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GRUNDLAG FOR GENERERING AF HYPOTESER:
Der har i går været afholdt to workshops af to timers varighed med henholdsvis medarbejdere fra 

Familieafdelingen og fra Fællesrådgivningen.

Medarbejderne har fået med afsæt i erfaringer og intern forberedelse fremsat forslag og hypoteser til 

hvordan man kan udvikle områdets tilbud til borgerne. Det er sket med afsæt i nedenstående skabelon.
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Tildelingsmodeller til skoleområdet

DEN KONKRETE METODE

Medarbejderne skulle i løbet af de to timer forholde sig til 

følgende overordnede temaer:

1. To-be - hvad er der behov for nu, og i fremtiden?

2. As-is – altså, hvordan er tilbudsviften nu? Hvilke styrker har 

den, og hvilke mangler er der i forhold til fremtidsvisionen?

Vi skulle her forholde os til mulighederne set i forhold til 

indsatstrappen. Indsatstrappen skal styrkes fra bunden og 

opefter således, at fokus hele tiden er på hvordan man 

sikrer, at så få som det er muligt får brug for meget 

indgribende foranstaltninger.
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OPERATIONALISERING AF TILTAG OG FUND

BDO har opsat alle forslag i hierarkier, som udspringer af nogle opsatte hypoteser. Under disse hypoteser er der oplistet en 

række mulige tiltag. Det vil sige, at der øverst i hver af linjerne i hierarkiet står en hypotese, som man kan arbejde aktivt

med via de tiltag som er sat op nedenfor.

Det er delt op på den måde, at vi først har indsat tiltag rettet mod de forebyggende indsatser, herefter følger de 

specialiserede sammen med anbringelsesområdet. Slutteligt har vi opsat et hierarki for tiltag, for tiltag, som går på tværs. 

De forebyggende indsatser er delt op i henholdsvis tilbudsrettede tiltag og samarbejdsrelaterede/vidensbaserede tiltag. 

Der er mange tiltag, og tanken er, at hierarkiet givet et overblik over mængden og deres sammenhæng. På den måde er det 

muligt, at identificere hvilke tiltag man skal udvælge for at be- eller afkræfte hypotesen.

Vi skriver mere om den konkrete metode fremadrettet i den sidste del af oplægget.
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De forebyggende 
indsatser kan styrkes via 

nye tilbudsformer

Mange flere ydelser kan 
leveres i hjemmet, 

tættere på kommunens 
borgere

Tilbud til skilsmisseforældre

Anvendelse af den korte snor –
massiv indsats i hjemmet 

Indførelse af  blandt 
morgenvækkere – skolevægring –

aflevering i skolen på cykel 

Pakke til forældre, som skal 
følges tæt, uden at børnene skal 

anbringes

Man kan reducere 
borgernes støtte behov 
via et stærkere fokus på 

tidlige indsatser

Tidlig indsats i regi af 
sundhedsplejen – fokus på de helt 

små børn – tidlig opfølgning og 
oprettelse af indsatsteam, der 

kommer til borgerne der hvor de 
er.

Tidlig opsporing af udsatte via fx 
fraværkspakker – med systematisk 

fokus på fx fravær

Mange af de forebyggende 
indsatser kræver at man kan 
møde borgerne udenfor 8-16

Et skarpere fokus på at opdage de 
meget tunge psykiatriske  sager, 
inden de bliver så tunge som det 
ofte er tilfældet. Man mangler 
generelt tilbud til psykiatriske 

sager af en mere kompleks  
karakter.

Øget anvendelse af blandt 
andet §11 kan sikre 
hastighed og aflaste 
Familieafdelingen

Oprettelse af §11 tilbud i regi af 
skoler og daginstitution til at 

varetage mindre forløb

§11 tilbud i regi af skolen til 
indsatser til skilsmissebørn

Babyklinikken kan være 
selvvisiterende til §11

Øget anvendelse af §11 i 
samarbejde mellem skole, PPR og 

sundhedspleje

Der er en række nye 
tilbudsformer, som kan 

styrke borgernes positive 
udvikling

Familiehus

- Steppingstone

- Kurser til forældre/søskene

Oprettelse af familieklasser (med 
deltagelse af forældre) og måske 

Skoleflex?

Forebyggende koblet med at 
borgeren kan opholde sig x antal 
timer på et anbringelsestilbud, 

for så at blive fulgt hjem.

§11, 7 og 11,8 – oprette 
søskenetilbud (kurser og grupper) 
og en anden form for aflastning –
fx weekendture, med faste hold 

for de bedre fungerende
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De forebyggende 
indsatser kan styrkes 
via intern udvikling

Der ligger et stort 
potentiale i at 

arbejde aktivt med  
at styrke samarbejde 

og kommunikation

Fast model for samarbejde 
mellem enhederne på 
området – dialogisk 

netværkssamarbejde

Styrkelse af de 
dialogbaserede 

netværksmøder og 
indførelse af 

familierådslagning i regi af 
PPR

Nye samarbejdsaftaler med 
SSP, SSA og Sundhedsplejen

Ungegrupper for normalt 
fungerende unge med fx 

asperger.

Styrket samarbejde omkring 
piger med selvskade og 

spiseforstyrrelse

Man kan med fordel 
arbejde aktivt med at 
udvikle mere fleksible 

tilbudsformer

Kan man vende fokus på 
aflastning? Fx tilbyde 

aflastning i hjemme, og så 
kan forældrene tage på 

weekend og få en pause.

Norge som forbillede –
aflastning til plejefamilier 

via ansatte på 
døgninstitution, hvor 

aflastningspersonalet også 
indgår i normeringen.

Fleksible tilbud -
eftermiddagstilbud

Flere forløb med stærk 
indsats i starten, som så 

falder hurtigt.

Det er relevant, at 
tænke tværsektorielt, 

og etablere nye 
samarbejdsformer

Involvering af blandt arb. 
marked center i forbindelse 

med omfattende tiltag i 
familierne – tilpasning af 
andre indsatser herefter.

Oprettelse af 
Sikkerhedsplansteam
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De specialiserede og 
indgribende tilbud kan 

udvides, og forbedres på 
flere måder

Der er et potentiale i at købe flere 
ydelser hos vores egne tilbud, som 
alternativ til eksterne anbringelser

Alternativ til anbringelser hos eksterne. 
Opkvalificering af egne tilbud (mangler 

viden om hvad vi køber)

Vi kan styrke vores plejefamiliers 
modstandskraft og evne til at 
varetage flere opgavetyper

Oprettelse af familiepleje 
døgnrådgivning, så vi understøtter, at 

flere borgere kan anbringes i 
plejefamilier

Styrkelse af støtten til plejefamilierne, 
så ma forhindrer brud og sikrer overskud 

til at klare indsatsen.

Oprettelse af akut plejefamilie, så man 
fx ikke skal anbringe på Bagsværd 

En række målrettede tilbud, vil 
kunne styrke vores praksis 

yderligere

Tungt ambulant 
familiebehandlingstilbud, med 

specialiserede psykiatriske kompetencer, 
til at klare psykotiske borgere med 

selvskadende adfærd – skal ledsages af 
og klare retningslinjer i forhold til 

familieafdelingen.

Ambulante funktioner, der kan komme 
hurtigt ud ved voldsomme 

underretninger

Tunge halvsikrede tilbud?
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Hastighed i visitationen 
skaber bedre resultater

De sager som PPR fx allerede 
har kendskab til skal i høj grad 
speedes op via øget dialog med 

Familieafdelingen

Forvisitation inden anbringelse

Overblik over kommunens 
tilbud er essentielt for 
optimal udnyttelse af 

kapacitet og kompetencer

Dashboard der viser alle 
anvendte og tilgængelige 

tilbud – både for borgere og  
kommunens medarbejdere

Opslagskatalog over frivillige 
tilbud 

Klar forståelse for fx hvornår 
man fx skal bestille en ydelse i 
regi af PPR og hvornår det er 

en generel ydelse i PPR.

Fælles enighed om 
metoder kan give bedre 

opfølgning og sikre 
progression

Børnelinealen

FITT

PMTO (parent management 
tretament)

MST

VI skal nugde til at anvende 
metoderne – de må ikke være 

for svære at bruge. 
Børnelinealen er måske for 

svær at bruge.

Vores tilbud er meget 
bredde - Der er et 

potentiale i at 
opkvalificere/specialisere 

på udvalgte områder

Kan man uddanne egne 
kontaktpersoner til at overtage 

opgaver fra fx ungeruten 

Specialisering indenfor:

- Flygtninge

- Radikalisering

- Kulturel forståelse

- Social kontrol

Eksempelvis via 
familievejledere.

Kontaktpersoner med 
specialiseret viden om 

misbrug, skolevægring mv.

Kompetence til at håndtere 
overgrebssager i modtagelsen

Sorgbearbejdning, død 
skilsmisse, også opkvalificering 

i myndighed

Kompetence i at samarbejde 
med forældre til børn med fx 

borderline.

Der er en lang række 
projekter i gang, som vi  
med fordel kan bygge 

videre på

Idrætsprojektet (tilbyder fx 
lektiehjælp) 

Babyklinikken

STIMA

Der er potentiale for at 
udnytte eksisterende 

tilbud bedre

Der er et potentiale i at 
udvikle dynamikken og 

processerne mellem Bulowsvej
og  familierådgivningen. Man 
mangler fleksibilitet, så man 
kan komme hurtigere ind i 

hjemmet.

Bulowsvej kan endvidere være 
for lang tid om at færdiggøre 

pæd.observationer, så 
familierådgivningen ikke kan 

gennemføre forældre 
kompetenceundersøgelser.

Behandlingsskolerne skal 
tilbyde familiebehandling

Klar viden om hvad de interne 
anbringelsestilbud kan 

medfører at flere potentielt 
kan anbringes internt:

- Jens Jessens Vej, Bulows Vej, 
Josephine Harders Hus.



Side

Tildelingsmodeller til skoleområdet

POTENTIALER I KLARE SNITFLADER, SAMARBEJDER OG VIDEN OM 
EKSISTERENDE TILBUD

Der er på tværs af grupper enighed om, at der er stor benefit for borger samt potentiale i at arbejde med flg.:

► Samarbejde og viden:

- Klare retningslinjer for, hvornår de enkelte afdelinger skal involveres

- Klare retningslinjer for, hvordan man sikrer, at kompetencerne kobles bedst på tværs 

- Viden om eksisterende tilbud på tværs – man mangler i høj grad et redskab, der skaber overblik over hvilke tilbud, 

der kan rådes over,  samt at der ligger en række håndtag, som man kan arbejde videre med indenfor både de 

forebyggende, de specialiserede og de indgribende foranstaltninger.

► Rolller og ansvar:

- Tydelige rolle og ansvarsdefinitioner i samarbejder mellem familieafdeling og fællesrådgivningen, herunder PPR

- Enighed om, at dette skal bidrage til mindre indgribende foranstaltninger, der kan iværksættes hurtigt, uden at 

sagen skal ind forbi Familieafdelingen. 

► Fleksibilitet:

- Der skal oprettes en række fleksible tiltag, der kan sættes i værk af blandt andet skole, PPR og Sundhedspleje mv. 

- Der er en række lavt hængende frugter, som både kan sikre hurtige og effektive forebyggende indsatser, samtidig 

med, at de letter sagspresset hos Familieafdelingen, som herved undgår at blive flaskehals på visse områder.

- Myndighedsrollen skal udvikles og gøres med fleksibel, så den kommer tættere på fronten, der hvor borgerne er. 

Man har eksempelvis oplevet gode resultater via behandlingsindsatserne og almenområdet, som foregår via 

ungerådgivningen
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POTENTIALER I KLARE SNITFLADER, SAMARBEJDER OG VIDEN OM 
EKSISTERENDE TILBUD

► Videndeling:

- Man skal høste frugterne af den viden, der ligger i organisationen, eksempelvis i tilfælde hvor PPR allerede kender 

barnet – her skal Familieafdelingen og PPR have rammer for, hvordan sagen kan behandles hurtigere med afsæt i 

den viden der allerede ligger i organisationen.

► Tidlig forebyggelse:

- Der er et stort fokus på at komme ind i borgerens liv så tidligt som muligt, for på den måde, at kunne forebygge 

familiens problematikker på et så tidligt tidspunkt som det er muligt

- Der kan her arbejdes med at knytte flere ressourcer til de forløb, der arbejder med tidlig forebyggelse. 
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UDVIKLE DE EKSISTERENDE TILBUD OG FASTHOLDE PROJEKTTILBUD

Der er enighed i manglende viden om og potentialer i de eksisterende tilbud

► Eksisterende tilbud

- På Jens Jessens Vej, Bülowsvej samt Josephine Schneiders Hus, arbejdes for meget som individuelle enheder 

- Overblik over kompetencer og ydelser skal være med til at sikre, at man kan se på borgernes behov, og koble dem 

med relevante fagligheder, uden at skele til det specifikke tilbud

- Tilbuddene skal kunne tilbyde mere specialiserede ydelser end nu, ligesom at der også er ønsker om tilbud, der kan 

rumme mere end en problematik. 

- De to ting udelukker ikke hinanden, men det sætter spot på, at det er nødvendigt at få skabt et reelt overblik over 

tilbudsviften, så man kan arbejde aktivt med de kompetencer, som skal udvikles de enkelte steder. 

- Målet er at undgå, at borger er kastebold mellem flere steder, det kræver, at der er et overblik og tilbud og 

kompetencer. Man bør dog også efter denne proces skabe en beskrivelse af to-tre tilbud, som skal kunne yde en 

særlig ydelse, som passer på en række gængse arketyper af borgere i Frederiksberg Kommune. 

► Flere gode initiativer er i gang og man kan udvikle og styrke initiativer vedr. de forebyggende indsatser

- Babyklinikken og idrætsprojektet samt flere satspuljeprojekter
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EKSTERNE SAMARBEJDER

Der er behov for en rækker eksterne samarbejder:

► Aflastningspladser udenfor hjemmet til de svært fysisk handicappede, og det samme 

gælder for anbringelser. 

- Her skal man søge dialog med KKR om hvordan man bruger tilbudsviften bedst 

muligt på tværs af regionen. Der er for meget risiko forbundet med at oprette 

egne tilbud.

► Ønsker om at arbejde med fleksibiliteten i de timepakker der tilbydes

- Nogle steder på den måde, at man gerne vil kunne råde over færre timer over 

en længere periode, og på andre tidspunkter kunne målrette indsatsen, så den 

er er intens og timerig i starten, for så efterfølgende at blive reduceret 

efterhånden som effekten indtræder. 

► Tilbuddene skal kunne indplaceres, så de kan spejles ind på indsatstrappen 

forskellige alderstrin

- På den måde kan man manøvrere i hvilke tilbud. der er tilstede på tværs af 

området. 

- Fokus skal her være på de forbyggende indsatser, så man i videst muligt omfang 

kan indsnævre vejen hen i mod de indgribende foranstaltninger

- Der er mulighed for at arbejde med anbringelsesområdet for sig selv, for på den 

måde, at gøre det håndtag mindre tilgængeligt
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VIDERE ARBEJDE
BDO foreslår, at operationalisere det videre arbejde via fire emner, som er:

1. Snitflader, samarbejde og viden om den eksisterende tilbudsvifte.

2. Det tidligt forebyggende arbejde.

3. Udvikling af specialer og bedre udnyttelse af den eksisterende tilbudsvifte, samt fleksibilitet.

4. Sammensætning af specialiserede og tungere tilbud – hvilke tilbud skal vi have.

Vi foreslår, at vi i regi af Helle, Malene, Flemming og Marianne (med supplement af andre, relevante eventuelt 

Dennis) får kondenseret hierarkiet. I hvert af de relevante emner.

På den følgende side beskrives hvordan vi kan gå videre med det.
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VIDERE ARBEJDE
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Vi tager afsæt i de tidligt forebyggende arbejder. Her går vi til opgaven via 2 workshops.

I den første workshop sorterer vi først i de tiltag som er foreslået allerede nu. Altså en nettoficering, så vi har en meget præcis 

liste at arbejde videre med. Vi har en ambition om at sætte konkrete mål op for det vi vil. Altså få rangeret tiltagene  

Her efter skal vi i den anden workshop beskrive tiltagene i forhold til:

• Hvilken målgruppe tiltaget retter sig i mod (aldersgruppe, målgruppe mv)

• Hvilke bygninger og faciliteter har vi til rådighed

• Risikoanalyse og omkostninger forbundet med investeringen

• Tidsplan og involverede – mål og delmål

• Snitflader til allerede eksisterende tilbud og ydelser

• Implementeringsforudsætninger.

Med afsæt i den plan (format) der skal foreligges magistraten kan BDO udarbejde en skabelon, som gruppen løbende kan udfylde 

via dialog med BDO. Vi kan holde korte statusmøder, med fokus på fremdrift. Men ellers kan meget kommunikation også tages 

bilateralt med hver enkelt af de involverede.



Kortlægning af 
tilbud: databaseret 

afdækning af 
anvendelse og 

kapacitet

Fremskaffelse af data

Arbejdsgruppe

Analyse og validering af data

Arbejdsgruppe

Kortlægning og 
kategorisering af 

eksisterende 
tilbudsvifte

Samling af eksisterende 
indsatstrapper i en oversigt/ 

databehandling

BDO

Kvalificering og præsentation 
af data

Maria

Visionsfase

Familieafdelingen og PPR 
afdækker internt hvilke behov 
hhv. rådgivere og psykologer 

efterspørger.

Helle Stisen + Malene Hein

Interviews med aktører

BDO

Databearbejdning

BDO

Valideringsworkshop

BDO

Projektgruppe: 
Henning Daugaard, Malene Hein, Helle Stisen, Flemming Nielsen, Dennis Danielsen

Vision+
2. juni 
2020
BDO

Præsentation 
af resultater i 

rapport

FK udarbejder skitse på 
overskriftsniveau til 
Visionen, som kan 
godkendes i projektgruppen
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DECISION TREE TANKEGANGEN – HVOR ER VI NU?
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Beslutning

XXX

XXX XXX

XXX

XXX XXX XXX

Historik Baseline

Hypotese

Hypotese

Hypotese

Decision tree


