
Netværkets styrke

Netværkets Styrke foreslår en række konkrete udviklingsaktiviteter, hvor vi umiddelbart kan gøre en forskel ved at kvalificere, 
intensivere eller nytænke en indsats i PPR. De forskellige aktiviteter bindes sammen af et fælles fokus på netværkets betydning 
og bæredygtighed igennem barndommen, hvor forældrene samt evt. bedsteforældre og søskende udgør den centrale kerne. I 
projektet har vi en bred netværksforståelse, som både omfatter barnets private og professionelle netværk. PPR indgår både i 
rollen som netværksfacilitator og som direkte aktør i netværket. 

En række af de foreslåede aktiviteter stiler mod videreudvikling af eksisterende praksis, bl.a. gennem tilførsel af nye metoder, 
der i højere grad kan understøtte sammentænkte og tværfaglige løsninger på tværs af organisatoriske områder. Det gælder 
aktiviteterne: 

a) ADBB og COS-P 
b) Intensive Interaction 
c) Tidligere sprogindsats 
d) Behandling i folkeskolen 
e) Gruppetilbud til flygtningefamilier 

Derudover indeholder projektet en række nye aktiviteter, der dels sigter mod tidlig opsporing og dels mod netværksbaseret 
intervention i forhold til en særlig målgruppe: 

f) Samarbejdsmodel med Familieafdelingen 
g) Afprøvning af samarbejdsmodel med almen praksis 
h) Partnering for Change (P4C) og The Alert Programme 

Målgrupper

Pr. 1. januar 2017 boede der i Frederiksberg Kommune 18.509 børn og unge ml 0-17 år. SFI (i dag VIVE) har hvert år siden 2009 
undersøgt velfærd og trivsel blandt børn og unge i Danmark. Undersøgelsen fra 2010 konkluderer, at ca. 15 % af danske børn og 
unge kan karakteriseres som udsatte.2 Det vil betyde at ca. 2776 børn og unge i Frederiksberg Kommune er eller er i risiko for at 
komme i en udsat position. 

Fordelt på de i projektet skitserede målgrupper vurderes det, at følgende børn/unge er omfattet af projektet: 

a) ADBB og COS-P - Spædbørn: Der blev født ca 1650 børn på Frederiksberg i 2016. Efter screening med ADBB er det 
forventningen at de 8-10% (ml 132-165 børn) vil fordre en indsats og ca 3-4 %(ml 50-65 børn) egentlig behandling. 

b) Intensive Interaction - Der er på Frederiksberg 5696 børn ml 2-6 år. Forventeligt vil 1%3 af dem, 57 børn, få en 
autismediagnose og vi vil i projektperioden stile mod at få alle inkluderet i projektet. 

c) Tidligere sprogindsast - Der er 3100 børn ml 1½ til 3 år på Frederiksberg. Ved sprogvurdering i 3-5 års alderen finder man, at 5 
% har behov for en særlig (specialiseret) indsats og 10 % har behov for en fokuseret indsats (der kan varetages af det 
pædagogiske personale). Vi kan således forvente at 10 % af de 1½-3 årige, 310 børn, efter sprogscreening, vil have behov for en 
fokuseret indsats ved det pædagogiske personale, mens 5%, 155 børn, vil blive vurderet til at have behov for en særlig, 
specialiseret, indsats ved talehørekonsulent igennem projektperioden. 

d) Behandling i folkeskolen - Der går 7877 elever i folkeskolerne på Frederiksberg. Skoleafdelingen vurderer, at der hvert skoleår 
er ca. 250-300 elever med et bekymrende skolefravær. På baggrund af vores projekt ’Hjælp til selvhjælp’ er det vurderingen, at 
ca. 120 elever årligt har behov for en grad af angstbehandling. 85 børn er aktuelt visiteret til dagbehandling på Frederiksberg. 

e) Gruppetilbud til flygtningefamilier - I perioden 2014-marts 2017 har kommunen modtaget 209 børn/unge ml 0-17 år. 
Forventningen er, at tilgangen falder i de næste par år. Det er vurderingen at vi igennem projektperioden vil kunne nå omkring 
100 børn/unge. 
f) Samarbejdsmodel med Familieafdelingen - Det er vurderingen, at PPR er inde over godt og vel 1/3 del af sagerne i 
Familieafdelingen, der vil derfor være tale om omkring 250- 300 børn. 

g) Afprøvning af samarbejdsmodel med almen praksis - Der er 47 læger i almen praksis på Frederiksberg, og det er vurderingen 
fra PLO, at hver læge i gennemsnit vil henvise 3 børn/unge pr. år til en præliminær udredning og rådgivning v/PPR – i alt ca. 141 
børn/unge pr. år, og ca. 400 børn/unge i hele projektperioden. 



h) Partnering for Change (P4C) og The Alert programme - Der går 4108 elever i folkeskolernes indskolingsklasser på 
Frederiksberg. En ny undersøgelse viser, at antallet af børn på Frederiksberg med svækket sanseintegration ligger på omkring 
13%4. Disse vanskeligheder påvirker børnenes indlæring og adfærd5. Antallet af elever vil med disse vanskeligheder vil anslået 
være ca. 535, hvoraf vi i projektperioden vil stile mod at ca. 300 elever deltager. 

Der er opmærksomhed på, at visse af ovenstående målgrupper er overlappende på individniveau. 
Projektets aktiviteter forventes at komme rigtig mange børn til gavn, udover de ovenfor nævnte målgruppetal der angiver de 
direkte modtagere af indsatserne. Dette såvel via den generelle konsultative indsats fra PPR som via den vidensudvikling der 
sker, både blandt PPR-personale som hos det pædagogiske personale, som direkte resultat af partnerskabsaktiviteterne. 

Organisation
Det overordnede ansvar for deltagelse i partnerskabet ligger hos Fællesrådgivningens chefpsykolog, som refererer til 
kommunens Børne- og Ungedirektør. Både sidstnævnte og kommunens Børneudvalg har tilkendegivet opbakning til projektet, jf. 
bilag I 

Der foregår et tæt samarbejde på tværs af afdelingerne i Børne- og Ungeområdet; Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og 
Familieafdelingen. Derudover har Fællesrådgivningen etableret indledende samarbejde med PLO med henblik på øget 
samarbejde med almen praksis-sektoren 

Projektlederen står for koordinerende opgaver i forbindelse med afviklingen af projektet samt kommunikationsopgaver, 
regnskabsopfølgning og praktiske indsatser i øvrigt. Projektlederen har ikke kompetence til at ændre ved projektets besluttede 
indsatser og rammer - ej heller personaleledelse. Projektgruppen vil udover projektejer og projektleder bestå af den ledende 
sundhedsplejerske samt ledelsesrepræsentanter fra Dagtilbudsafdelingen, Skoleafdelingen og Familieafdelingen. 

Vi nedsætter en følgegruppe med ledelsesrepræsentanter fra Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen samt 
praksiskoordinator som repræsentant for almen praksis og projektleder og chefpsykolog, som skal sikre, at de igangsatte 
aktiviteter afvikles efter hensigten i tæt samarbejde med områderne og med den forventede effekt. 

De fagpersoner, der skal deltage i projektet, vil for en stor del være fagpersoner, der allerede er ansat i PPR og således har den 
viden og de kompetencer, der relaterer sig til de projekter, der søges videreudviklet/opkvalificeret. Der ansættes ekstra 
ressourcer svarende til de fagligheder, der deltager i projektet - i forhold til de ovenfor skitserede indsatser projekteres med 
ansættelse af medarbejderressourcer som følger: 


