus på bl.a. et hverdagslivsperspektiv og anvendelse af den mindst indgribende indsats. Her vil jeg fortælle om vores såkaldte partnerskabsprojekt og den rådgivning, vi fra efteråret vil tilbyde kommunerne Om de initiativer, vi har på plejefamilieområdetLidt om øvrige initiativer i forhold til tilbudsviften med fokus på institutionerne og de metoder, der anvendes i den tidlige indsatsMultiFunc og TFCO og kommende satspuljeinitiativer, der skal understøtte omlægningen til tidlig forebyggende indsats/SverigesmodelEndelig vil jeg fortælle jer om de initiativer, vi har på efterværnsområdet. 



Omlægning til  tidlig forebyggende indsats – 
hvorfor? 

 
 Tidligere anbragte børn er overrepræsenteret i 

statistikkerne over misbrug,  kriminalitet, 
kontanthjælp manglende uddannelse og 
beskæftigelse 

 
 Alle børn skal have mulighed for  

en god start på livet 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Et kig i statistikkerne viser, at udsatte børn og unge i deres voksenliv er overrepræsenteret på en række parameter som misbrug, kriminalitet, manglende skolegang og uddannelse og beskæftigelse. Der er derfor behov for at gøre det bedre.  Alle børn, også udsatte børn og unge skal have mulighed for en god start på livet, og det skal i højere grad lykkes, at give dem et hverdagsliv, som ligner alle andres. Fra forskningen ved vi, at en tidlige indsats betaler sig.  Det betaler sig i et samfundsperspektiv, menneskeligt, fagligt og økonomisk.



Forskningsmæssigt afsæt 

 

 Retningen:  
 Tidligere forebyggelse betaler sig menneskelig, 

faglig og økonomisk set (bl.a. Heckman) 
 
 Omlægningen:  
 Inspiration bl.a. fra Sverige (Borås) 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vores fokus på den tidlige indsats har et forskningsmæssigt afsæt fra bl.a Heckman, der viser, at det er god investering at sætte tidligt ind for socialt udsatte børn og unge – og for dem, der er i risiko. En tidlig indsats kan forebygge, at problemer vokser sig større, og at der i et længere perspektiv opstår negative følgevirkninger for målgruppen.Vi understøtter en omlægning i kommunerne mod en tidlig og forebyggende indsats. Her har vi bl.a. fundet inspiration ved at kigge mod Sverige, hvor KORA har undersøgt den såkaldte ”svenske model” og casestudierne fra Borås. Det er også denne model, de er inspireret i i Herning, hvor mange – og herunder også Socialstyrelsen - også kigger hen. 



Forebyggelsespakken 

Initiativ fra Finansloven for 2014 med tre ben 
 
Tidlig og forebyggende indsats gennem  
• Pulje til styrkelse af det strategiske samarbejde 

mellem kommuner og frivillige organisationer. 
• Selvstændige indsatser der skal supplere 

kommunernes tilbudsvifte 
• Kommunale partnerskabsforløb og et netværk af 

referencekommuner.  
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
På den baggrund har vi blandt andet Forebyggelsespakken, der er tilbage fra 2014. Her arbejder vi på tre fronter. For det første har vi en pulje til styrke samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer. Tanker er, at det frivillige kan spile en væsentlig rolle i den tidlige indsatsFor det andet afprøver vi en række metoder i den tidlige indsats – særligt med fokus på forældrekompetencer og metoder til tidlig opsporing på dagtilbudsområdetEndelig arbejder vi tæt sammen med en række kommuner om en generel omlægning af indsatsen – og det vil jeg sige lidt mere om. 



 

Agenda: Partnerskabsprojektet 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I partnerskabsprojektet arbejder vi intensivt sammen med tre kommuner i et længerevarende forløb, hvor vi kommer hele vejen rundt om kommunens indsats for de udsatte børn og unge. Således arbejdes der både med Myndighedsdelen Tilbudsviften Og koblingen til almenområdetTanken er, at omlægningen skal gå på alle tre ben for at skabe den ønskede forandring. I partnerskabsprojektet skal vi stå på de erfaringer, som er gjort i Sverige, og vi skal sammen udvikle en dansk tilgang. ”Ånden” i projektet er et  fællesskab hvor vi sammen - stat og kommuner skal udvikle indsatsen til gavn for børnene.  De principper eller elementer der indgår heri, udgøres af tre overskrifter: hvad skal der organisatorisk til for at nå i mål med at ændre retningen? Hvilke principper for sagsbehandlingen er afgørende i en tidligere forebyggende tilgang? Og hvordan skal kommunens tilbudsvifte se ud helt fra de helt tidlige støttemuligheder i fx skolen eller børnehaven til de mest indgribende foranstaltninger som anbringelser på døgninstitution. Jeg vil vende tilbage til dette, når jeg vil gennemgå indsatstrappen, som er em del af vores afsæt for arbejdet. Som I kan se på planchen har vi tre partnerskabskommuner og 21 referencekommuner, som indgår i et netværk, hvor vi og kommunerne kan udveksle viden og erfaringer om omlægningen af indsatsen 



Partnerskabsprojekt fra Forebyggelsespakken 

 Partnerskabskommuner: 
  Herning, Haderslev og Hvidovre 
 
 

  Referencekommuner: 
– Brønderslev, Guldborgsund, Hillerød,  
– Jammerbugt, Kerteminde, Kolding, 
– København, Lyngby-Taarbæk, Nyborg, 
– Næstved, Odense, Odsherred, Randers, 
– Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Slagelse, 
– Svendborg, Syddjurs, Vesthimmerland, 
– Viborg Kommune  

 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I partnerskabsprojektet arbejder vi intensivt sammen med tre kommuner i et længerevarende forløb, hvor vi kommer hele vejen rundt om kommunens indsats for de udsatte børn og unge. Således arbejdes der både med Myndighedsdelen Tilbudsviften Og koblingen til almenområdetTanken er, at omlægningen skal gå på alle tre ben for at skabe den ønskede forandring. I partnerskabsprojektet skal vi stå på de erfaringer, som er gjort i Sverige, og vi skal sammen udvikle en dansk tilgang. ”Ånden” i projektet er et  fællesskab hvor vi sammen - stat og kommuner skal udvikle indsatsen til gavn for børnene.  De principper eller elementer der indgår heri, udgøres af tre overskrifter: hvad skal der organisatorisk til for at nå i mål med at ændre retningen? Hvilke principper for sagsbehandlingen er afgørende i en tidligere forebyggende tilgang? Og hvordan skal kommunens tilbudsvifte se ud helt fra de helt tidlige støttemuligheder i fx skolen eller børnehaven til de mest indgribende foranstaltninger som anbringelser på døgninstitution. Jeg vil vende tilbage til dette, når jeg vil gennemgå indsatstrappen, som er em del af vores afsæt for arbejdet. Som I kan se på planchen har vi tre partnerskabskommuner og 21 referencekommuner, som indgår i et netværk, hvor vi og kommunerne kan udveksle viden og erfaringer om omlægningen af indsatsen 



 
 
Hvad er tidlig forebyggelse? 
 
 
• Tidligere ind i problemudviklingen 

 
 

• Forebyggelse som tilgang 
 

 

En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I partnerskabsprojektet arbejder vi med tidlig forebyggelse ud fra er afsæt og mindset om at komme tidligere ind i problemudviklingen og have en forebyggende tilgang.Tidligere ind i problemudviklingenOpsporing så tidligt som muligt Tidlig indsatsForebyggelse som tilgangEr ikke (kun) et spørgsmål som alderHandler om atforebygge, at en sag bliver nødvendigforebygge, at problemudvikling i sagsforløb eskalererforebygge en negativ spiralDet handler om den rette indsats så tidligt som muligt i forløbet



Indsatstrappen 

Tidlige indsatser 
i almen

Forebyggende 
indsatser

Hjemme-
baserede 

foranstaltninger

Anbringelse i 
slægt eller 
netværk

Anbringelse i 
familiepleje

Anbringelse på 
institution

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi bruger indsatstrappen i vores udviklingsarbejde. Trappen skal ikke signalere, at man altid skal starte nederst på trappen. Der skal altid sættes ind rettidigt og med den rette indsats. Og det kan også være en anbringelse. Bevægelsen ned af trappen skal signalere, at vi gerne vil sikre børnene et liv så tæt på det ”normale” hverdagsliv som muligt.  Indsatser anvendes tidligt og rettidigt, så det enkelte barn i videst muligt omfang fastholdes i det almene miljø Der sættes ind med indsats på det trappetrin, der matcher barnets problemudvikling Foranstaltningsforløb, uanset hvor på indsatstrappen forløbet begynder, planlægges og tilrettelægges med fokus på at bringe det enkelte barn mod et almindeligt hjemmemiljø (ned ad trappen). Men afgørende, at dette støttes med professionelle indsatser.  Anbringelser på døgninstitution kan være det nødvendige og det rette, men skal ses som en kortvarig behandlingsindsats, hvor den unge kan tilegne sig metoder og mestringsstrategier. Ved længerevarende anbringelser anvendes som udgangspunkt andre typer af anbringelser (længere nede ad trappen). Børn har brug for tætte relationer i deres opvækst – og det kan være vanskeligt at honorere på institution.    Kvaliteten af den indsats, vi giver, understøtter, at det enkelte barn på sigt kan mestre eget liv ved at sikre trivsel såvel som læringEn dækkende og virksom indsatsvifte Sikre, at der kan iværksættes indsatser og foranstaltninger for det enkelte barn, der matcher barnets behov på indsatstrappenFleksibilitet, specialisering og bredde i tilbuddene – der skal kunne sættes ind på alle belastningsgrader, kerneproblematikker og aldersgrupperSpecialiserede kompetencer på hvert trin – og mulighed for at trække på tværs af trappen:Tilbudsviften skal indeholde specialiserede kompetencer, som er afstemt med formål og behov på de forskellige indsatstrinVigtigt, at det er muligt at trække på kompetencerne på tværs af trappen – det handler om at indrette de specialiserede indsatser med henblik på at imødekomme det enkelte barns behov. Fokus på skolegang og fritidsinteresser i hverdags-miljøet også for de anbragte børn. Indsatsen for barn og familie skal understøtte, at et almindeligt hverdagsmiljø opretholdes. Forældrene skal have selvstændigt indsatsfokusSkole, fritidsinteresser, venner og netværk skal være en del af definitionen af barnets hverdag Herunder skolegang, fritidsinteresser, venner og netværk, så barn og familie på sigt har de bedste forudsætninger for at mestre hverdagslivet



Hvordan arbejder vi videre med erfaringerne fra 
partnerskabsprojektet?  Nyt satspuljeinitiativ 

• Faglig og økonomisk støtte til omlægningen 
 
– Udgående rådgivningsteam i Socialstyrelsen 
– Ansøgningspulje skal understøtte 

omlægningen til en tidlig og forebyggende 
indsats 

 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er et stort landspolitisk ønske om at understøtte den udvikling, der er i gang på området for udsatte børn og unge. Med den indgåede satspuljeaftale fra efteråret blev den tidlige forebyggende og mere effektiv indsats prioriteret. Der blev konkret afsat midler til rådgivning og støtte til kommunerne med omlægningsarbejdet, en ansøgningspulje, hvor kommune får mulighed for at søge midler til at investere i en omlægning, og dertil en ansøgningspulje til at resultatdokumentere forebyggende indsatser i kommunerne. De mere præcise kriterier og informationer lanceres senere her i foråret 2016.I 2016 etablerer vi i Socialstyrelsen et udgående rådgivningsteam. Vi tilbyder de kommuner, der er i gang med en omlægning mod en tidligere, forebyggende indsats, rådgivningen og faglig sparring til processen. I rådgivningen kommer vi til at trække på de erfaringer, vi har gjort i partnerskabsprojektet og viden og erfaringer fra vores mange øvrige aktiviteter. Et rådgivningsforløb får en varighed af op til et år.   Derudover blev der med den seneste satspuljeaftale afsat midler til en ansøgningspulje, hvor kommune får mulighed for at søge midler til at investere i en omlægning. Der er afsat 46,9 mio. kr., som udmeldes tre gange i hhv. 2016, 2017 og 2018. Det kan fx være til at ansætte en projektledere, uddannelse af medarbejdere i en ny metode m.m. Midler fra denne pulje skal følges af en faglig understøttelse. Og det vil sige, at hvis man søger midlerne, så skal man også modtage det rådgivningsforløb, jeg fortalte om før, eller indgå i partnerskabsprojektet.



 Agenda:  
 Plejefamilieområdet 

 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
KEEPFormålet med KEEP er, at plejebarnets adfærdsproblemer håndteres hensigtsmæssigt, og at ikke-planlagt sammenbrud i anbringelsen undgås. Forløbet strækker sig over 16 uger, hvor grupperne mødes en gang om ugen. Målgruppen for KEEP i Danmark er alle plejefamilier, der har børn på mellem 4 og 12 år placeret i familien – herunder også netværksplejefamilier.TFCO �Formålet med TFCO er kriminalitetsforebyggelse samt at understøtte bl.a. stabil skolegang og muliggøre hjemflytning til den biologiske familie. Metoden tager udgangspunkt i social læringsteori koblet med en kognitiv og systemisk tilgang til behandling af den unge. Behandlingen varer 9-12 måneder og indledes med en midlertidig anbringelse i en træningsfamilie.De fire plejefamilieinitiaiverDe fire initiativer skal tilsammen skabe stabile plejefamilieanbringelser og give både kommuner og plejefamilier nye værktøjer. Udbredelse af god praksis for vederlag udvikler en implementeringsvejledning, der kommer med anbefalinger til hvordan kommuner kan håndtere hhv. forhandling af vederlag, genforhandling af vederlag og fastsættelse af øvrige forhold. Til grund for arbejdet ligger en kortlægning over lokale modeller og praksis i forhold til vederlag i 10 kommuner og efterfølgende løsningsworkshop med en række kommuner. Håndbogen giver praksisnære anvisninger til alle stadier af en plejefamilieanbringelse baseret på nyeste viden (litteratur og cases). Udbredelse af netværksinddragende metoder tilbyder ekstra kurser i netværksinddragende metoder (Signs of Safety, Familierådslagning og det inddragende netværksmøde) og udvikler en omkostningsmodel til alle metoder.



Understøttelse af plejefamilieområdet 

• Afprøvning af KEEP 
• Udbredelse af TFCO 

 
• Kommunalt netværk på plejefamilieområdet og 3 

underinitiativer 
1.Udbredelse af god praksis om vederlag 
2.Håndbog om den gode plejefamilieanbringelse 
3.Udbredelse af netværksinddragende metoder 
 

 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
KEEP(Keeping Foster Parents Trained and Supported), et gruppebaseret forældretræningsprogram for plejefamilier  Formålet med KEEP er, at plejebarnets adfærdsproblemer håndteres hensigtsmæssigt, og at ikke-planlagt sammenbrud i anbringelsen undgås. Forløbet strækker sig over 16 uger, hvor grupperne mødes en gang om ugen. Målgruppen for KEEP i Danmark er alle plejefamilier, der har børn på mellem 4 og 12 år placeret i familien – herunder også netværksplejefamilier.TFCO �(Multidimensional Treatment Foster Care), en helhedsorienteret indsats, hvor den unge placeres i en midlertidig, særligt trænet plejefamilie  Formålet med TFCO er kriminalitetsforebyggelse samt at understøtte bl.a. stabil skolegang og muliggøre hjemflytning til den biologiske familie. Metoden tager udgangspunkt i social læringsteori koblet med en kognitiv og systemisk tilgang til behandling af den unge. Behandlingen varer 9-12 måneder og indledes med en midlertidig anbringelse i en træningsfamilie.De fire plejefamilieinitiaiverDe fire initiativer skal tilsammen skabe stabile plejefamilieanbringelser og give både kommuner og plejefamilier nye værktøjer. Udbredelse af god praksis for vederlag udvikler en implementeringsvejledning, der kommer med anbefalinger til hvordan kommuner kan håndtere hhv. forhandling af vederlag, genforhandling af vederlag og fastsættelse af øvrige forhold. Til grund for arbejdet ligger en kortlægning over lokale modeller og praksis i forhold til vederlag i 10 kommuner og efterfølgende løsningsworkshop med en række kommuner. Håndbogen giver praksisnære anvisninger til alle stadier af en plejefamilieanbringelse baseret på nyeste viden (litteratur og cases). Udbredelse af netværksinddragende metoder tilbyder ekstra kurser i netværksinddragende metoder (Signs of Safety, Familierådslagning og det inddragende netværksmøde) og udvikler en omkostningsmodel til alle metoder.



Agenda: Institutionsområdet 
 



Understøttelse af institutionsområdet 

• Afprøvning af Multifunc i dansk kontekst 
 

• Systematisk arbejde med risikofaktorer 
 

• Skolegang for anbragte børn 
 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I forhold til institutions- og opholdsstederne arbejder vi også med den tilgang, der ligger i den tidlige og forebyggende indsats. MultifunC er et behandlingstilbud til 14-18-årige i meget svære adfærdsvanskeligheder, som typisk står over for en anbringelse. Programmet indebærer et midlertidigt institutionsophold, hvor der samtidig arbejdes med familien, således den unge fastholder kontakten til sin familie. En anden vigtig tendens på området er arbejdet med risikofaktorer. Socialstyrelsen anbefaler fx at man bruger YLS/CMI, der er et standardiseret redskab, der kan hjælpe fagpersoner til vurdering af risiko-, behovs- og responsivitetsfaktorer og til at udarbejde en behandlingsplan for den unge. Med dette redkab kan man systematisk følge op og tilrettelægge indsatsen for den unge  Desuden stort fokus på skolegang. Både fordi vi ved, det er en væsentlig beskyttelsesfaktod. Men også fordi vi ved, at det er afgørende for det enkelte barns videre færd i livet. Væsentligt at anbringelsesstederne husker dette fokus og understøtter børnenes læring. Vi har snarligt to puljer ude med afprøvning af metoder til at understøtte skolegangen (Klub penalhus og  Makkerlæsning)



 

 Specialiserede 
indsatser frem for 
specialiserede steder 

 
 Efterspørgsel efter 

anbringelsessteder, 
der arbejder ’ned ad 
indsatstrappen’ 

 

 
Hverdagslivsperspektiv – på 
institutioner og opholdssteder 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I vores partnerskabsprojekt og med referencekommunerne ser vi efterspørgslen efter institutioner, der arbejder ned af trappen. Fx anbringelsessteder, der har kompetencerne til at arbejde i familien eller plejefamiliens hjem med barnet eller den unge. Altså en ”ambulant” behandling. Man lærer at begå sig i hverdagslivet ved at være en del af hverdagslivetIndsats skal tilrettelægges, så det enkelte barn bevarer tilknytningen til skole, fritidsinteresser, venner og netværkStøtte eller foranstaltninger skal understøtte potentialet i familie og netværkBarnet eller den unge skal lære at mestre sit eget livForventningen er, at der fremadrettet kommer til at være fokus på intensiv behandling frem for lang anbringelse, at sikre kontakt til biologisk familie og netværk, institutionsanbragte børn og unges skolegang og dokumenteret behandlingsindsatser på anbringelsesstederne 



 

• Agenda: Efterværn 
 



Understøttelse af overgangen til det gode 
voksenliv 

 
• Pulje om efterværn og netværksgrupper 

samt undersøgelse af kommunernes 
praksis og brug af efterværn 

 
• Nyt satspuljeinitiativ om forsøg med 

opfølgende samtaler til tidligere anbragte 
unge. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Pulje om efterværn og netværksgrupper der har til formål at understøtte udviklingen og udbredelsen af helhedsorienterede indsatser, som skal bidrage til, at tidligere anbragte unge får udvidet kontakt med andre unge. Samtidig skal der foretages en undersøgelse af kommunernes praksis og brug af efterværnNyt satspuljeinitiativ om forsøg med opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge. Forsøget skal sikre, at tidligere anbragte unge der ikke modtager efterværn, får ret til opfølgende samtaler med en voksen, de er tryg ved 



 

• Agenda: Lovende indsatser 
 



Lovende praksis 

 

• Viden til gavn 
 

• Udgangspunkt i alt det, der er derude – 
den lovende sociale praksis 
 

• Kerneelementer 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Socialstyrelsens motto er Viden til gavn – og det er virkelig det, vi gerne vilVi har kigget på de evidensbaserede metoder – og arbejdet med at afprøve og udbrede dem i DanmarkDet vil vi fortsat gøre, men vi vil også fokusere på alt det, der foregår i det danske socialarbejde i dag. Med udgangspunkt i den sociale praksis, som er derude, vil vi udvikle, beskrive, dokumentere og afprøve metoder. Vi vil gerne arbejde videre med kerneelementbegrebet. Hvad er det for særligt virkningsfulde elementer, der skaber forandring for det enkelte barn Konkret eksempel: Som led i sats 16 udbydes en ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende indsatser i kommunerne. Puljen skal understøtte, at der kan resultatdokumenteres 7-8 forebyggende indsatser i kommunernes tilbudsvifte,  Der vil blive udvalgt indsatser, som fordeler sig på 2-4 målgrupper. Som en del af projektet udarbejdes konkrete metodebeskrivelser af indsatserne, med henblik på at indsatserne kan anvendes i andre kommuner. 



Afslutning:  
Hvad bringer fremtiden? 
 

• Hverdagslivsperspektivet med den 
professionelle støtte 
 

• Lovende praksis – udvikle området i 
samarbejde og dialog med alle jer derude 
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