
Notat

Notat om mønsterbryderprojekter i forhold til stillingtagen til overgang til ordinær drift

Den planlagte evaluering af mønsterbryderpuljen (2015-2018) og de 12 iværksatte projekter målrettet 
udsatte børn, unge og deres familier er nu gennemført med udarbejdelsen af en evalueringsrapport og et 
inspirationskatalog. Evalueringen belyser målopfyldelsen og resultaterne af implementeringen af de 
iværksatte projekter og giver inspiration og anbefalinger til den videre forankring af de projekter det 
vurderes mest sandsynligt vil indfri målsætningerne med mønsterbryderpuljen og skabe positive 
resultater på længere sigt. 

Evalueringsrapporten viser, at flertallet af projekterne enten allerede har indfriet målsætningerne og 
skabt positive resultater for målgruppen eller vil gøre dette på længere sigt. Blandt de projekter, som i høj 
grad vurderes at have indfriet deres målsætninger er: Dialogisk læsning og små læringsgrupper, 
Socialrådgivere i dagtilbud og Robusthed som investeringsstrategi. Særligt Dialogisk læsning og små 
læringsgrupper og Socialrådgiver i dagtilbud vurderes på nuværende tidspunkt at skabe positive 
resultater for både børn og fagprofessionelle. Begge projekter bidrager til tidlig opsporing af mistrivsel og 
begyndende mistrivsel, hvorfor det vurderes sandsynligt, at projekterne på langt sigt indfrier de 
langsigtede målsætninger om, at børnene får de bedste betingelser for at udvikle sig og blive livsduelige. 

Projektet Robusthed som investeringsstrategi har ligeledes skabt positive resultater for unge, hvilket 
blandt andet kommer til udtryk ved, at unge er blevet fastholdt i uddannelse grundet højere selvtillid og 
selvværd. Projektet vurderes således også på længere sigt at bidrage til at forebygge social udsathed og 
uhensigtsmæssige livsmønstre. 

En gruppe af projekter, der på tidspunktet for evalueringen fortsat var i opstartsfasen, vurderes at 
repræsentere et relativt stærkt potentiale for på længere sigt at opnå positive resultater for børnene og 
de unge. Det drejer sig om projekterne: Tryghed i overgangen fra sundhedsplejen til dagtilbud, 
Koordination og konkret indsats mod elevfravær, Interaktionsarbejde med småbørn i potentielt udsatte 
positioner, Udvidelse af skolesocialrådgiverfunktionen og Eksamenstræning til ikke-uddannelsesparate 
elever. 

For den sidste gruppe af projekter - Mentorsamtaler til udsatte unge, Kultur- og fritidscrew, Kvalificeret 
overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og Fritidsjob til fokuselever - vurderes det enten uklart 
eller mindre sandsynligt, at de konkrete indsatser, vil kunne indfrie de opstillede målsætninger. Dels fordi 
det ikke har været muligt at rekruttere den relevante målgruppe, dels fordi det enten har været 
udfordrende at indtænke projektet i eksisterende praksis, eller fordi de eksisterende rammevilkår for 
projektet har udgjort en barriere. 
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Overordnet peger evalueringen på, at de 12 iværksatte projekter samlet set indfrier intentionen bag 
mønsterbryderpuljen. Projekterne bidrager til at skabe fokus og forandringer for de udsatte børn og 
unges sociale mobilitet og muligheder for at bryde med negativ social arv. 

På den baggrund er det Rambølls overordnede anbefaling, at Frederiksberg Kommune viderefører 
arbejdet med at skabe mønsterbrydning og styrke social mobilitet blandt børn og unge via en 
helhedsorienteret indsats på tværs af kommunale områder, og at de fem projekter som evalueringen har 
haft særligt fokus på, indgår i denne indsats som en del af kommunens generelle pædagogiske praksis, 
da projekterne skønnes at have potentiale for at skabe positive resultater på længere sigt. Det drejer dig 
om projekterne: 

 Dialogisk læsning og små læringsgrupper (målrettet børn i aldersgruppen 0-6 år)
 Socialrådgivere i dagtilbud (målrettet børn i aldersgruppen 0-6 år)
 Robusthed som investeringsstrategi (målrettet unge i alderen 15-23 år
 Tryghed i overgangen fra sundhedsplejen til dagtilbud (målrettet de helt små børn i alderen 0-1 

år)
 Koordination og konkret indsats mod elevfravær (målrettet børn og unge i folkeskolen)

Udvælgelsen betyder, at øvrige projekter, som i evalueringsrapporten skønnes at have et relativt stærkt 
potentiale for på længere sigt at opnå positive resultater for børnene og de unge, herunder 
Interaktionsarbejde med småbørn i potentielt udsatte positioner, Udvidelse af 
skolesocialrådgiverfunktionen og Eksamenstræning til ikke-uddannelsesparate elever fravælges eller 
etableres i andet regi. Erfaringerne fra Interaktionsarbejde med småbørn i potentielt udsatte positioner 
indarbejdes i projektet Dialogisk læsning og små læringsgrupper, mens projektet Eksamenstræning til 
ikke-uddannelsesparate elever fravælges; dels fordi projektet først er gennemført i juni måned i 
forbindelse med 9. og 10. klassernes afgangseksamen, dels fordi der som følge af den sene udmøntning 
af projektet endnu ikke foreligger en egentlig evaluering af og erfaringsudveksling mellem skolerne på 
projektet.  

Ligeledes fravælges projektet vedrørende Udvidelse af skolesocialrådgiverfunktionen, fordi der i 
forbindelse med budget 2019 indstilles en opnormering i familieafdelingen foranlediget af den 
gennemførte minianalyse i forbindelse med projekt en tidligere forebyggende og endnu mere effektiv 
indsats overfor udsatte børn, unge og familier. Forvaltningens vurdering er, at familieafdelingen gennem 
denne normering vil kunne fastholde udvidelsen af skolesocialrådgiverfunktionen når 
mønsterbryderbevillingen udløber.

Det skal endvidere i forlængelse heraf påpeges, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet har 
fremsat en udsat sag i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende projekt Fritidsjob til 
fokuselever, da forvaltningen vurderer, at der vil være en gevinst (effekt) forbundet med at udmønte 
projektet i ordinær drift.

I tabel 1 nedenfor er det specificeret, hvordan de enkelte projekter forventes udmøntet i drift efter 
mønsterbryderpuljens udløb, herunder målgruppe, indsats, målsætning og gevinst samt forventede 
driftsudgifter. 



Tabel 1: Oversigt over mønsterbryderprojekter, der med fordel kan overgå til drift efter mønsterbryderpuljens ophør

Projektnavn Målgruppe Indsats Målsætning og gevinst 
(effekt/outcome) med at 
videreføre projektet 

Driftsudgifter i 2019 og 
overslagsårene 2020-2022 

Dialogisk læsning og små 
læringsgrupper 

Projektet er målrettet alle børn i 
dagtilbud. 
Derudover er det pædagogiske 
personale i dagtilbud en 
sekundær målgruppe i 
indsatsen.

Formålet med indsatsen er at 
give alle børn lige muligheder 
for at blive den bedste version 
af sig selv og for at udvikle sig 
positivt. 

Derfor skal indsatsen bidrage 
til at styrke og udvikle alle 
børns kognitive, sproglige og 
sociale kompetencer samt 
understøtte arbejdet med 
skoleparathed.

Indsatsen har også et udvidet 
fokus på at styrke kvaliteten i 
interaktionen mellem voksne 
og børn og mellem børnene. 
Derfor er intentionen i 
projektet, at det er den samme 
pædagog/dagplejer, der 
løbende er sammen med 
børnegruppen. På den måde 
skabes de bedste rammer for 
tryghed, tillid og ro.
Ved at den samme 
pædagog/dagplejer er sammen 
med børnegruppen løbende 
opnår pædagoger og 
dagplejere en mere nuanceret 
viden om det enkelte barn, som 
skal bruges til at tilpasse den 
pædagogiske indsats for hvert 
enkelt barn i dagtilbuddene.

Evalueringsrapporten fra 
Rambøll viser, at indsatsen 
skaber stor værdi for både 
børnene og det pædagogiske 
arbejde i dagtilbuddene. Det 
anbefales i rapporten, at 
indsatsen fortsættes.

Derudover viser erfaringen fra 
mønsterbryderprojektet 
”Interaktionsarbejde med 
småbørn i potentielt udsatte 
positioner”, at den faglige 
sparring helt tæt på praksis 
spiller en stor rolle i forhold til 
at målrette den pædagogiske 
indsats, så barnet får de 
bedste muligheder for at 
udvikle sig. Derfor vil indsatsen 
med dialogisk læsning og små 
læringsgrupper fremadrettet 
udvikles således, at hvert 
dagtilbud har et fagligt fyrtårn, 
som kan være 
omdrejningspunkt for at drive 
indsatsen og give sparring til 
alle pædagoger og dagplejere. 
På denne måde sikres en 
fortsat forankring af indsatsen 
samt et fortsat fokus på at 
tilrettelægge og gennemføre 
indsatsen, så den er tilpasset 
den enkelte børnegruppe.

En fortsættelse af indsatsen 
skal bidrage til, at endnu flere 
børn kan få støtte til at udvikle 
sig positivt, når de møder 
udfordringer. Samtidig bidrager 

I alt pr. år: 821.000 kr. til at 
fortsætte indsatsen i de 
kommunale og selvejende 
dagtilbud.

Vikardækning til forberedelse 
af dialogisk læsning og små 
læringsgrupper svarende til 11 
timer pr. børnegruppe pr. år. 
En børnegruppe er defineret 
som 11 vuggestuepladser eller 
22 børnehavepladser.
801.000 kr.

Til fælles implementering af 
faglige fyrtårne i dagtilbuddene:
20.000 kr.
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indsatsen løbende til, at også 
pædagogerne udvikler deres 
faglige blik for børnenes 
muligheder og virksomme 
pædagogiske indsatser, der 
kan hjælpe børnene til en mere 
positiv udvikling.

Socialrådgivere i dagtilbud Den primære målgruppe for 
indsatsen er børn i dagtilbud, 
som udviser en bekymrende 
udvikling
eller adfærd – og deres 
familier.

Den sekundære målgruppe for 
indsatsen er det pædagogiske 
personale i dagtilbuddene og 
fagpersonale
i Familieafdelingen.

Formålet med indsatsen er at 
styrke samarbejdet mellem 
Familieafdelingen
og dagtilbuddene. Dette ved 
tidligere opsporing af børn med 
begyndende mistrivsel og 
deres familier, samt et 
koordineret samarbejde og 
rettidig underretning.

I samarbejdet med 
dagtilbuddene fungerer 
socialrådgiveren som 
ressourceperson, der vejleder 
og giver
gode råd til pædagogisk 
personale og forældre – enten i 
dagtilbuddet eller hjemme hos 
familien.
Socialrådgiverens rolle i 
indsatsen er på den måde 
anderledes end den 
myndighedsrolle, 
socialrådgiveren i
øvrigt har i forvaltningen. Det 
stiller nye krav til 
socialrådgiverens faglighed og 
praksis.

Med indsatsen bliver afstanden 
mellem
Familieafdelingen,
Dagtilbud og børnene og 
familierne kortere.

Fagligheden blandt
fagprofessionelle i
det tværfaglige samarbejde 
styrkes til gavn for børnene og 
deres familier. 
Indsatsen bidrager til at sikre 
en helhedsorienteret og tidlig 
opsporing af børn med behov 
for særlig støtte.

Effekt af hidtidig indsats: 
Antallet af underretninger er 
steget.
Socialrådgiverne har i perioden 
september 2015 til juni 2018 
deltaget i 793 månedlige 
møder i dagtilbuddene og har
afholdt 615 
rådgivningssamtaler med 
familier, herunder åben 
anonym rådgivning. Desuden 
er
der i perioden modtaget 118 
underretninger vedrørende 
børn og familier, som 
Familieafdelingen
ikke i forvejen havde kontakt 
med. 
74 familier har modtaget et 
rådgivningsforløb jf. SL § 11 

Driftsudgifterne forventes at 
beløbe sig til 968.000 kr. i 
2019, samt yderligere  968.000 
kr. pr år. i overslagsårene
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hos, enten Familievejlederne, 
Familie-og Ungerådgivningen 
eller Bülowsvej for Børn og 
Familier

Indsatsen har dermed bevirket, 
at børn og familier tidligere
og hurtigere får tilbudt en 
indsats rettet mod at 
understøtte dem i at bryde en 
negativ udvikling.

Robusthed som 
investeringsstrategi 

Målgruppe: 
 16-24 årige, der afbryder 
ungdomsuddannelser, 
erhvervs- eller videregående 
uddannelser 
 Unge med familiære 
udfordringer, hvor der er en 
social historik 
 Unge mænd mellem 16-24, 
der frafalder en 
erhvervsuddannelse 
 Unge fra 
uddannelsesfremmede hjem 
 Unge i de boligsociale 
områder, der ikke har netværk 
og økonomiske forhold, der gør 
at de kan deltage i aktiviteter 
som eks. sport, fritidsaktiviteter 
o.lign. 
 Unge med misbrug, psykiske 
udfordringer som pga. dette 
frafalder uddannelser  
Uledsagede flygtninge u/18 (pt. 
30 unge u./18) 
 UK-O – unge (pt. 30 i gang 
med STU og 5 UK-O) 
Målgruppe for 
robusthedstræning: Unge som 
har svært ved at håndtere 
modgang og stress kombineret 
med lavt selvværd og negative 
tanker om egne kompetencer. 

Formål: Styrke unges 
robusthed i forhold til 
fastholdes i enten uddannelse 
eller beskæftigelse. Projektet 
består af tre delforløb: 
 Mental robusthedstræning 
 Ungecoach 
 Frivillig mentor 

Evalueringen viser, at 
anvendelsen af mental 
robusthed som metode kan 
give unge nye perspektiver
på egne styrker og 
kompetencer og dermed 
hjælpe dem til bedre at løse 
deres udfordringer.
Særligt coachingforløb og 
robusthedstræningen opleves 
som perspektivrigt, da de 
bidrager til at
øge de unges personlige 
robusthed gennem øget 
selvværd og gåpåmod og 
derigennem kan bidrage
til at unge fastholdes i 
uddannelse, starter i job eller 
bliver hjulpet videre til andre 
relevante
indsatser i eller uden for 
Ungecentrets regi. På den 
baggrund anbefales det at:
* Uddanne flere vejledere i 
mental robusthed, idet 
metoden kan indgå som et 
brugbart
værktøj i den allerede 
eksisterende organisering af 
vejledningen i Ungecentret.
* Undersøge potentialet i 
metodens anvendelighed og 

Driftsudgifter i 2019 og 
overslagsårene forventes at 
beløbe sig til 0,5 mio. kr. pr. år. 
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Målgruppe for ungecoach: 
Unge med en broget 
skolehistorik og lavt selvværd. 
Nogle kæmper med 
præstationsangst, andre med 
vredeshåndtering eller 
urealistiske høje mål. Fælles 
for dem er at de ofte sætter sig 
selv i en offerrolle. Målgruppe 
for frivillig mentor: Sårbare 
unge som har svært ved at 
finde fodfæste i uddannelse

efterspørgslen på tværs af 
fagprofessionelle,
som er i kontakt med sårbare 
unge, herunder UU, PPR, 
skolesocialrådgivere
m.fl.
* Fortsætte og eventuelt udvide 
tilbuddet om coachingforløb i 
Ungecentret, dels på baggrund
af gode resultater, dels på 
baggrund af en stigende 
efterspørgsel efter coaching
blandt unge i målgruppen. En 
udvidelse af tilbuddet fordrer 
ansættelse af en eller flere
ungecoaches.

Tryghed i overgang fra 
sundhedspleje til dagtilbud

Den primære målgruppe
for indsatsen
er udsatte børn
og deres familier herunder 
børn og forældre, der er og har 
været tilknyttet ”mor barn 
gruppe indsatsen” og familier 
med særligt behov.

Den sekundære målgruppe for 
indsatsen er de 
fagprofessionelle
(sundhedsplejersker
og fagprofessionelle
i dagtilbuddene)

Formålet med indsatsen er at 
sikre, at udsatte og sårbare 
børn får den bedst mulige start 
på institutionslivet og for at 
sikre videns overdragelse. 
Dette sker ved, at sikre at den 
viden der er opbygger i 
fælleskab med forældrene og 
sundhedsplejen ikke går tabt 
når barnet overgår til 
daginstitution. 

Indsatsen består af to konkrete 
dele med hvert deres formål:

- Opkvalificering af 
sundhedsplejersker i forhold til 
at screene for begyndende 
mistrivsel (uddannelse i ADBB: 
Alarm Distress BaBy Scale,) og 
at varetage undervisning af 
mor-barn-gruppen (uddannelse 
i Circle of Security, CoS)

- Et overgangsskema, som 
familien og 
sundhedsplejersken i 
fællesskab udfylder og 

Med indsatsen styrker 
sundhedsplejerskerne
deres faglige
udgangspunkt for at
arbejde med tidlig opsporing.

Sundhedspleje og
pædagogisk personale
får et fælles
sprog og redskaber til
at samarbejde om
barnet og familiens
overgang

Barn og forældre oplever
tryghed i de nye
omgivelser og relationer
i dagtilbuddet

Pædagogisk personale
har bedre forudsætninger
for at yde en
kvalificeret, tidlig indsats
i dagtilbuddet

Projektet er i opstartsfasen 
(juni 2018), og det er derfor 
endnu for tidligt at konkludere 

Ingen driftsudgifter
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overleverer til det
pædagogiske personale i 
dagtilbuddet.

Formålet med opkvalificeringen 
af sundhedsplejersker er at 
skærpe systematikken i 
sundhedsplejerskernes
screening af det lille barns 
trivsel og øge fagligheden i 
arbejdet med mor-barn-
gruppen. Mor-barngruppen
er en del af et 
forældretræningsprogram, der 
sigter mod at understøtte 
udsatte mødre i rollen som
forælder. Træningen foregår 
bl.a. ved, at gruppen ser og 
diskuterer videoer af både 
trygge og utrygge interaktioner
mellem barn og forældre. 
Arbejdet i gruppen skal støtte 
mødrene i at håndtere 
konflikter på en
hensigtsmæssig og 
tryghedsskabende måde.

på resultaterne. Projektet er 
dog funderet i 
forskningsbaseret
viden, evidensbaserede 
metoder (ADBB og COS) om 
bl.a. tidlig opsporing
og erfaringer fra andre 
kommunale kontekster, hvorfor 
projektet repræsenterer et 
relativt stærkt potentiale for på 
længere sigt at opnå positive 
resultater. Når projektet 
overgår til drift skal i den 
forbindelse sammentænket 
med satspuljeprojektet 
”netværkets styrke”, der er 
forankret i Fællesrådgivningen.

Koordination og konkret 
indsats mod elevfravær

Børn i folkeskolen med 
bekymrende fravær
Forældre og medarbejdere 
med ansvar for indsatser vedr. 
disse børn.

At nedbringe det bekymrende 
skolefravær.
At fastholde og sikre en 
systematisk og ensartet 
registrering af elevfravær.
På baggrund heraf at lave tidlig 
indsats i fht. fraværsmønster 
via inddragelse af forældre, 
skole, PPR, Familieafdeling i 
såkaldte skolefraværs-samråd, 
hvor parterne i fællesskab laver 
aftaler og planer samt 
gennemfører handlinger.

Skolefraværssamråds-
modellen er fortsat under 
implementering. Behov for at 
fastholde koordinerings- og 
systematiseringsindsatsen, så 
det bliver standardpraksis 
overalt.
Forventes at medføre, at der 
laves tidligere og mindre 
indgribende foranstaltninger i 
fht. disse børn og familier.

Driftsudgifter i 2019 ca. 75 t.kr.
Driftsudgifter i 2020 og 
overslagsår ca. 150. t.kr.

Udgifterne dækker finansiering 
af PPR-psykologer for 
deltagelse, koordinering, 
registrering og opsamling på 
sagerne.

Øvrige driftsudgifter dækkes af 
eksisterende budgetter.



Forudsat at de fem projekter overføres til ordinær drift vil det beløbe sig til en samlet driftsudgift i 2019 på  
2,364 mio. kr. og 2,439 mio. kr. i overslagsårene, jf. tabel 2. 

I tabel 2 nedenfor fremgår en samlet oversigt over de økonomiske omkostninger, der vil være forbundet 
med at udmønte de enkelte projekter i drift i 2019 og overslagsårene. 

Tabel 2: Oversigt over de økonomiske omkostninger ved udmøntning af projekter efter 
mønsterbryderpuljens ophør

Økonomiske omkostninger for 
overførsel af projekter til drift 
(1.000 kr.) 

2019 2020 2021 2022

Dialogisk læsning og små 
læringsgrupper

821 821 821 821

Socialrådgiver i dagtilbud  968 968 968 968

Robusthed som 
investeringsstrategi

500 500 500 500

Tryghed i overgang fra 
sundhedspleje til dagtilbud

 0 0 0 0

Koordination og konkret indsats 
mod elevfravær

75 150 150 150

I alt 2.364 2.439 2.439 2.439


