
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Task Force 

analyserapport 

Frederiksberg 

Kommune 
 

Juni 2021 
 

 

 

 

 

 
  



 

Side 1 af 69 

 

Indhold 
 

1. Sammenfatning, baggrund og indhold ...................................................................................... 2 

Sammenfatning af analysens hovedkonklusioner ......................................................................... 2 

Sammenfatning af Task Forcens anbefalinger ............................................................................. 4 

Baggrund for Task Force forløb .................................................................................................... 5 

Kvalitet i sagsbehandlingen ........................................................................................................... 6 

Løsningsfokuseret tilgang ............................................................................................................. 6 

Rapportens opbygning og datagrundlag ....................................................................................... 6 

Politik, strategi og styring .............................................................................................................. 9 

Ledelsesinformation, ledelsestilsyn og sagssparring .................................................................. 11 

Tværfagligt samarbejde i det forebyggende arbejde .................................................................. 14 

3. Faglig udredning ...................................................................................................................... 16 

Underretninger............................................................................................................................. 17 

Børnefaglige undersøgelser ........................................................................................................ 20 

4. Valg af indsats og opfølgning .................................................................................................. 26 

Valg af indsats ............................................................................................................................. 27 

Opfølgning ................................................................................................................................... 31 

5. Inddragelse .............................................................................................................................. 35 

Bilag 1 Resultat af sagsgennemgang ......................................................................................... 40 

Ankestyrelsens sagsgennemgang .............................................................................................. 40 

VISOs socialfaglige vurdering ..................................................................................................... 51 

Bilag 2 Datakilder og metode ...................................................................................................... 58 

Skriftligt materiale ........................................................................................................................ 58 

Interview ...................................................................................................................................... 58 

Ankestyrelsens juridiske sagsgennemgang ................................................................................ 59 

VISO’s socialfaglige sagsgennemgang ....................................................................................... 65 

  



 

Side 2 af 69 

 

1. Sammenfatning, baggrund 

og indhold  
 

Sammenfatning af analysens hovedkonklusioner  
Denne rapport indeholder en analyse af myndighedsarbejdet på området for udsatte børn og 

unge i Frederiksberg Kommune. Rapporten er udarbejdet af Task Forcen på børne- og 

ungeområdet i foråret 2021. Rapporten er udarbejdet på baggrund af skriftligt materiale fra 

Frederiksberg Kommune, interviews med en række aktører i Frederiksberg Kommune samt en 

juridisk og socialfaglig sagsgennemgang gennemført af henholdsvis Ankestyrelsen og VISO i 

Socialstyrelsen. Hvert kapitel indeholder en sammenfatning af de identificerede styrker og 

udviklingspunkter samt Task Forcens anbefalinger for det tema, som det enkelte kapitel belyser. 

 

Frederiksberg Kommunes Familieafdeling har de sidste halvandet år været i gang med en større 

genopretningsproces. I november 2019 iværksatte Frederiksberg Kommune et arbejde med en 

handleplan, der skal understøtte kvalificeringen af sagsbehandlingen med henblik på at sikre, at 

alle obligatoriske sagsbehandlingsskridt overholdes, og at borgerens retssikkerhed sikres. Der 

har derudover været fokus på at skabe dokumentation for grundlaget for kommunens afgørelser. 

Handleplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltningen og BDO. Formålet med 

handleplanen har været, at børn, unge og familier, gennem en tidlig forebyggende og effektiv 

indsats, opnår bedst mulig trivsel og livsduelighed. Det fremgår desuden af formålet med 

handleplanen, at hjælpen til borgeren skal ydes på en inddragende, systematisk og 

lovmedholdelig måde.  

 

Ankestyrelsen og VISO har vurderet sagsbehandlingen for perioden 4. november 2018 til 3. 

november 2020. Interview og datagennemgang er foretaget i januar 2021- marts 2021.  

 

Analyserapporten er således et billede af situationen, som den var, da data blev gennemgået. 

Task Forcen er bekendt med, at ledelsen siden har foretaget justeringer, og der kan derfor være 

nogle af anbefalingerne, som ledelsen allerede har ageret i forhold til og igangsat udvikling 

omkring, men som ikke fremgår af rapporten.  

 

Sammenfatningen præsenterer analysens overordnede konklusioner, som kan drages på tværs 

af rapportens kapitler. De overordnede konklusioner er: 

 

Politikker og arbejdsgangsbeskrivelser, der understøtter sagsbehandlingen  

Task Forcens analyse tegner et billede af, at Frederiksberg Kommune har et stort politisk fokus 

på udsatte børn- og ungeområdet, hvilket både kommer til udtryk i den sammenhængende børne- 

og ungepolitik og i visionerne for området.  

 

Med de nyligt udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelser peger analysen desuden på, at der er 

etableret et godt grundlag for at skabe en rød tråd mellem de politisk vedtagne politikker og den 

konkrete sagsbehandling i Familieafdelingen. Task Forcen vurderer, at 

arbejdsgangsbeskrivelserne i vidt omfang er implementeret i praksis og bidrager til at understøtte 

lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen, rådgivernes journalisering i DUBU og i noget omfang 

den socialfaglige kvalitet i Familieafdelingens arbejde. I tråd hermed vurderer Task Forcen, at det 
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kommunale beredskab til håndtering af vold og seksuelle overgreb fungerer retnings- og 

handleanvisende både for rådgivere i Familieafdelingen samt medarbejdere og ledere i 

almenområdet. 

 
Behov for at styrke det fælles faglige fundament  

Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune arbejder med afsæt i en fælles faglig metode – ICS. 

Task Forcens analyse peger dog på, at metoden ikke er fuldt ud implementeret i alle teams og 

blandt alle rådgivere, da der i praksis er en høj grad af frihed i forhold til, hvor meget og hvordan 

rådgiverne anvender ICS i sagsbehandlingen.   

 

Analysen peger desuden på, at Familieafdelingen gennem brug af ledelsestilsyn og 

sagsgennemgange får et detaljeret indblik i de lovgivningsmæssige forhold i sagerne. 

Interviewene vidner om, at ledelsen i Frederiksberg Kommunes Familieafdeling har stort fokus 

på at sikre lovmedholdelighed, men samtidig også har et stort ønske om at styrke det 

læringsmæssige perspektiv i forbindelse med afholdelsen af ledelsestilsynet.  

 
Udfordringer i forhold til indholdet i børnefaglige undersøgelser og handleplaner  

Task Forcens analyse viser, at selvom Familieafdelingen har flere gode processer og 

arbejdsgange for sagsbehandlingen, er der et centralt udviklingspunkt i at arbejde med kvaliteten 

i både de børnefaglige undersøgelser og i handleplaner.  

 

Task Forcen har set flere eksempler på børnefaglige undersøgelser, der ikke er tilstrækkeligt 

fokuserede og undersøgende, og som ikke i tilstrækkelig grad afdækker, analyserer og fagligt 

vurderer barnets behov. Interviewene vidner om, at Familieafdelingen særligt har været optaget 

af at sikre lovmedholdelighed i sagerne, men at der aktuelt er fokus på at arbejde med tragtning 

som en måde at fokusere den faglige udredning på. Interviewene vidner dog samtidig om, at 

arbejdet med at sikre gode analyser og faglige vurderinger i de børnefaglige undersøgelser på 

tværs af Familieafdelingen i vidt omfang udestår.  

 

Når den børnefaglige undersøgelse er ufokuseret og ikke tilstrækkeligt afdækkende, er det 

vanskeligt at præcisere barnets og familiens støttebehov og vurdere, hvilke mål der er realistiske 

og relevante at arbejde hen imod – og det får betydning for handleplanen.  Task Forcen vurderer, 

at målene i handleplanerne i flere af de gennemgåede sager fremstår ufokuserede og urealistiske 

i forhold til de problemstillinger, der er beskrevet. Det vurderer Task Forcen er en af grundene til, 

at handleplanerne ikke i tilstrækkelig grad bruges som et aktivt redskab i opfølgningen på 

indsatserne. 

Analysen viser desuden, at arbejdet med de børnefaglige undersøgelser, i flere af de 

gennemgåede sager, er præget af langsommelighed, og at fristen på 4 måneder til at færdiggøre 

en børnefaglig undersøgelse i flere tilfælde ikke er overholdt. Det betyder, at der ikke hurtigt nok 

foreligger en undersøgelse med en samlet helhedsvurdering af familiens forhold og støttebehovet 

på baggrund af aktuelle oplysninger om barnet eller den unge og familien.  
 

Behov for at styrke inddragelse af barnet, forældremyndighedsindehaver og netværk 

Task Forcens analyse peger på, at der i de fleste sager afholdes samtaler med barnet, når der 

foretages væsentlige sagsskridt i sagsbehandlingen. Samtidig har Task Forcen set flere 

eksempler på, at der ikke i tilstrækkelig grad tales med barnet, når der modtages underretninger.  
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Desuden tegner Task Forcens analyse et billede af, at der ikke i tilstrækkelig grad følges op på 

barnets eller den unges og forældremyndighedsindehaveres udsagn i samtalerne. Task Forcen 

har set flere eksempler på, at der er afholdt relevante samtaler, hvor der er talt med barnet om 

væsentlige og alvorlige forhold, men uden at der efterfølgende bliver fulgt op på det, der er blevet 

talt med barnet om.  

 

Task Forcens analyse peger på, at det private netværk sjældent afdækkes og inddrages. 

Desuden tegner Task Forcens analyse et billede af, at det tværfaglige samarbejde mellem 

Familieafdelingens rådgivere og almenområdet varierer og er meget personafhængigt, og at der 

i nogle tilfælde hersker tvivl om ansvars- og rollefordeling i forbindelse med afholdelse af møder. 

I tillæg hertil vurderer Task Forcen, at det er problematisk, at samarbejdspartnere på 

almenområdet ikke altid ved, om der er en indsats i gang i forhold til et barn eller en ung. 

 

Sammenfatning af Task Forcens anbefalinger  
På baggrund af analysen giver Task Forcen en række konkrete anbefalinger, som præsenteres i 

starten af hvert kapitel. I dette afsnit sammenfattes de væsentligste anbefalinger under nogle 

overordnede overskrifter.  

 

Optimere brugen af fælles faglige metoder  

Task Forcen anbefaler, at Frederiksberg Kommune understøtter en fælles faglig retning ved at 

optimere brugen af ICS. Fx ved at bringe metoden systematisk i spil i alle trin af 

sagsbehandlingen, ved at fastholde et fokus på at opdatere og kompetenceudvikle til det 

forenklede ICS og ved at tage afsæt i ICS ved fælles sagsdrøftelser. 

 

For at understøtte ensartetheden i sagsbehandlingen på tværs af teams og sektioner anbefaler 

Task Forcen desuden, at der arbejdes videre med Familieafdelingens koncept for ledelsestilsyn 

og sagsgennemgang. Det kan gøres ved at sikre en systematisk tilgang til at uddrage fælles 

læring heraf, så der i højere grad også kommer fokus på det socialfaglige indhold i 

sagsbehandlingen.  

 
Understøtte kvalitet i børnefaglige undersøgelser og handleplaner 

Task Forcen anbefaler, at Frederiksberg Kommune understøtter, at der udarbejdes børnefaglige 

undersøgelser, der afdækker og præciserer barnets og familiens behov for støtte. Det kan fx 

understøttes ved, at alle medarbejdere har redskaber og kompetencer til at anvende ICS og til at 

arbejde inddragende. Det kan også understøttes ved at tydeliggøre på tværs af sektioner, hvad 

der kendetegner en god børnefaglig undersøgelse, og hvad en god undersøgelse skal indeholde. 

Task Forcen vurderer, at dette samtidig vil styrke Familieafdelingens arbejde med at udarbejde 

handleplaner med konkrete, handlingsanvisende mål, der aktivt kan bruges som redskab til at 

vælge, følge op på og styre indsatsen. 

 

Task Forcen anbefaler desuden, at Frederiksberg Kommune fokuserer på at sikre fremdrift i alle 

sager og i alle teams – fra Modtagelsen over distrikterne og evt. til anbringelsesteamet. En 

løbende fremdrift i sagen er essentielt for at understøtte, at barnet eller den unge får den relevante 

støtte i tide. 

 

Styrke inddragelsen af barnet, forældremyndighedsindehaver og netværket 
Task Forcen anbefaler, at Familieafdelingen har fokus på at sikre relevant inddragelse af både 

barnet og forældremyndighedsindehaver i alle dele af sagsbehandlingen. Task Forcen anbefaler 

i den forbindelse, at der sættes fokus på at etablere inddragelsesprocesser, der sikrer, at barnets 

og familiens perspektiv inddrages aktivt i sagsbehandlingen. Det kan fx gøres ved at etablere 
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nogle standarder for, hvordan samtaler og møder tilrettelægges og afholdes, og hvordan der 

efterfølgende følges op på samtalerne. 

Derudover anbefaler Task Forcen, at Familieafdelingen generelt sikrer et bedre og mere 

koordineret samarbejde med det private og professionelle netværk omkring barnet. I forhold til 

det professionelle netværk kan det fx ske ved at styrke det ledelsesmæssige samarbejde med 

almenområdet samtidig med, at der udarbejdes og implementeres ensartede tilgange til 

netværkssamarbejdet.  I tillæg hertil anbefaler Task Forcen, at Familieafdelingen indfører en fast 

procedure for afslutning af foranstaltninger, som indebærer en orientering til alle relevante 

samarbejdspartnere i barnets netværk.  

 

Baggrund for Task Force forløb  
Der har de senere år været et stort fokus på kvaliteten af sagsbehandlingen på området for 

udsatte børn og unge. Dette fokus afspejles i reformer på området. For eksempel har 

Anbringelsesreformen og Barnets Reform bidraget til, at målene med og kravene til 

myndighedsarbejdet på området for udsatte børn og unge er blevet tydeligere. Det overordnede 

mål er, at børn og unge med særlige behov opnår de samme muligheder for personlig udvikling, 

sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Væsentlige faktorer til at sikre 

dette er, at myndighedsarbejdet er kendetegnet ved en helhedsorienteret, kontinuerlig og 

sammenhængende indsats; inddragelse af barnet/den unge, familien og netværket; samt 

understøttelse af barnets/den unges uddannelse og sociale relationer.  

 

Som led i at understøtte dette kvalitetsarbejde blev Task Forcen på området for udsatte børn og 

unge etableret af satspuljepartierne i 2012. Task Forcens formål er at styrke kvaliteten i 

sagsbehandlingen på området gennem rådgivning, sparring og dialog med kommunale ledere og 

sagsbehandlere. Målet er at fremme læring, faglig kapacitetsopbygning og understøtte 

implementering i kommunerne og dermed bidrage til, at sagsbehandlingen sker på et solidt fagligt 

grundlag med udgangspunkt i børnenes behov og børnenes, familiernes og netværkets 

ressourcer.  

 

Task Forcen består af medarbejdere fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, som bidrager med 

aktuelt bedste viden på børne- og ungeområdet samt med socialfaglige, juridiske og analytiske 

kompetencer.  

 

Kommuner kan ansøge om, at Task Forcen gennemfører et analyse- og udviklingsforløb i den 

pågældende kommune. Frederiksberg Kommune modtog tilsagn om at indgå i et Task Force 

forløb i efteråret 2020. Det samlede analyse- og udviklingsforløb varer knap to år i alt og forventes 

at slutte ved udgangen af 2022. 

 

Med afsæt i nærværende analyserapport udarbejder Frederiksberg Kommune en udviklingsplan. 

I udviklingsplanen er der fokus på Frederiksberg Kommunes ambitioner, mål og initiativer for det 

videre arbejde. Udviklingsplanen er et styringsredskab, som skal bruges mellem Frederiksberg 

Kommune og Task Forcen i forhold til en fælles forståelse af de opgaver og forpligtelser, begge 

parter har i forløbet.  
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Kvalitet i sagsbehandlingen  
I analysen og rådgivningsforløbet zoomes ind på udvalgte pejlemærker, som tilsammen er 

centrale forudsætninger og hovedingredienser i en sagsbehandling af høj kvalitet. De enkelte 

pejlemærker uddybes i kapitlerne, men præsenteres i overskriftsform her:  

 

 Faglig udredning, herunder udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse (kapitel 3)  

 Valg af indsats, herunder arbejdet med handleplaner (kapitel 4)  

 Opfølgning (kapitel 4)  

 Inddragelse af barnet/den unge, familie og det private netværk (kapitel 5)  

 

En vigtig forudsætning, for at kvaliteten udmøntes på tværs af disse fire pejlemærker, er desuden, 

at der er sammenhæng mellem politik, styring, faglig ledelse og praksis. Dette belyses i kapitel 2.  

 

Pejlemærkerne strukturerer analysen, og Task Forcen vil, i arbejdet med udviklingsplanen, 

understøtte kommunens arbejde med at skabe kvalitet i sagsbehandlingen med afsæt i disse 

pejlemærker. 

 

Løsningsfokuseret tilgang  
Afsættet for Task Forcens analyse og rådgivning er en løsningsfokuseret tilgang, hvor der er 

fokus på, hvordan Frederiksberg Kommune kan styrke og udbrede velfungerende elementer i 

sagsbehandlingen til en ensartet praksis på børn og unge myndighedsområdet. Fokus er således 

på at afdække styrker og udviklingspunkter både i den konkrete sagsbehandling, i organiseringen 

og styringen af området. Med en løsningsfokuseret tilgang vil der således være fokus på at 

identificere, hvad der fungerer godt i sagsbehandlingen, organiseringen, styringen, samt hvad der 

skal til for at optimere de områder, hvor der er et udviklingspotentiale.  

 

Rapportens opbygning og datagrundlag  
Rapporten består af delanalyser af ovennævnte kvalitetspejlemærker. Hvert kapitel indledes med 

en beskrivelse af, hvad Task Forcen forstår som god kvalitet i forhold til det givne pejlemærke. 

Derefter følger en opsummering af styrker og udviklingspunkter samt Task Forcens anbefalinger 

for det pågældende pejlemærke. Herefter følger analysen, der danner baggrunden for Task 

Forcens vurdering af styrker, udviklingspunkter og anbefalinger.  

 

Rapporten er baseret på en række datakilder:  

 

 Ankestyrelsens juridiske gennemgang af 20 sager fra kommunen  

 VISOs socialfaglige gennemgang af 10 af sagerne fra kommunen  

 Skriftligt materiale fra kommunen  

 Interviews med ledere og medarbejdere i kommunen og udvalgte samarbejdspartnere  

  

 

Analysen udarbejdes på baggrund af det samlede datagrundlag, hvor formålet er at belyse 

praksis i Frederiksberg Kommune.   

 
 

I bilag 1 ses en sammenfatning af resultaterne fra sagsgennemgangen. Da der er tale om et 

mindre antal af sager giver sagsgennemgangen ikke et repræsentativt billede af 
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sagsbehandlingen i Frederiksberg Kommune, men et indblik i hvilke overordnede mønstre, der 

gør sig gældende for sagsbehandlingen i kommunen i forhold til de fire pejlemærker. For 

eksempel mønstre i forhold til kommunens praksis for inddragelse af barnet, familien og 

netværket i sagsbehandlingen, om der er ensartet praksis ift. anvendte metoder og redskaber i 

sagsbehandlingen, hvordan der dokumenteres i sagerne, og om der er bestemte tendenser i 

forhold til, hvordan sagsbehandlerne går til opgaven enten overordnet eller i de enkelte 

sagsbehandlingstrin. I interviewene spørges nærmere ind til de mønstre, som 

sagsgennemgangen viser, for at undersøge om fundene i sagsgennemgangen er udtryk for 

generelle tendenser i kommunens sagsbehandlingspraksis. 

 

I bilag 2 uddybes de datakilder og metoder, der ligger til grund for Task Forcens samlede 

analyse.
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2. Overordnet styring og 
faglig ledelse 
 

Dette kapitel belyser i hvilken udstrækning, der er sammenhæng mellem den overordnede styring 

og den konkrete praksis i kommunen, samt hvordan den faglige ledelse understøtter kvaliteten i 

sagsbehandlingen. 

 

Det er en forudsætning for kvalitet i arbejdet, at de politiske visioner og rammer er understøttet i 

den faglige ledelse. Samtidig er det hensigtsmæssigt, at disse visioner er afspejlet og ’oversat’ til 

konkrete retningslinjer, som sagsbehandleren arbejder efter. Den faglige ledelse har en stor rolle 

i at sikre, at der bygges bro mellem de prioriteringer og målsætninger, der er udstukket politisk, 

og den konkrete sagsbehandling, der bliver udført af sagsbehandlerne.  

 

Det er ligeledes en forudsætning for kvalitet i arbejdet, at kommunens ledelsesstruktur bygger på 

en klar placering af opgaver og ansvar, og at sagssparring understøtter læring og en ensartet 

sagsbehandling baseret på et fælles fagligt grundlag. 

 

Aktiv styring forudsætter også systematisk brug af ledelsesinformation i den daglige styring og 

løbende opfølgning. God ledelsesinformation understøtter den røde tråd mellem de politiske 

prioriteringer, forskellige ledelsesniveauer og den konkrete sagsbehandling.   

 

I den tidlige og forebyggende indsats er det desuden afgørende, at kommunen sikrer, at de børn, 

der har behov, opdages på et tidligt tidspunkt. Det er vigtigt, at der på tværs af fagprofessionelle 

er fælles systematisk opsporing af børn i risiko for udsathed, og at organiseringen og samarbejdet 

på tværs af sektorer understøtter en helhedsorienteret indsats.  

 
For temaet ”Sammenhæng mellem styring, faglig ledelse og praksis” vurderer Task Forcen, at 

følgende er de primære styrker i Frederiksberg Kommune: 

 

• Klare politiske fokusområder i politikker 

• Detaljerede arbejdsgangsbeskrivelser, der understøtter sagsbehandlingen 

• Beredskabsplanen er kendt og anvendt  

• Fokus på genopretningen i ledelsesinformation til det politiske niveau  

• Nyt koncept for ledelsestilsyn og sagsgennemgang samt ønske om at uddrage læring 

heraf 

• God mulighed for sparring fra kollegaer og fagkoordinatorer 

• ICS som fælles socialfaglig grundlag,  

• Forebyggende rådgivere udgør vigtig del af den tidlige forebyggende indsats 

 
Task Forcen vurderer, at følgende er de primære udviklingspunkter i Frederiksberg Kommune for 

temaet ”Sammenhæng mellem styring, faglig ledelse og praksis”: 

• Tvivl blandt rådgivere om, hvilken vision de skal orientere sig imod 

• Behov for fokus på fortsat implementering af arbejdsgangsbeskrivelserne  

• Behov for understøttelse af datadisciplinen blandt medarbejderne  
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• Systematik i brugen af ledelsestilsyn og sagsgennemgangene som udgangspunkt for 

fælles læring om de socialfaglige og lovmedholdlige udfordringer og styrker i sagerne  

• Behov for at styrke en fælles faglig retning 

• Tvivl om snitfladerne mellem de forebyggende rådgivere og rådgiverne i Modtagelsen 

• Tvivl om rollefordelingen og ansvarsområder i det tværfaglige samarbejde mellem 

Familieafdelingen og eksterne samarbejdspartnerne 

 
På den baggrund anbefaler Task Forcen, at Frederiksberg Kommune: 

 Tydeliggør, hvilken vision rådgiverne skal orientere sig imod.  

 Har fokus på implementeringsaktiviteter, der understøtter rådgivernes brug af 

arbejdsgangsbeskrivelserne på tværs af de forskellige teams og sektioner   

 Udbreder brugen af data til at styrke den socialfaglige kvalitet på tværs af de forskellige 

teams og sektioner 

 Anvender og systematiserer brugen af fælles læringspunkter på baggrund af 

ledelsestilsynet, sagsgennemgangene og ledelsesinformation  

 Optimerer brugen af ICS ved at bringe metoden systematisk i spil i alle trin af 

sagsbehandlingen og ved at fastholde et fokus på at opdatere og kompetenceudvikle til 

det forenklede ICS   

 Afdækker snitfladeproblematikkerne mellem forebyggende rådgivere og rådgiverne i 

Modtagelsen og udarbejder konkrete aftaler for overlevering og videregivelse af 

oplysninger mellem de forebyggende rådgivere og rådgiverne i Modtagelsen 

 Udarbejder klare definitioner og rammer for møder mellem myndighed og almenområdet   

 
Politik, strategi og styring 
Frederiksberg Kommunes myndighedsområde for udsatte børn og unge varetages af 

Familieafdelingen, som organisatorisk er forankret i Børn og Unge. Familieafdelingens ledelse 

består af en familiechef samt fire sektionsledere. Derudover er der i Familieafdelingen 4 

koordinatorer og 2 fagkonsulenter  

 

Klare politiske fokusområder i politikker, men forvirring om gældende vision 

Af det tilsendte materiale fremgår det, at den overordnede ramme for det politiske arbejde 

udgøres af den sammenhængende børne- og ungepolitik fra 2016 samt visionen på børne- og 

ungeområdet fra 2020. Både i den sammenhængende børne- og ungepolitik og i visionen lægges 

der vægt på, at man sikrer en helhedsorienteret indsats over for børn og unge i udsatte positioner 

gennem forebyggelse og professionelt samarbejde. Der lægges desuden vægt på, at det kræver 

et tværfagligt samarbejde, og at alle tager ansvar for udsatte børn og familier.  

 

Familiechefen fortæller, at der i efteråret 2020 også er blevet udarbejdet en vision for 

Familieafdelingens arbejde. Rådgiverne fortæller i interviews, at de kender visionen, og at 

afdelingen har stort fokus på visionens målsætning om, at alle børn og unge skal have mulighed 

for et godt og udviklende børneliv trods forskellige forudsætninger. Af interviewet med 

sektionslederne fremgår det dog, at der blandt medarbejderne kan herske forvirring omkring, 

hvilken vision de skal orientere sig imod.  

 
Detaljerede arbejdsgangsbeskrivelser, der understøtter sagsbehandlingen 

Familieafdelingen har udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for næsten alle områder af 

sagsbehandlingen; for underretninger, børnefaglige undersøgelser, anbringelsessager, 
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handleplaner, opfølgninger, forældrepålæg, hjemgivelse, efterværn. Arbejdsgangsbeskrivelserne 

indeholder en beskrivelse af, hvor og hvordan der skal registres i DUBU, hvilke juridiske krav der 

er til det pågældende sagsskridt, samt hvilken socialfaglig tilgang der kan anvendes.  

 

Sektionslederne og Familiechefen fortæller, at arbejdsgangsbeskrivelserne skal være med til at 

understøtte og sikre en fælles faglig tilgang til sagsbehandlingen i Familieafdelingen. 

Familiechefen fortæller, at arbejdsgangsbeskrivelserne blev færdigudarbejdet i efteråret 2020, og 

at der har været undervist i arbejdsgangsbeskrivelserne. Familiechefen fortæller desuden, at der 

fortsat pågår et løbende arbejde med at følge op på implementeringen. Grundet Covid-19 er det 

meste af implementeringen foregået virtuelt, hvilket ikke har været optimalt. I interviewet med 

sektionslederne og Familiechefen fremgår det, at den løbende implementering også foregår 

gennem sagsopfølgningerne, hvor en fagkoordinator sammen med den enkelte rådgiver 

gennemgår alle sagerne. Det er sektionsledernes og Familiechefens oplevelse, at de faglige 

koordinatorer spiller en stor rolle i forhold til implementeringen af de retningslinjer og 

arbejdsgange, som er udarbejdet.  

 

I forhold til hvordan arbejdsgangsbeskrivelserne anvendes i praksis, fortæller rådgiverne fra 

distrikterne og anbringelsesteamet, at de er bevidste om, at arbejdsgangsbeskrivelserne findes, 

men at de sjældent bruger den aktivt. Hvis de er i tvivl om noget, søger de i stedet sparring hos 

hinanden. De vurderer dog, at beskrivelserne er relevante for nye medarbejdere, og når de har 

en sag, som de ikke har haft før – fx en sag om indstilling til dagbehandling. En af rådgiverne 

vurderer desuden, at arbejdsgangsbeskrivelserne har bidraget til, at de i dag har en mere 

systematisk praksis end tidligere. 

 

Beredskabsplanen er kendt og anvendt  

Af det fremsendte materiale fremgår det, at Frederiksberg Kommune har en beredskabsplan for 

håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb. Beredskabet indeholder en beskrivelse af 

målgruppen, opsporing og ansvarsfordeling i sager med vold og seksuelle overgreb. Derudover 

fremgår det af planen, hvordan ledere og medarbejdere i Frederiksberg Kommune skal reagere, 

når der opstår bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. 

Beredskabsplanen indeholder ligeledes et afsnit om forebyggelse, hvor der er 

inspirationsspørgsmål til det videre arbejde med forebyggelse af overgreb i almenområdets skoler 

og institutioner.  

 

Almenområdet fortæller i interviewet, at de har kendskab til, hvor beredskabsplanen findes på 

intranettet, og at de oplever, at Familieafdelingen har nogle gode procedurer. I interviewet med 

almenområdet fremhæves det, at der er et godt samarbejde med Familieafdelingen i forbindelse 

med håndteringen af sager om vold eller seksuelle overgreb. Det er forskelligt, hvor godt 

repræsentanterne fra udførerområdet kender beredskabsplanen, men alle har viden om, hvor de 

skal henvende sig, eller hvordan der skal handles i sager om overgreb.  

 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer, at det er positivt, at der er udarbejdet en vision for hele Børne- og 

Ungeområdet i Frederiksberg Kommune, og at visionen og den sammenhængende børne- og 

ungepolitik indeholder et særligt fokus på udsatte børn og unge. Task Forcen vurderer, at der 

med fordel kan sættes yderligere fokus på det tidlige forebyggende arbejde ved at opstille 

konkrete måltal fx i form af underretninger eller brugen af § 11, stk. 3-forløb. Ligeledes er det Task 

Forcens vurdering, at det er positivt, at der også er udarbejdet en vision for Familieafdelingens 

arbejde. Analysen viser dog samtidig, at der i Familieafdelingen blandt sektionslederne og 

rådgiverne hersker forvirring om, hvilken vision de skal orientere sig imod, og at det kan skyldes, 

at der både er en overordnet vision for Børne- og ungeområdet, en vision, der er udarbejdet i 



 

Side 11 af 69 

 

samarbejde med BDO, og en ny vision, som er udarbejdet for Familieafdelingen i efteråret 2020. 

Task Forcen anbefaler derfor, at der arbejdes på at tydeliggøre over for rådgiverne og ledere, 

hvilken vision de skal orientere sig imod.    

 

Det er samtidig Task Forcens vurdering, at der med udarbejdelsen af arbejdsgangsbeskrivelserne 

er etableret et godt grundlag for at skabe en rød tråd mellem de politisk vedtagne politikker og 

den konkrete sagsbehandling i Familieafdelingen. Task Forcen vurderer, at 

arbejdsgangsbeskrivelserne er retningsanvisende i forhold til at sikre lovmedholdlighed, ligesom 

de er med til at understøtte rådgiverne i en god registreringspraksis i DUBU. Derudover vurderer 

Task Forcen, at arbejdsbeskrivelserne i nogen grad også har fokus på den socialfaglige kvalitet. 

Fx er der anvisninger om, hvornår det kan være godt at afholde et netværksmøde og nogle steder 

beskrivelser af, hvilke metoder rådgiverne kan gøre brug af ved de forskellige sagsskridt.  

 

Endvidere er det Task Forcens vurdering, at arbejdsgangsbeskrivelserne muliggør en ensartet 

sagsbehandling på tværs af de forskellige teams og sektioner, men at det kræver et vedvarende 

fokus på implementeringen af arbejdsgangsbeskrivelserne samt en kontinuerlig opmærksomhed 

på at understøtte rådgiverne i at anvende beskrivelserne. Task Forcen anbefaler derfor, at der er 

et fortsat fokus på implementeringsaktiviteter, der understøtter rådgivernes brug af 

arbejdsgangsbeskrivelserne på tværs af de forskellige teams og sektioner. Aktiviteterne kan 

integreres i allerede eksisterende mødefora samt gøres til et fast element i forbindelse med 

sagsgennemgangene i de enkelte teams og sektioner.  

 

Det er Task Forcens vurdering, at det kommunale beredskab til håndtering af vold og seksuelle 

overgreb fungerer retnings- og handleanvisende både for rådgivere og almenområdet. 

Beredskabsplanen lever op til de beskrevne krav i lovgivningen og giver gode anvisninger til, 

hvordan der skal handles i sager om overgreb. Mange repræsentanter fra almenområdet og nogle 

repræsentanter fra udførerområdet har også kendskab til publikationen. Det er essentielt, at alle 

der arbejder på børne- og ungeområdet har kendskab til, hvordan man skal handle i sager om 

overgreb, da særlige forhold gør sig gældende.  

 

 

Ledelsesinformation, ledelsestilsyn og sagssparring 
 
Fokus på genopretningen i ledelsesinformation til det politiske niveau  

Der har siden 2019 været et politisk fokus på genopretningsarbejdet i Familieafdelingen. Til det 

poliske udvalg afrapporteres der på de milepæle, der er opsat i den handleplan, som er udarbejdet 

i et samarbejde mellem BDO og Familieafdelingen. Det politiske udvalg får løbende fremlagt en 

gennemgang af de 1000 sager, som er en del af genopretningen i forhold til overholdelsen af de 

lovgivningsmæssige krav. Familiechefen fortæller, at der er et stor politisk fokus på, at deadlines 

i handleplanen overholdes.  

 

Ud over den ledelsesinformation der bruges til at afrapportere til det politiske udvalg, fortæller 

Familiechefen, at der siden sommeren 2020 har været arbejdet med et nyt koncept for at trække 

ledelsesinformation til brug for at styrke den faglige ledelse i Familieafdelingen. Der har ikke været 

arbejdet med at trække data på denne måde før i Frederiksberg Kommune, og det er nyt, at data 

bruges som et styringsredskab. Det betyder også ifølge Familiechefen, at der skal arbejdes på at 

sikre en god datadisciplin blandt medarbejdere og sektionsledere.  

 

Den data, der trækkes til brug for at understøtte ledelsen, viser blandt andet, om 24 timers 

vurderingerne i forbindelse med underretninger er overholdt, om de børnefaglige undersøgelser 
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er afsluttet efter 4 måneder, om opfølgningssamtaler efter 3. og 6. måneder er afholdt, om 

handleplanerne bliver udarbejdet til tiden, og om der afholdes børnesamtaler og personrettet 

tilsyn. På baggrund af de data der trækkes udarbejdes en rapport, der giver overblik over 

resultaterne på tværs af teams og sektioner. Familiechefen fortæller, at der lige nu er et stort 

fokus på, om de forskellige tidsfrister overholdes. Den ledelsesinformation, der trækkes bruges til 

at sætte fokus på, hvordan man fagligt kan være med til at forbedre kvaliteten af fx de børnefaglige 

undersøgelser, inddragelse af børnenes perspektiv og udarbejdelsen af handleplanerne. Det er 

desuden også tanken, at den data, der her trækkes og bruges internt i Familieafdelingen, på sigt 

kan bruges til afrapportering til det politiske udvalg. 

 

Nyt koncept for ledelsestilsyn og sagsgennemgang samt ønske om fokus på læring  

Siden august 2020 har Familieafdelingen gennemført ledelsestilsyn hver måned. Som en del af 

Handleplanen har revisions- og konsulentvirksomheden Ernst and Young revideret 

ledelsestilsynet for Frederiksberg Kommune med henblik på at sikre en grundig gennemgang af 

lovmedholdeligheden i kommunens sager. Hver måned udtrækkes 4 sager i hver sektion, hvilket 

i alt svarer til, at der laves ledelsestilsyn på 24 sager hver måned. Konceptet for ledelsestilsynet 

er forholdsvist nyt, og ledelsestilsynet er ikke fuldt implementeret i alle teams og sektioner. Men 

hensigten er ifølge Familiechefen, at der på sigt i højere grad vil blive skabt et større overblik på 

tværs af sektionerne.  

 

Siden februar 2021 er der også gennemført en sagsgennemgang hver 6. uge. Her gennemgår 

den faglige koordinator eller sektionslederen samtlige rådgivers sager i deres sagsstamme og 

giver den enkelte rådgiver en tilbagemelding. Der er fokus på, om de forskellige sagsskridt er 

overholdt i sagen. Derudover er der et særskilt fokus på, om barnet eller den unge er i trivsel, om 

der er fremgang i handleplansmålene, og hvordan det går med barnet og den unges skolegang. 

 

I interviewet med sektionslederne fortæller de, at der det sidste år har været et stort fokus på, at 

de lovmæssige krav til sagsbehandlingen er overholdt. Rådgiver bekræfter i interviewene, at de 

oplever et stort ledelsesmæssigt fokus på, om de overholder den gældende lovgivning og får 

dokumenteret de forskellige sagsskridt på sagen, men de efterspørger samtidig et øget fokus på 

at trække læring ud af sagsgennemgangene og ledelsestilsynet.  

 

Familiechefen og sektionslederne fortæller, at det også er hensigten, at ledelsestilsynet skal være 

med til at skabe læring på tværs af de forskellige teams. Ledelsestilsynet skal være med til at 

understøtte ledelsens blik på, hvor der er behov for at sætte yderligere ind med at sikre kvaliteten. 

Familiechefen beskriver, at det er tanken, at lederne med udgangspunkt i ledelsestilsynet skal 

kunne identificere de områder af sagsbehandlingen, hvor der kan uddrages fælles læring. Det 

kan fx være en specifik sag eller et område, der vælges ud og sættes fokus på.  

 

God mulighed for sparring fra kollegaer og fagkoordinatorer 

Rådgiverne beskriver på tværs af interviewene, at de bruger hinanden til kollegial sparring.  

Rådgiverne tilkendegiver ligeledes i interviewene, at de er glade for, at der er en faglig koordinator 

tilknyttet hvert team. De oplever generelt, at der er god mulighed for at få sparring fra de faglige 

koordinatorer. Flere rådgivere på tværs af teams efterlyser dog, at der i endnu højere grad drages 

læring ud af ledelsestilsyn og sagsgennemgangene. De oplever, at sagsgennemgangen mest af 

alt fungerer som en tjekliste på, om de har overholdt lovgivningen. Familiechefen bekræfter, at 

der er et stort fokus på lovmedholdelighed, og at der har været et øget fokus på den side af 

sagsbehandlingen i forbindelse med genopretningsarbejdet i Familieafdelingen. Familiechefen 

udtrykker samtidig et ønske om i den kommende tid at arbejde mere med at kvalificere den faglige 

tilgang og retning i det socialfaglige arbejde i afdelingen.  
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Sektionslederne fortæller, at der desuden er faste rammer for sparring i form af gruppemøder, og 

at det løbende er muligt at booke koordinatorer og sektionslederne til sparring. Det bekræftes af 

rådgiverne, der fortæller, at de fx bruger gruppemøderne til at få sparring på, hvordan man 

opstiller gode mål i handleplanen. 

 
ICS som fælles socialfaglig grundlag, men behov for at styrke en fælles faglig retning 

Frederiksberg Kommune arbejder med udgangspunkt i ICS. Af interview med rådgiverne fremgår 

det, at det er op til den enkelte rådgiver at vurdere, hvilken metode der passer bedst til den 

pågældende opgave. Rådgiverne fortæller, at det er forskelligt fra sagsbehandler til 

sagsbehandler, hvor godt et kendskab de har til de forskellige metoder. Nogle rådgivere er vant 

til at bruge Signs of Safety, fordi har været ansat i en kommune, som har benyttet den metode, 

og derfor bruger de greb fra den metode, mens andre ikke er oplært heri og derfor ikke benytter 

den. I et af distrikterne fortæller en rådgiver, at de ofte drøfter sager på gruppemøder med afsæt 

i ICS, hvor de bruger ICS-trekanten på en tavle. En rådgiver fra et andet distrikt fortæller, at de 

ikke bruger ICS-trekanten eller lignende på fælles møder, men at de gerne ville det. Rådgiverne 

vurderer derudover, at det kan være svært som ny medarbejder at skulle lave undersøgelser ved 

brug af ICS. Her efterspørger de kurser og mulighed for sparring med en superbruger, ligesom 

de har det for DUBU. I interviewet med Familiechefen fremgår ligeledes et ledelsesmæssigt 

ønske om at styrke en fælles faglig retning på tværs af de forskellige sektioner.  

 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer, at det er positivt, at der afrapporteres til det politiske niveau om udviklingen 

i Handleplanen. Ligeledes vurderer Task Forcen, at det er positivt, at der trækkes data i DUBU til 

brug for understøttelsen af arbejdet med at sikre overholdelsen af de lovgivningsmæssige 

tidsfrister. Arbejdet med at understøtte datadisciplinen blandt medarbejderne, vurderer Task 

Forcen fortsat, er relevant for at sikre, at de data, der registreres, er brugbare og 

retningsangivende. I tråd med ledelsens ønske, anbefaler Task Forcen, at de data, der trækkes, 

fortsat bruges som afsæt for at højne den socialfaglige kvalitet på tværs af de forskellige teams 

og sektioner. Fx kan data også bruges til at identificere områder af sagsbehandlingen, som 

kræver en tættere kvalitativ opfølgning.  

 

Task Forcen vurderer, at det nye koncept for ledelsestilsyn er detaljeret og grundigt. Desuden 

vurderer Task Forcen, at der er en god systematik for indhentningen af sager til ledelsestilsyn, 

ligesom Task Forcen vurderer, at det er positivt, at ledelsen påtænker at arbejde videre med at 

sikre fælles læring på tværs af de forskellige teams og sektioner på baggrund af ledelsestilsynet. 

Task Forcen anbefaler, at Familieafdelingen arbejder videre med at styrke systematikken i at 

uddrage læringspunkter fra ledelsestilsynet på tværs af teams og sektioner. Det kan være med til 

at understøtte en ensartethed i sagsbehandlingen på tværs af sektionerne.  

 
I forhold til rådgivernes adgang til faglig sparring er det Task Forcens vurdering, at de faglige 

koordinatorer spiller en central rolle i den daglige sparring. Det er endvidere Task Forcens 

vurdering, at der er en god kultur for kollegial sparring. Task Forcen vurderer, at de fastlagte, 

tavle-, og gruppemøder i Familieafdelingen bidrager til at understøtte kvaliteten i 

sagsbehandlingen og rådgivernes behov for løbende sparring. Desuden vurderer Task Forcen, 

at sagsgennemgangen og ledelsestilsynet bidrager til at sikre lovmedholdelighed i sagerne, men 

at der et uudnyttet potentiale i at bruge både ledelsestilsynet og sagsgennemgangene i endnu 

højere grad som udgangspunkt for fælles læring. Task Forcen anbefaler derfor, at 

Familieafdelingen udarbejder et koncept for, hvordan der med udgangspunkt i 

sagsgennemgangene og ledelsestilsynet kan skabes læring og udvikling på tværs.   
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I Frederiksberg Kommune danner ICS det fælles fundament for sagsbehandlingen. Task Forcens 

analyse viser dog, at ICS ikke er fuldt ud implementeret i alle teams og blandt alle rådgivere.  For 

yderligere at understøtte en fælles faglig retning anbefaler Task Forcen, at Frederiksberg 

Kommune arbejder på at understøtte en fælles systematik i brugen af metoden. For eksempel 

ved at arbejde videre med at understøtte en fælles brug af tragtning, da det kan være med til at 

fokusere de børnefaglige undersøgelser og styrke kvaliteten. Task Forcen vurderer, at det er 

vigtigt, at der sættes fokus på, hvornår og hvordan ICS anvendes - både i den konkrete 

sagsbehandling og i forbindelse med afholdelse af teammøder og møder med familien, og at det 

overvejes, hvilken rolle ICS superbrugere kan spille i den forbindelse. Anbefalingen er derfor, at 

Familieafdelingen optimerer brugen af ICS ved at bringe metoden systematisk i spil i alle trin af 

sagsbehandlingen og ved at fastholde et fokus på at opdatere og kompetenceudvikle til det 

forenklede ICS.   

  

 

Tværfagligt samarbejde i det forebyggende arbejde 
Temaet for dette afsnit er samarbejdet mellem almenområdet og Familieafdelingen i 

Frederiksberg Kommune i forhold til det tidligt forebyggende arbejde. Analysen dækker ikke alt 

forebyggende arbejde, som sker i almenområdet, men belyser alene samarbejdsfladerne mellem 

almenområdet og Familieafdelingen.  

 

Forebyggende rådgivere udgør en vigtig del af den tidlige forebyggende indsats 

I Frederiksberg kommune har man ansat i alt fire forebyggende rådgivere: To 

skolesocialrådgivere og to dagtilbudssocialrådgivere.  Almenområdet fortæller i interviewet, at de 

forebyggende rådgivere udgør en vigtig del af det tidlig forebyggende arbejde, og at lærere og 

forældre bruger de forebyggende rådgivere til at få sparring omkring konkrete problematikker. 

Derudover spiller de forebyggende rådgivere også en vigtig rolle i vurderingen af, om en 

bekymring skal føre til en underretning, fortæller repræsentanter fra almenområdet i interviewet. 

Sektionslederne og Familiechefen udtrykker ligeledes i interviewene, at de forebyggende 

rådgivere i dagtilbud og på skolerne spiller en vigtig rolle i den tidlige forebyggende indsats, netop 

fordi de kan yde rådgivning og sparring helt tæt på.  

 

Af interviewet med Modtagelsen fremgår det, at der nogle gange opstår situationer, hvor der er 

tvivl om, hvorvidt den information, de forebyggende rådgivere sidder med, skal være en del af en 

underretning eller ej. Rådgiverne i Modtagelsen oplever desuden, at der kan herske forvirring 

omkring rollefordelingen mellem dem og de forebyggende rådgivere.  

 
Det fremgår af interviewet med sektionslederne og Familiechefen, at der er stor forskel på 

kvaliteten af de underretninger Familieafdelingen modtager fra almenområdet, og at ledelsen i 

Familieafdelingen har et ønske om at kvalificere samarbejdet med almenområdet omkring den 

tidlige forebyggende indsats yderligere gennem arbejdet med et fælles sprog og brug af 

Trivselslineal. 

 

Varierende og personafhængigt samarbejde med almenområdet  

Task Forcens analyse tegner overordnet et billede af, at Familieafdelingens samarbejde med 

almenområdet ikke er formaliseret, men varierede og personafhængigt. 
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Fx fortæller sektionslederne i interviewet, at der findes mange forskellige betegnelser for de 

møder, der afholdes i samarbejdet med almenområdet, og at det kan være svært at finde ud af, 

hvad strukturen omkring de enkelte møder er. 

 

Almenområdet fortæller, at deres oplevelse er, at det sjældent er Familieafdelingen, der indkalder 

til møder. Almenområdet beskriver, at de møder, som almenområdet deltager i, oftest er faciliteret 

af almenområdet selv i samarbejde med PPR, og at det næsten aldrig er en af rådgiverne fra 

Familieafdelingen, der sidder for bordenden. Almenområdet beskriver endvidere, at der er nogle 

uhensigtsmæssigheder forbundet med arbejdsgangene omkring møderne. Det er uklart for dem, 

hvorfor familieafdelingen nogle gange prioriterer at deltage og andre gange ikke. 

 

Af interviewet med rådgiverne fra distrikterne fremgår det, at der afholdes møder med 

almenområdet, når det er relevant, men at det er op til den enkelte rådgiver, hvordan mødet 

tilrettelægges.  

 

Af interviewet med Familiechefen fremgår det, at der er opmærksomhed på, at der er et stort 

potentiale i at arbejde med at styrke samarbejdet med almenområdet. Der har ikke tidligere været 

etableret et formaliseret samarbejde, men den øverste leder fortæller, at hun har koblet sig på 

skoleleder- og dagtilbudsledermøderne en gang i kvartalet netop for at styrke samarbejdet.  

 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer, at de fremskudte rådgivere på skoler og dagtilbud spiller en central rolle i 

at understøtte den tidlige og forebyggende indsats i Frederiksberg Kommune. 

 

Derudover vurderer Task Forcen, at den tvivl, der kan opstå i forhold til snitfladerne mellem de 

fremskudte rådgivere og rådgiverne i Modtagelsen, er vigtig at få adresseret. Task Forcen 

anbefaler, at snitfladeproblematikkerne afdækkes med henblik på at lave konkrete aftaler for 

overlevering og videregivelse af oplysninger samt rolle- og ansvarsfordelingen mellem de 

fremskudte rådgivere og rådgiverne i Modtagelsen. 

   
Det professionelle netværk spiller en afgørende rolle i at understøtte barnets og den unges trivsel 

og udvikling i hverdagsmiljøet. Task Forcen vurderer, at der i nogen grad hersker tvivl om 

rollefordelingen og ansvarsområder i forbindelse med afholdelse af møder i det tværfaglige 

samarbejde mellem Familieafdelingens rådgivere og almenområdet. Task Forcen anbefaler 

derfor, at der i samarbejde med almenområdet arbejdes på at definere ansvar og roller i 

forbindelse med de forskellige typer af tværfaglige møder.  

 

Task Forcen vurderer, at det er positivt, at Familiechefen deltager i møder med ledelsen fra 

dagtilbud og skoler. For at styrke det tværfaglige samarbejde mellem almenområdet og 

Familieafdelingen anbefaler Task Forcen i tillæg hertil, at der også udarbejdes retningslinjer for 

etablering og afholdelse af møder mellem almenområdet og Familieafdelingen.  
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3. Faglig udredning 
 

Dette kapitel handler om faglig udredning. Kapitlet fokuserer især på kommunens arbejde med 

børnefaglige undersøgelser, men også på faglige vurderinger af underretninger. 

 

Den faglige udredning skal afdække og analysere alle de elementer, der er relevante for at 

vurdere barnets behov for støtte. Gennem udredningen skal de forskellige faglige vinkler 

afdækkes, eksempelvis via oplysninger fra skole, sundhedsvæsen og lignende. Derudover skal 

barnets og familiens udfordringer afdækkes, ligesom det skal belyses hvilke ressourcer, der måtte 

være til stede hos barnet og i familien, samt i familiens private netværk, så de kan inddrages i det 

videre forløb til gavn for barnet.  

 

Det er vigtigt, at udredningen bygger på en bevidst socialfaglig metodik, er vidensbaseret og 

udføres på en måde, der både afdækker ressourcer og problemer, og samtidig kan pege fremad 

på løsninger for, hvordan problemerne kan afhjælpes. Udredningen skal være målrettet og 

fokusere på de relevante områder for barnet. Den skal ikke anvende unødvendige ressourcer hos 

barn, familie eller kommunalt på emner eller dybdegående beskrivelser, der ikke bidrager til den 

endelige vurdering af barnets behov for støtte. Det betyder, at den børnefaglige undersøgelse 

skal beskrive konkret, hvad det er, der skal undersøges, og at det skal være denne 

problemformulering, der er den røde tråd igennem hele udredningsarbejdet. 

 

For temaet ”Faglig udredning” vurderer Task Forcen, at følgende er de primære styrker i 

Frederiksberg Kommunes sagsbehandling: 

• Gode arbejdsgange for modtagelse og håndtering af underretninger 

• God håndtering af overgrebssager 

• Klare processer for overlevering imellem teams 

• Overordnet gode arbejdsgange for børnefaglige undersøgelser 

 

Task Forcen vurderer, at følgende er de primære udviklingspunkter i Frederiksberg Kommunes 

sagsbehandling: 

• Eksempler på manglende samtaler med børn ved underretninger 

• Manglende løbende faglige vurderinger, særligt ved genvurdering af underretninger 

• Eksempler på utilstrækkelig afdækning af barnets behov i børnefaglige undersøgelser 

• Manglende overholdelse af 4 måneders-fristen og eksempler på langsommelighed  

 

På den baggrund anbefaler Task Forcen, at Frederiksberg Kommune: 

• Sikrer, at der som udgangspunkt altid afholdes samtale med barnet i forbindelse med 

underretninger 

• Sikrer, at der foretages socialfaglige vurderinger i forbindelse med genvurderinger og 

generelt, når der modtages nye oplysninger i eksisterende sager 

• Sikrer fremdrift og overholdelse af 4 måneders-fristen for den børnefaglige undersøgelse 

i alle sager 

• Understøtter, at der udarbejdes børnefaglige undersøgelser, der afdækker og præciserer 

barnets og familiens behov for støtte – fx ved at sikre at alle medarbejdere har redskaber 

og kompetencer til at anvende ICS og til at arbejde inddragende og ved at tydeliggøre på 

tværs af sektioner, hvad der kendetegner en god børnefaglig undersøgelse, og hvad en 

god undersøgelse skal indeholde  
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Underretninger 
 

I forhold til arbejdet med faglig udredning i Familieafdelingen tegner analysen overordnet et 

billede af, at der skriftligt er beskrevet nogle gode arbejdsgange og processer. Analysen tyder 

desuden på, at arbejdsgangene i et vist omfang også er implementeret i praksis – til trods for at 

sektionslederne oplever, at implementeringen er svær (som nævnt i kapitel 1). Rådgivernes 

beskrivelse af deres praksis i interviewene afspejler i hvert fald overvejende de beskrevne 

arbejdsgange. Samtidig vidner sagsgennemgangen og til dels interviewene om, at der er nogle 

udfordringer, hvad angår den faglige udredning både i forbindelse med underretninger og 

børnefaglige undersøgelser. 

 

Gode arbejdsgange for modtagelse og håndtering af underretninger 

Underretninger til Familieafdelingen modtages og håndteres i Modtagelsen. I 

arbejdsgangsbeskrivelsen for Modtagelsen fremgår det blandt andet, at alle underretninger fra 

det seneste døgn gennemgås på et dagligt morgenmøde. Her akutvurderes underretningerne, og 

deltagerne i mødet drøfter, hvilke handlinger underretningen giver anledning til. 

Arbejdsgangsbeskrivelsen beskriver derudover blandt andet, hvem der har ansvaret for at sende 

en kvittering til underretter samt for orientering til faglig underretter om, hvad underretningen har 

givet anledning til. Det fremgår også, at forældrene skal indkaldes til partshøringssamtale, og at 

der skal gennemføres en samtale med barnet. 

 

Interviewet med sektionsledere og Familiechefen, såvel som interviewet med rådgiverne fra 

Modtagelsen, bekræfter den proces, der fremgår af arbejdsgangsbeskrivelsen. Sektionslederen 

for Modtagelsen fremhæver netop som en styrke ved Familieafdelingens arbejde med 

underretninger, at de efterhånden følger nogle faste arbejdsprocesser, der blandt andet sikrer, at 

alle underretninger akutvurderes inden for 24 timer. Rådgiverne fortæller, at de kender 

arbejdsgangsbeskrivelsen, men sjældent slår op i den fordi det meste ”ligger på rygraden”. 

 

Rådgiverne fortæller, at kompetencen til endeligt at afgøre, om der skal udarbejdes en 

børnefaglige undersøgelse, tilbydes støtte efter § 11, stk. 3 eller om sagen skal lukkes, ligger hos 

den faglige koordinator og ikke hos dem som rådgivere. De fremhæver selv, at denne 

organisering skyldes, at ledelsen har behov for at have hånd i hanke med alle sager blandt andet 

qua kommunens historik. De oplever dog samtidig, at det kan forsinke processen for overlevering 

til de andre teams eller tilbud om støtte efter § 11, stk. 3. 

 

Fokus på at etablere fælles bekymringsniveau og grundlag for faglige vurderinger 

Det fremgår af interviewene med rådgiverne fra Modtagelsen og sektionslederne, at der i 

Familieafdelingen er fokus på at etablere et fælles bekymringsniveau internt og et fælles grundlag 

for faglige vurderinger i forbindelse med håndtering af underretninger. 

 

Rådgiverne i Modtagelsen fortæller, at det skifter, hvilke rådgivere, der deltager i de daglige 

morgenmøder, hvor alle underretninger fra det seneste døgn gennemgås afhængigt af, hvem der 

har vagten. Det oplever rådgiverne bidrager til, at bekymringsniveauet internt i Modtagelsen 

løbende drøftes på tværs. Den faglige koordinator deltager altid. 

 

Sektionslederen for Modtagelsen fortæller, at de er i gang med at udvikle og implementere brugen 

af et skema, der skal sikre, at de ved vurderingen af en underretning kommer omkring alle 

relevante aspekter. Lederen håber, at brugen af dette skema kan bidrage til at ensrette praksis i 

forhold til vurdering af underretninger yderligere, herunder bekymringsniveauet – både internt i 

Modtagelsen og på tværs af Familieafdelingen. 
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God håndtering af overgrebssager 

Arbejdsgangsbeskrivelsen for Modtagelsen indeholder også en beskrivelse af proces og 

ansvarsfordeling i sager, hvor der er mistanke om overgreb. Her fremgår det blandt andet, at den 

faglige koordinator altid skal inddrages i disse sager, at der som udgangspunkt skal afholdes 

samtale med barnet samme dag, uden orientering af forældrene, og at sagen som udgangspunkt 

skal anmeldes til politiet, hvis barnet efter samtalen fastholder, at det fx bliver slået. 

 

Rådgiverne i Modtagelsen fremhæver selv, at de oplever at have en god praksis i sager, hvor der 

er mistanke om overgreb. Interviewet tyder dermed igen på, at arbejdsgangsbeskrivelsen i vidt 

omfang også fungerer i praksis. Rådgiverne fortæller også, at fordi de ved præcis, hvad der skal 

ske ved mistanke om overgreb, yder de ofte sparring til deres kollegaer i andre teams. 

 
Ankestyrelsen fremhæver på baggrunden af gennemgangen af 20 sager en sag, hvor kommunen 

i forbindelse med overgreb meget relevant søger ekstern sparring hos eksempelvis politiet, 

Børnehuset, VISO, Ankestyrelsen og JanusCentret.  

 

Eksempler på manglende samtaler med børn ved underretninger 

I de sager, Ankestyrelsen og VISO har gennemgået, er der flere eksempler på, at der ikke 

afholdes samtale med barnet i forbindelse med underretninger. 

 

Ankestyrelsen nævner som eksempel en sag, hvor kommunen har truffet afgørelse om 

familiebehandling. Barnet er i mistrivsel både i skolen og i hjemmet, og i hjemmet er der mange 

konflikter mellem barnet og barnets omsorgspersoner. Her ses det ikke, at der er afholdt relevante 

samtaler med barnet i forbindelse med de modtagne underretninger og bekymrende oplysninger 

om barnets mistrivsel. I denne sag vurderer Ankestyrelsen generelt, at barnet er inddraget i ringe 

grad. 

 

VISO vurderer samlet set, at der i de fleste sager afholdes samtaler med barnet, når der foretages 

væsentlige sagsskridt i sagsbehandlingen, men at der ikke i tilstrækkelig grad tales med barnet, 

når der modtages underretninger. Dette uddybes i kapitel 5 om inddragelse. Familiechefen 

fremhæver, at det primært er en udfordring i eksisterende sager, hvor børnesamtalen i forbindelse 

med underretninger skal afholdes af rådgiveren i et af distrikterne. 

 

I interviewet med rådgiverne fra Modtagelsen fortæller de, at der er stort fokus på, at de altid skal 

tage stilling til, om der skal afholdes en samtale med barnet ved underretninger og notere, hvilken 

faglig vurdering der ligger bag, hvis de fravælger det. Som eksempler på hvornår samtalen 

fravælges, nævner rådgiverne sager, hvor de kort forinden har modtaget et omfattende referat af 

en børnesamtale andetsteds (fx i Familieretshuset) eller sager, hvor det står klart, at der skal 

laves en børnefaglig undersøgelse, og en rådgiver fra et andet team derfor skal tale med barnet 

kort tid efter. Rådgiverne fortæller dog samtidig, at det først er inden for det seneste år, at de har 

fået etableret en praksis, hvor de altid tager stilling til, om samtalen skal afholdes og fagligt 

begrunder fravalg af samtalen i journalen. 

 

Manglende løbende faglige vurderinger, særligt ved genvurdering 

Familieafdelingen har en arbejdsgangsbeskrivelse for genvurdering af underretninger i 

eksisterende sager. Her fremgår det, at genvurderingerne i distrikterne foretages på 

gruppemøder, mens de i anbringelsesteamet foretages af anbringelseskonsulenten. Interviewene 

med rådgivere i distrikter og anbringelsesteam bekræfter, at dette også er arbejdsgangen i 

praksis. 
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VISO vurderer i flere af de sager, de har gennemgået, at der mangler løbende faglige vurderinger 

i journalen. Det gælder fx, når der modtages underretninger, når der har været afholdt samtaler 

eller når der, i det hele taget, modtages nye oplysninger. VISO fremhæver, at der generelt set er 

foretaget akutvurderinger og i flere tilfælde også genvurderinger, når der modtages 

underretninger i eksisterende sager. Særligt genvurderingerne, vurderer VISO dog i flere tilfælde, 

fremstår korte og standardiserede. De indeholder ikke socialfaglige vurderinger af, hvordan man 

forstår oplysningerne, hvilken betydning de har for det samlede billede af barnets og familiens 

situation, og hvad de giver anledning til. Derudover vurderer VISO i flere sager, at der fx modtages 

oplysninger fra psykiatrien, et anbringelsessted eller fra barnet og familien selv, som der ikke 

laves en faglig vurdering af, og som derfor ikke indgår relevant i det videre arbejde i sagen. 

 

I interviewet med rådgiverne fra distrikterne nævner de, at der i Familieafdelingen er en 

opmærksomhed på at blive bedre til at notere løbende faglige vurderinger i journalen. Som 

eksempel fortæller de, at de nu kan oprette en aktivitet i DUBU ved navn ”faglig drøftelse”, hvor 

de kan notere, at de har drøftet sagen på et gruppemøde, og hvad drøftelsen gav anledning til. 

 

Klare processer for overlevering imellem teams 

Rådgiverne i Modtagelsen fortæller, at de typisk overleverer en sag til distrikterne, når de har 

truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Overleveringen sker 

ved, at Modtagelsen sender deres afgørelse til den faglige koordinator i det team, der skal 

overtage sagen. Herefter fordeles sagen til en rådgiver på baggrund af en drøftelse på et 

gruppemøde. Rådgiverne i Modtagelsen fortæller desuden, at de ved komplicerede sager af og 

til laver en mundtlig overlevering. 

 

Rådgiverne fra to forskellige distrikter fortæller, at det er forskelligt de to distrikter imellem, 

hvordan overleveringen fra Modtagelsen foregår. I det ene distrikt beskriver en rådgiver 

processen på samme måde som Modtagelsen. Denne rådgiver savner, at der oftere finder en 

mundtlig overlevering sted. I det andet distrikt beskriver en rådgiver, at de som oftest har et 

overleveringsmøde med Modtagelsen, og at hun oplever, at det fungerer godt. Generelt oplever 

denne rådgiver, at de har et relativt tæt samarbejde med Modtagelsen, som hun vurderer blandt 

andet hænger sammen med, at de har samme sektionsleder. 

 

Rådgiverne fra distrikterne og anbringelsesteamet beskriver derudover, at overleveringen 

imellem disse to teams også fungerer godt. Her vil der som hovedregel være en 

overgangsperiode fra, at man overvejer anbringelse og op til indstillingen til visitationsudvalget 

om anbringelse, hvor der er tilknyttet to rådgivere – en fra hvert team. Rådgiverne fra 

anbringelsesteamet understreger dog, at de fortsat arbejder på at finjustere processen. 

 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer, at Familieafdelingen har gode arbejdsgangsbeskrivelser for arbejdet med 

underretninger, som i vidt omfang også er implementeret i rådgivernes praksis. Særligt 

arbejdsgangene for håndtering overgrebssager fremstår velimplementerede og velfungerende på 

tværs af Task Forcens datakilder. 

 

Task Forcen vurderer også, at det er en væsentlig styrke, at Familieafdelingens processer for 

overlevering af sager imellem teams er klare og fungerer. Her er der dog et 

opmærksomhedspunkt i at sikre, at overleveringen fra Modtagelsen til distrikterne fungerer lige 

så godt på tværs af sektioner som inden for den sektion, Modtagelsen selv tilhører. 

 

Task Forcens sagsgennemgang vidner samtidig om, at der kan være udfordringer i at sikre 

inddragelse af barnet eller den unge i forbindelse med underretninger. Task Forcen anbefaler 
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derfor, at Familieafdelingen har fokus på at sikre, at der altid afholdes samtale med barnet – 

medmindre der er en god grund til at undlade det. I så fald skal denne grund beskrives i journalen. 

Interviewet med Modtagelsen tyder på, at dette fokus i noget omfang allerede findes, hvilket er 

positivt. Analysen tyder dog samlet set på, at der kan være behov for at skærpe det. Barnets 

perspektiv i forbindelse med underretninger er væsentligt for at kvalificere, nuancere og handle 

relevant på baggrund af de oplysninger, der er modtaget, og derfor er det altid relevant at vurdere, 

hvordan barnet kan inddrages, når der modtages en underretning. 

 

Derudover vurderer Task Forcen, at det er problematisk, at der i flere af de gennemgåede sager 

mangler faglige vurderinger, når der modtages nye oplysninger, og at genvurderingerne af 

underretninger ikke uddyber den socialfaglige vurdering, men fremstår standardiserede. 

Interviewene vidner umiddelbart om, at processen for genvurdering af underretninger fungerer. 

Task Forcen anbefaler dog, at Familieafdelingen sætter fokus på indholdet af genvurderingen – 

og i det hele taget sikrer, at der altid foretages faglige vurderinger ved modtagelse af nye 

oplysninger i eksisterende sager, og at de nye oplysninger bringes i spil i sagen. 

 

 

Børnefaglige undersøgelser 
 

De børnefaglige undersøgelser i Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune udarbejdes 

hovedsagligt i distrikterne. Derudover laver anbringelsesteamet opdateringer af tidligere 

undersøgelser i sager, hvor barnet eller den unge er anbragt, og i nye sager på søskende. På 

tidspunktet for Task Forcens analyse har kommunen desuden et undersøgelsesteam, hvis 

primære opgave er at udarbejde børnefaglige undersøgelser i sager, hvor der er en foranstaltning, 

men ikke tidligere er blevet lavet en børnefaglig undersøgelse. Undersøgelsesteamet blev 

etableret som en del af genopretningen i Familieafdelingen. 

 

Også for de børnefaglige undersøgelser vidner det skriftlige materiale og interviewene med 

rådgivere og ledere om, at der er skriftlige arbejdsgangsbeskrivelser, der i vidt omfang er 

implementeret i praksis, og som bidrager til at understøtte lovmedholdeligheden. Både i 

interviewene og i Ankestyrelsens og VISOs sagsgennemgang er der dog eksempler på 

udfordringer i forhold til de børnefaglige undersøgelser. 

 

Overordnet gode arbejdsgange for undersøgelserne  

I Familieafdelingens arbejdsgangsbeskrivelse for børnefaglige undersøgelser fremgår det blandt 

andet, at der skal udarbejdes en undersøgelsesplan, der sendes til familien, og at man i 

undersøgelsesfasen bruger ICS til at sikre en systematisk og helhedsorienteret sagsbehandling. 

Det fremgår desuden, at der skal afholdes netværksmøder i undersøgelsesfasen, hvis familien 

samtykker til dette, og det er formålstjenstligt. Derudover fremgår en række lovmæssige krav til 

den børnefaglige undersøgelse samt væsentlige fokusområder for børn og unge i forskellige 

aldre. 

 

Som beskrevet i kapitel 1 fortæller rådgiverne fra distrikterne og anbringelsesteamet, at de er 

bevidste om, at arbejdsgangsbeskrivelsen findes, men at de sjældent bruger den aktivt. Ingen af 

rådgiverne nævner eksplicit, at de laver en undersøgelsesplan og sender den til familien, som 

arbejdsgangsbeskrivelsen foreskriver. Men de fortæller, at de typisk fra start indkalder til møde 

med forældre, til børnesamtale og eventuelt netværksmøde samt beder om statusudtalelser fra 

skole eller dagtilbud.  
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Manglende overholdelse af 4 måneders-fristen og eksempler på langsommelighed  

Ankestyrelsen vurderer på baggrund af de 20 gennemgåede sager, at den primære udfordring i 

Frederiksberg Kommunes sagsbehandling – fra et juridisk perspektiv – er, at kommunen ikke får 

udarbejdet de børnefaglige undersøgelser inden for 4 måneder. I ingen af de 8 sager, hvor der er 

udarbejdet en ny børnefaglig undersøgelse, er 4 måneders-fristen overholdt. Fristen er i disse 

sager overskredet med mellem 10 dage og flere år.  
 

Ankestyrelsen vurderer desuden, at der i 9 sager er opmærksomhedspunkter særligt i form af 

langsommelighed, passivitet og forkerte faglige vurderinger. Bilag 1 med resultaterne af 

Ankestyrelsens og VISOs sagsgennemgang indeholder konkrete eksempler på sager, som 

Ankestyrelsen vurderer, er præget af de nævnte forhold. 

 

VISO vurderer også, at de børnefaglige undersøgelser i flere af sagerne er længe om at blive 

udarbejdet. I flere af sagerne vurderer VISO desuden, at der i perioden, hvor undersøgelsen er 

under udarbejdelse, mangler samlede faglige vurderinger af barnets behov, når der fx modtages 

nye underretninger eller oplysninger i sagen (som nævnt ovenfor). 
 

Som nævnt ovenfor oplever rådgiverne i Modtagelsen, at det kan forsinke overleveringen af en 

sag til distrikterne, at rådgiverne ikke selv har kompetence til at træffe afgørelse om, at der skal 

udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. I interviewet med rådgiverne fra distrikterne fortæller 

de, at de oplever, at sagerne af og til kan være lang tid i Modtagelsen, før de overleveres til dem. 

Dermed kan det ind i mellem være svært at nå at afslutte undersøgelsen indenfor fristen. 

Omvendt oplever de overvejende, at Modtagelsen har arbejdet relevant med faglig udredning i 

sagen, inden den overleveres, så der ofte ligger et godt udgangspunkt for at arbejde videre. 

Rådgiverne i distrikterne oplever, at den primære udfordring i forhold til fire måneders-fristen på 

nuværende tidspunkt er arbejdspres – i den forstand at de ikke kan nå at lave alle deres 

undersøgelser færdige til tiden. De fremhæver dog, at det har hjulpet, at undersøgelsesteamet 

har udarbejdet undersøgelser i mange gamle sager. 

 

Eksempler på manglende opdateringer 

Ankestyrelsen vurderer, at der i fire ud af 17 relevante sager mangler en opdatering af en tidligere 

udarbejdet børnefaglig undersøgelse. 

 

Der foreligger en arbejdsgangsbeskrivelse for opdateringer af børnefaglige undersøgelseri 

arbejdsgangsbeskrivelsen om børnefaglige undersøgelser mv. Her fremgår det, at der løbende 

skal tages stilling til, om den børnefaglige undersøgelse skal opdateres. Derudover fremgår det, 

at det fx altid skal ske, hvis der sker en ændring i foranstaltningens art, og hvornår det derudover 

kan være relevant. 

 

Rådgiverne i både distrikterne og anbringelsesteamet kender ikke umiddelbart til denne del af 

arbejdsgangsbeskrivelsen, og fortæller, at det i vidt omfang er dem selv, der skal vurdere, hvornår 

en børnefaglig undersøgelse skal opdateres. De fremhæver, at det blandt andet skal ske, når der 

skal tages stilling til efterværn, og hvis en sag om anbringelse skal for børne- og ungeudvalget. 

Nogle af dem fortæller dog, at de generelt er i tvivl om, hvornår det skal ske. Ofte bliver de 

opmærksomme på det, fordi deres faglige koordinator påpeger det i forbindelse med, at de drøfter 

sagen på et gruppemøde. 

 

Fokus på tragtning  

I interviewene fortæller både sektionsledere og Familiechefen samt rådgivere i 

anbringelsesteamet og distrikterne, at de har stort fokus på at arbejde med tragtning og dermed 
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fokusering af de børnefaglige undersøgelser. Det vidner om, at arbejdsgangsbeskrivelsens 

fremhævelse af ICS som redskab til en systematisk og helhedsorienteret sagsbehandling i nogen 

grad afspejles i praksis. 

 

Rådgiverne i anbringelsesteamet fortæller fx, at når de skal opdatere en børnefaglig 

undersøgelse eller opstarte en ny, har de altid først fokus på at indsnævre, hvad de vil undersøge, 

og hvad de vil vide mere om. De fremhæver, at de både bruger ICS og Signs of Safety i deres 

arbejde, alt afhængigt af, hvad der giver bedst mening i en given sag. 

 

Rådgiverne i distrikterne fremhæver, at særligt Modtagelsen arbejder meget med tragtning, 

hvilket de tydeligt kan mærke i distrikterne, når de overtager sagerne. Rådgiverne fortæller, at de 

som oftest får en afgørelse om børnefaglig undersøgelse, hvor Modtagelsen beskriver, hvad de 

mener, at der skal kigges nærmere på, hvad der skal afdækkes nærmere, og hvad 

fokusområderne skal være. Rådgiverne i distrikterne fremhæver desuden, at der typisk er omkring 

tre fokusområder, som de også oplever, at familien er bekendt med, når rådgiverne kontakter 

familien som led i undersøgelsen. 

 

Sektionslederne og Familiechefen fortæller, at de – ud over tragtning – også har fokus på, at den 

børnefaglige undersøgelse er et dynamisk redskab, som løbende skal opdateres.  

 

Eksempler på gode, fokuserede børnefaglige undersøgelser  

I enkelte af de sager, som VISO har gennemgået, er der eksempler på fokuserede børnefaglige 

undersøgelser. Her fremgår det indledningsvis, hvad der er baggrunden for, at undersøgelsen 

iværksættes, og der er foretaget en tydelig fokusering af, hvad der skal undersøges nærmere. I 

disse sager vurderer VISO i højere grad end i andre sager (uddybes nedenfor), at 

undersøgelserne får afdækket barnets aktuelle og konkrete situation. Både analysen og den 

socialfaglige vurdering af støttebehovet fremstår umiddelbart dækkende og retningsanvisende i 

forhold til det videre arbejde i sagen. 

 

Eksempler på utilstrækkelig afdækning af barnets behov i børnefaglige undersøgelser 

Som modsætning til de ovennævnte eksempler på fokuserede børnefaglige undersøgelser, finder 

VISO, at der også er flere eksempler på undersøgelser, der ikke i tilstrækkelig grad afdækker, 

analyserer og fagligt vurderer barnets behov. Det skyldes blandt andet, at disse undersøgelser 

ikke er tilstrækkeligt fokuserede og undersøgende.  

 

Det er kendetegnende for mange af de sager, som VISO har gennemgået, at de børnefaglige 

undersøgelser først er udarbejdet, efter der er iværksat en foranstaltning. Gennemgående for 

disse undersøgelser er, at de i høj grad fremstår som referater eller opsamlinger af sagens 

eksisterende akter og beskrivelser mere end de fremstår som egentlige undersøgelser af barnets 

behov for støtte. 

 

I flere af de gennemgåede undersøgelser ser VISO, at der ikke indledningsvis er taget stilling til, 

hvad man er bekymret for, og hvad der skal undersøges, og man får derfor heller ikke præciseret, 

hvilken viden der skal indhentes eller udfoldes for at forstå barnets situation. I flere af 

undersøgelserne ses det således, at hverken barnet, forældrene eller skole/dagtilbud bliver 

spurgt konkret ind til de problemstillinger, der er beskrevet – fx misbrug, skolefravær eller 

konflikter i hjemmet. Mønstre og mulige forklaringer bliver desuden ikke udfoldet eller afdækket i 

undersøgelsen. Den manglende afdækning af konkrete mønstre og beskrivelser af barnets 

adfærd og situation gør, at det i sidste ende er vanskeligt at udarbejde en dækkende analyse og 

faglig vurdering af barnets behov. I flere af sagerne ses det således også, at analysen i højere 

grad giver et resume af sagens akter og konstaterer, at der er en udfordring, snarere end, at der 
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ses på mulige forklaringer, sammenhænge og årsager til barnets adfærd eller familiens 

problemer. Konsekvensen er, at de børnefaglige undersøgelser og faglige vurderinger ikke bliver 

særlig retningsanvisende, når der skal laves mål og aftaler i den videre indsats. 

 

Rådgiverne i anbringelsesteamet og distrikterne fortæller, at der ikke er nogen fast praksis for 

kvalitetssikring af de børnefaglige undersøgelser. Undersøgelserne indgår altid som en del af 

materialet ved indstillinger til visitationsudvalget, men rådgiverne oplever ikke at få 

tilbagemeldinger på kvaliteten af undersøgelserne. De tilbagemeldinger, de får, handler 

overvejende om overholdelse af lovkrav, men ikke om den øvrige kvalitet. De vurderer dog, at de 

godt ville kunne få en tilbagemelding på kvaliteten fra en faglig leder eller koordinator, hvis de bad 

om det, fx i forbindelse med ledelsestilsyn eller sagsgennemgang. 

 

Sektionslederne og Familiechefen bekræfter, at der ikke er nogen fast praksis for at sikre 

kvaliteten i de børnefaglige undersøgelser. Lederne fortæller, at de har stort fokus på tragtning, 

men at arbejdet med at sikre gode analyser og faglige vurderinger fortsat udestår. Lederne 

oplever selv, at det ved ledelsestilsyn kan være svært at se ”mellemregningerne” i form af 

observationer og faglige vurderinger – både i de børnefaglige undersøgelser og i journalen 

generelt. 

 

Varierende inddragelse af tværfaglig viden i afdækningsfasen 

VISO fremhæver, at der i de fleste af de sager, de har set, indhentes skriftlige statusudtalelser fra 

dagtilbud og skole i forbindelse med den faglige udredning af barnets situation. Derudover er der 

eksempler på netværksmøder med det professionelle netværk omkring barnet. Dette vurderer 

VISO er positivt. VISO vurderer dog samtidig, at der med fordel kan være fokus på yderligere 

inddragelse af det private netværk (uddybes i kapitel 5). 

 

Rådgiverne fra distrikterne fortæller i interview, at de i forbindelse med den børnefaglige 

undersøgelse altid indhenter status fra skole eller daginstitution. Det gør de ved at sende et ICS-

skema til udfyldning. Derudover afholder de nogen gange netværksmøder med deltagelse af det 

professionelle netværk. Ifølge rådgiverne gør de det i alle sager, hvor familien samtykker til det, 

og de vurderer, at det giver mening. 

Som det fremgår af kapitel 1 oplever repræsentanterne fra almenområdet ikke, at der er et 

formaliseret og velfungerende samarbejde med Familieafdelingen – men snarere, at samarbejdet 

er meget varierende og personafhængigt. Det gælder også i forhold til inddragelse af deres viden 

i den faglige udredning. De interviewede repræsentanter fra almenområdet fortæller, at når 

Familieafdelingen efterspørger deres viden om barnet, sker det ofte ved, at Familieafdelingen 

beder dem om at sende en statusudtalelse. De oplever ikke, at de i den forbindelse bliver oplyst 

om, hvad statusudtalelsen skal bruges til, hvad den skal handle om, eller hvad den giver 

anledning til.  

 

Varierende brug af specialiseret viden 

VISO vurderer desuden i flere af de børnefaglige undersøgelser, de har set, at der mangler 

inddragelse af specialiseret viden i beskrivelsen, afdækningen og analysen af barnet og barnets 

situation i sager med meget komplekse problemstillinger. Det kan være viden om fx børn med 

traumer og psykiatriske diagnoser, børn med misbrug og forældrenes kompetencer.  

 

Rådgiverne fra distrikterne fortæller, at de trækker på forskellige former for specialiseret viden i 

de børnefaglige undersøgelser. Som eksempler nævner de samtaler med Alzheimers-foreningen 

eller Kræftens Bekæmpelse. De fortæller, at det er op til den enkelte rådgiver at vurdere, hvem 
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det er relevant at inddrage, men at det er noget, der ofte bliver drøftet på gruppemøder, hvor de 

kan dele idéer til gode steder at finde specialiseret viden.  

 

Rådgiverne fortæller desuden, at de ofte finder det relevant at indstille til at iværksætte en 

forældrekompetenceundersøgelse og på den måde trække på specialiseret viden, men at 

indstillingerne i flere tilfælde ikke bliver godkendt af visitationsudvalget. 

 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer, at Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune har gode 

arbejdsgangsbeskrivelser for de børnefaglige undersøgelser, som i noget omfang også er 

implementeret. Ligesom for arbejdet med underretninger bidrager arbejdsgangsbeskrivelserne til 

at guide og systematisere rådgivernes praksis. 

 

Task Forcen vurderer, at det er problematisk, at der i sagsgennemgangen er flere eksempler på 

manglende overholdelse af 4 måneders-fristen for den børnefaglige undersøgelse og på 

langsommelighed generelt. Manglende overholdelse af 4 måneders-fristen betyder, at der ikke 

hurtigt nok foreligger en undersøgelse med en samlet helhedsvurdering af familiens forhold og 

støttebehovet på baggrund af aktuelle oplysninger om barnet eller den unge og familien. Det kan 

få den konsekvens, at barnets eller den unges forhold forværres i perioden, hvor undersøgelsen 

bliver udarbejdet. 

 

Task Forcen anbefaler derfor, at Frederiksberg Kommune fokuserer på at sikre fremdrift i alle 

sager og i alle teams – fra Modtagelsen over distrikterne og evt. til anbringelsesteamet. En 

løbende fremdrift i sagen er essentiel for at understøtte, at barnet eller den unge får den relevante 

støtte i tide. 

 

I sagsgennemgangen finder VISO eksempler på fokuserede børnefaglige undersøgelser, men 

også flere eksempler på undersøgelser, der ikke i tilstrækkelig grad afdækker barnets eller den 

unges behov.  

 
Task Forcen anbefaler derfor, at Frederiksberg Kommune understøtter, at der udarbejdes 
børnefaglige undersøgelser, der afdækker og præciserer barnets og familiens behov for støtte. 
Det kan fx understøttes ved: 
 

- At alle rådgivere har kompetencer og redskaber til at anvende ICS i udredningsarbejdet 
og arbejde inddragende. Både med fokus på at indkredse en problemstilling, beskrive 
barnets behov, og analysere og vurdere ressourcer og udfordringer med henblik på at 
iværksætte relevant støtte 

- At tydeliggøre på tværs af sektioner, hvad der kendetegner en god børnefaglig 
undersøgelse, og hvad en god undersøgelse skal indeholde. Herunder forventninger til 
form, indhold og inddragelse af relevant viden til brug for undersøgelsen. 

 

I den forbindelse anbefaler Task Forcen desuden, at Familieafdelingen sikrer en fælles forståelse 

af, hvornår en børnefaglig undersøgelse skal opdateres. 

 

Brugen af en metode som ICS kan være en stor hjælp til at få afdækket barnets behov. Derudover 

kan en fælles metode være en god hjælp til at sikre en fælles retning og kvalitetsforståelse – fx 

ved at det muliggør fælles sagsdrøftelser ud fra et fælles metodisk afsæt. I den forbindelse 

vurderer Task Forcen, at det er en styrke, at Familieafdelingen har fokus på at bruge tragtning på 

tværs af teams som et redskab til at fokusere den faglige udredning. 
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Task Forcen vurderer, at det er positivt, at rådgiverne i interview beskriver, at de har fokus på at 

beskrive og forstå forældrenes kompetencer, blandt andet ved at gøre brug af 

forældrekompetenceundersøgelser. På baggrund af VISOs sagsgennemgang anbefaler Task 

Forcen dog, at Familieafdelingen sætter mere fokus på, hvordan forældrenes ressourcer og 

udfordringer i forhold til at imødekomme barnets behov afdækkes tilstrækkeligt. Ikke kun via 

forældrekompetenceundersøgelser, men også ved at afdække hvordan forældrene agerer og 

forholder sig konkret i forhold til deres rolle som forældre i hverdagen, og hvordan de møder deres 

barn og dets ressourcer og udfordringer på en relevant måde. 

 
Endelig anbefaler Task Forcen, at Frederiksberg Kommune også i forhold til den faglige 

udredning arbejder på at sikre et bedre, mere formaliseret og mindre personafhængigt 

samarbejde mellem myndighed og almenområdet.  
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4. Valg af indsats og 
opfølgning  
 

Dette kapitel omhandler kommunens praksis i forhold til valg af og opfølgning på indsatser. Det 

dækker i denne sammenhæng både over kommunens arbejde med handleplaner efter § 140, 

valg af indsatser efter servicelovens § 11, stk. 3 og § 52 samt opfølgning på foranstaltninger. 

 

Kommunens valg af indsats skal afspejle det samlede behov, som udredningen og analysen har 

afdækket hos barn og familie, og skal understøtte progression og udvikling hos barnet eller den 

unge samt evt. i familien. 

 

Valget af den konkrete indsats skal desuden være tydelig og velargumenteret, ligesom rammerne 

og målene for indsatsen skal være klare. Dermed kan sagsbehandlingen bringe informationer fra 

udredningen aktivt i spil til at understøtte en forbedring af barnets situation. Dette forudsætter en 

sikker socialfaglig vurdering af, hvordan udredningens konklusion bedst omsættes til konkret 

støtte.  

 

Der skal løbende følges op på, om indsatsen efter § 52 har den ønskede effekt for barnet. 

Indsatsen skal revideres, hvis opfølgningen viser, at der er behov for det. Viser opfølgningen en 

markant ændret situation, kan det være nødvendigt at igangsætte en supplerende udredning af 

barnets og familiens situation.  

 

En løbende opfølgning og tilpasning af indsatsen på baggrund heraf er dermed en vigtig del af 

grundlaget for, at barnet og familien kontinuerligt får den rigtige støtte. I den tidlige og 

forebyggende indsats er det afgørende, at kommunen sikrer, at de børn, der har behov, opdages 

på et tidligt tidspunkt. Det er vigtigt, at der på tværs af fagprofessionelle er fælles systematik til 

opsporing af børn i risiko for udsathed, og at organiseringen og samarbejdet på tværs af sektorer 

understøtter en helhedsorienteret indsats.  

 
For temaet ”Valg af indsats og opfølgning” vurderer Task Forcen, at følgende er de primære 

styrker i Frederiksberg Kommunes sagsbehandling: 

• Konsekvent afholdelse af opstartsmøder med leverandør af indsatsen, barnet/den unge 

og forældre 

• Overvejende relevant brug af støtte efter § 11, stk. 3 

• Hyppig opfølgning, når det er relevant 

 

For temaet ”Valg af indsats og opfølgning” vurderer Task Forcen, at følgende er de primære 

udviklingspunkter i Frederiksberg Kommunes sagsbehandling:  

• Handleplanerne i de gennemgåede sager er udarbejdet for sent 

• Ufokuserede handleplaner 

• Eksempler på manglende overholdelse af lovens frister for opfølgning 

• Eksempler på manglende brug af handleplanen som aktivt redskab i forbindelse med 

opfølgning 

• Varierende inddragelse af netværket ved opfølgning og afslutning af indsatser 

 

På den baggrund anbefaler Task Forcen, at Frederiksberg Kommune:  
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• Sikrer, at der udarbejdes handleplaner, der aktivt kan bruges til at vælge, følge op på og 

styre indsatsen – og at de udarbejdes inden afgørelsen om en foranstaltning 

• Sikrer, at handleplanen altid bruges aktivt som arbejdsredskab i forbindelse med opstart 

af indsatser og opfølgning – og revideres, når det er relevant 

• Fortsat har fokus på at sikre overholdelse af lovgivningens frister for opfølgning i alle 

sager 

• Indfører en fast procedure for afslutning af foranstaltninger, der inkluderer en orientering 

til alle relevante samarbejdspartnere i barnets netværk  

 

Valg af indsats   
 

Det fremgår af Familieafdelingens arbejdsgangsbeskrivelser, at visitationen til indsatser efter § 

52, stk. 3 – herunder anbringelse – sker ved, at rådgiveren laver en indstilling ud fra en skabelon, 

som sammen med handleplanen og den børnefaglige undersøgelse danner grundlag for 

visitationen. Det fremgår desuden, at sagen skal have være drøftet på et gruppemøde og/eller 

med den faglige koordinator inden indstillingen til visitationsudvalget, og at indstillinger, der ikke 

er tilstrækkeligt belyst, ikke behandles i udvalget. Ved visitation til anbringelse fremgår det 

derudover af arbejdsgangsbeskrivelsen, at rådgiveren skal sende sagsakter og relevante 

oplysninger til familieplejekonsulenten til brug ved matchning. 

 

Interviewene med rådgiverne i distrikterne bekræfter, at denne arbejdsgang også finder sted i 

praksis. Både rådgiverne i distrikterne og rådgiverne i anbringelsesteamet fortæller desuden, at 

hvis indstillingen til visitationsudvalget handler om anbringelse, laves indstillingen i samarbejde 

mellem to rådgivere – en fra hvert team. Efter endelig afgørelse om anbringelse overtager 

rådgiveren fra anbringelsesteamet sagen og finder sammen med anbringelseskonsulenten et 

egnet anbringelsessted. Rådgiverne i distrikterne fortæller, at de med denne proces har fokus på, 

at borgerne skal have en oplevelse af en god og tryg overlevering samt på at sikre god 

overlevering af viden imellem de to teams.  

 

Både Ankestyrelsen og VISO vurderer, at Frederiksberg Kommune ved afslutningen af 

måleperioden har iværksat tilstrækkelig støtte til barnet eller den unge i alle de gennemgåede 

sager. Ankestyrelsen har derfor heller ikke taget nogen af de gennemgåede sager op af egen 

drift. 

 

Opstartsmøder afholdes konsekvent 

I forhold til opstart af en indsats er det beskrevet i arbejdsgangene, at rådgiveren altid deltager 

på et opstartsmøde med barnet/den unge, familien og udfører. Her skal rådgiver præsentere sig 

selv og sætte rammen for mødet, samt fremlægge formålet med foranstaltningen, herunder 

handleplanen. 

 

Rådgiverne i både distrikter og anbringelsesteam fortæller også, at der er fast praksis for at 

afholde et opstartsmøde, som minimum med barnet/den unge, forældre og udfører. Her 

gennemgår de som regel handleplanen som en del af fremlæggelsen af formålet med indsatsen. 

Rådgiverne fra distrikterne fremhæver, at hvis der er gået lang tid fra visitation til iværksættelse 

af indsatsen, kan de også på opstartsmødet revidere eller slette nogle mål i handleplanen.  

 

I anbringelsesteamet tilføjer rådgiverne, at der desuden kan deltage andre i opstartsmødet, der 

er betydningsfulde for barnet/den unge, fx en skolelærer. 
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Repræsentanterne fra udførerområdet bekræfter, at der altid finder opstartsmøder sted. De 

oplever dog nogle gange, at det er dem, der er nødt til at tage initiativ til, at det sker. De fortæller 

dog samstemmende, at der er sket en positiv udvikling i den forstand, at rådgiverne fra 

Familieafdelingen i stigende grad tager ansvaret for opstartsmøderne på sig. 

 

Repræsentanterne fra udførerområdet fortæller desuden, at det er meget forskelligt, hvornår de 

bliver inddraget i processen omkring valg og opstart af en indsats. Nogle gange bliver de 

involveret, når Familieafdelingen overvejer at visitere et barn eller en ung til dem, men 

overvejende oplever de, at samarbejdet først begynder, når barnet eller den unge er blevet 

visiteret. 

 

Overvejende relevant brug af § 11, stk. 3 

I Familieafdelingens arbejdsgangsbeskrivelse for servicelovens § 11 er det beskrevet, hvad det 

overordnede formål med støtte efter bestemmelsen er, og hvem der er målgruppen for en 

forebyggende indsats efter § 11, stk. 3 – fx, at der skal være tale om en konkret og afgrænset 

problemstilling.  

 

Ankestyrelsen vurderer for de sager, hvor Frederiksberg Kommune har tilbudt støtte efter § 11, 

stk. 3, at støtten i alle tre sager kan imødekomme barnets eller den unges behov. 

 

I interview fortæller rådgiverne i Modtagelsen, at det er dem – i samarbejde med den faglige 

koordinator – der afgør, om en sag skal lukkes; om der skal tilbydes støtte efter § 11, stk. 3, eller 

om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. 

 

Rådgiverne beskriver, at det udslagsgivende for, om de tilbyder støtte efter § 11, stk. 3 eller 

træffer afgørelse om en børnefaglig undersøgelse er, om problemstillingen hos barnet/familien 

kan afhjælpes med et kort forløb eller ej, og om det er en afgrænset problemstilling.  

 

De fortæller desuden, at når de tilbyder støtte efter § 11, stk. 3 lukker de sagen, og den overgår 

til FUR (Familie- og Ungerådgivningen), som varetager selve støtten. Hvis FUR senere vurderer, 

at barnets eller den unges behov ikke kan imødekommes gennem støtte efter § 11, stk. 3, 

underetter de Modtagelsen, som herefter overvejer at iværksætte en børnefaglig undersøgelse. 

 

Som udfordringer i forhold til støtte efter § 11, stk. 3 nævner rådgiverne i Modtagelsen, at der er 

ventetid på støtten, og at det nogle gange betyder, at familien afslår tilbuddet, når støtten endelig 

kan iværksættes. En repræsentant fra FUR fortæller desuden, at nogle af de sager, hvor der 

tilbydes støtte efter § 11, stk. 3, er kendetegnet ved problematikker, som FUR vurderer, er for 

tunge eller komplekse til at kunne afhjælpes med en forebyggende indsats. Her oplever de af og 

til, at de kan være uenige med Familieafdelingen. 

 

Handleplanerne udarbejdes, men for sent  
Ankestyrelsens sagsgennemgang viser, at der er udarbejdet en handleplan i alle de 17 sager, 

hvor det er et krav.  

 

I 8 sager er handleplanen dog først udarbejdet efter, afgørelsen er truffet, selvom den burde have 

været udarbejdet inden. Det drejer sig om henholdsvis 4 sager om anbringelse, 3 sager om 

familiebehandling og 2 sager om kontaktperson. Handleplanerne er udarbejdet mellem 2 dage 

og mere end 1 år efter, at kommunen har truffet afgørelse om foranstaltning. 
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Derudover er der en sag, hvor kommunen har truffet afgørelse om akut anbringelse, men hvor 

handleplanen først er udarbejdet efter 10 måneder. Den burde have været udarbejdet inden 4 

måneder efter afgørelsen. 

 

Af Familieafdelingens arbejdsgangsbeskrivelser fremgår det, at handleplanen skal udarbejdes 

inden afgørelsen. Her står også, at en foreløbig handleplan kan være tilstrækkelig, hvis hensynet 

til barnet/den unge betyder, at man ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan.  

Rådgiverne i distrikterne fortæller, at der skal foreligge en handleplan ved indstilling til 

visitationsudvalget. Dette fremgår også af arbejdsgangsbeskrivelsen for visitation til indsatser 

efter § 52, stk. 3. Rådgiverne fortæller – i overensstemmelse med arbejdsgangsbeskrivelsen – at 

handleplanen godt kan være foreløbig (fx ikke partshørt eller drøftet med familien endnu), men at 

den skal være der.  

 

Sektionslederne fortæller, at de har set eksempler på, at handleplanen bliver aktiveret i DUBU på 

tidspunktet for afgørelsen, frem for på tidspunktet for opstart af indsatsen. Det kan betyde, at 

opfølgningen i journalen ser ud til at være foretaget for sent. 

 

Repræsentanterne fra udførerområdet oplever, at de nogle gange skal efterspørge en 

handleplan. Også her oplever de dog, at der er sket en klar forbedring i løbet af det seneste år. 

Ufokuserede handleplaner 

Den primære udfordring, som VISO fremhæver i forhold til kommunens handleplaner, er, at 

målene i mange af de handleplaner, VISO har set, er urealistiske og uklare. VISO fremhæver, at 

dette hænger sammen med, at flere af de børnefaglige undersøgelser er brede og ufokuserede 

(som beskrevet i kapitel 3 om faglig udredning). Det gør det i flere tilfælde vanskeligt at præcisere 

barnets og familiens støttebehov, fordi der mangler viden om mulige forklaringer og årsager til 

barnets adfærd. Når årsager og forklaringer ikke er præciseret, er det vanskeligt at sætte en 

retning for indsatsen, da det er vanskeligt at vurdere, hvilke mål der er realistiske og relevante at 

arbejde i mod.  I flere af sagerne vurderer VISO, at der sættes mål i handleplanen, som fremstår 

som urealistiske i forhold til de problemstillinger, der er beskrevet.  

Som beskrevet ovenfor ser VISO i flere tilfælde, at de faglige vurderinger i de børnefaglige 

undersøgelser konstaterer, at der er en problemstilling oftest i form af, at barnet eller den unge, 

har en problematisk adfærd. I den handleplan, der efterfølgende udarbejdes, ser VISO som 

konsekvens heraf, at målene ofte kommer til at omhandle, at barnet eller den unge skal ændre 

adfærd. Men fordi forklaringerne og årsagerne til adfærden ikke fremgår tydeligt, kommer det til 

at fremstå som om, at ansvaret, for at adfærden og situationen skal ændres, primært hviler på 

barnet eller den unge. 

 

I interviewet med repræsentanter fra udførerområdet efterspørger de handleplaner med klare og 

målbare mål. De oplever ikke, at der i Familieafdelingen er en fælles forståelse af, hvad et godt 

mål er. De oplever i noget omfang, at handleplanerne laves ”fordi de skal laves”, så lovkravene 

er opfyldt – men at der i Familieafdelingen i mindre grad er fokus på kvaliteten af handleplanerne. 

 
I Familieafdelingens arbejdsgangsbeskrivelse er det beskrevet, at handleplanen skal indeholde 

konkrete mål (jf. lovgivningen), og at man kan benytte SMART-modellen, som der er et link til. I 

arbejdsgangsbeskrivelsen for anbringelsessager er der yderligere en liste med forhold, som 

handleplanen skal forholde sig til – fx barnets skolegang og fritid, barnets samvær med familie og 

øvrigt netværk og støtteperson til barnet under anbringelsen.  
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Sektionslederne og rådgiverne i distrikterne fortæller i interviewet, at de løbende arbejder med at 

lave bedre handleplansmål – senest med afsæt i input fra SPUK om ”levende mål”. De fortæller, 

at de ofte drøfter handleplansmål på gruppemøder og forsøger at kvalificere dem sammen. Både 

ledere og rådgivere fortæller dog også, at det fortsat er svært. 

I anbringelsesteamet fortæller rådgiverne, at det er meget forskelligt, hvad de lægger vægt på i 

forhold til at lave gode handleplaner. De er dog enige om, at målene skal være relativt få. De 

oplever, at de skal vænne sig til, at fokus i Familieafdelingen nu i højere grad er på ”levende mål”, 

frem for – som tidligere – på SMART-mål. 

Eksempler på manglende inddragelse af forældre i udarbejdelse af handleplanen 

I arbejdsgangsbeskrivelsen for handleplaner står der blandt andet, at handleplanen som 

udgangspunkt udarbejdes i samarbejde med familien. Rådgiverne fra distrikterne fortæller, at de 

prøver at lave handleplanen sammen med barnet/den unge og forældrene, fx under samtaler. 

Både i distrikter og anbringelsesteam fortæller de derudover, at de på opstartsmødet med 

indsatsen gennemgår handleplansmålene og om nødvendigt reviderer dem, igen sammen med 

barnet/den unge og forældrene. 

VISO vurderer dog i flere af de sager, hvor der er tale om anbringelse, at forældrene ikke er 

inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen og fastsættelsen af målene for 

indsatsen. 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer, at det er er en styrke, at Frederiksberg Kommune i forbindelse med 

visitationsprocessen sikrer, at visitationen foregår på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, og at lovens 

krav om børnefaglig undersøgelse, børnesamtale og handleplan mv. er overholdt.  

 
På baggrund af analysen vurderer Task Forcen også, at støtte efter § 11, stk. 3 overvejende 

bruges relevant. Der er dog også eksempler på uenighed imellem Familieafdelingen og FUR i 

forhold til, hvilke problematikker der kan imødekommes med støtte efter § 11, stk. 3. Der er 

derfor et fortsat udviklingspunkt for Frederiksberg Kommune i at sikre, at det er de rigtige sager, 

hvor denne støtte tilbydes. 

 

Task Forcen vurderer desuden, at det er positivt, at der konsekvent afholdes opstartsmøder med 

indsatsen, hvor barnet eller den unge og forældrene deltager. Det er en styrke, når 

Familieafdelingen inviterer andre betydningsfulde personer for barnet/den unge med, og når de 

på mødet bruger handleplanen aktivt som udgangspunkt for at tale om formålet med indsatsen – 

og om nødvendigt retter målene i handleplanen til allerede her. De forskellige datakilder i Task 

Forcens analyse tegner dog et billede af, at det langt fra altid sker. 

 

Task Forcen anbefaler derfor, at Familieafdelingen arbejder på at sikre, at handleplanen altid 

bruges aktivt i forbindelse med opstartsmøder, og at det altid overvejes, om det er relevant at 

invitere andre betydningsfulde personer for barnet/eller den unge – og at dette gøres lige så 

konsekvent, som møderne afholdes. 

 

Generelt vurderer Task Forcen, at der er et væsentligt udviklingspunkt for Familieafdelingen i 

arbejdet med handleplaner.  

 

Familieafdelingen skal sikre, at handleplanerne udarbejdes inden afgørelsen. Analysen tyder på, 

at dette i vidt omfang allerede bliver adresseret gennem ledelsestilsyn og visitationsproces.  
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Derudover er der et udviklingspunkt i handleplanernes kvalitet. En del af kommunens udfordringer 

med at opstille gode mål, der kan bruges aktivt i forhold til indsats og opfølgning, vurderer Task 

Forcen hænger sammen med de udfordringer, der er beskrevet i forhold til børnefaglige 

undersøgelser. Når der skal sættes en retning i indsatsen, hvad enten der er tale om en 

anbringelse eller støtte i hjemmet, er det afgørende, at der foreligger en relevant socialfaglig 

analyse af barnets adfærd, situation og behov, som gør det muligt at præcisere, hvordan man 

kan arbejde med barnet og familien, og hvem der skal inddrages for at skabe udvikling. Hvis den 

børnefaglige undersøgelse indeholder dette, er der et godt grundlag for at opstille mål i 

handleplanen. 

 

Task Forcen anbefaler derfor, at Familieafdelingen skærper fokus på at højne kvaliteten i de 

børnefaglige undersøgelser og derudover sætter fokus på at udarbejde handleplaner, der aktivt 

kan bruges til at vælge, følge op på og styre indsatsen. I den forbindelse anbefaler Task Forcen, 

at man i Familieafdelingen arbejder på at opnå en fælles forståelse af, hvad en god handleplan 

er, og hvilke metoder man vil bruge i Familieafdelingen til at lave gode handleplaner og opstille 

mål i handleplanen, som er konkrete og handlingsanvisende. Ligesom ved de børnefaglige 

undersøgelser vurderer Task Forcen ikke, at det i sig selv er nødvendigt, at alle bruger de samme 

metoder. Men det kan være en god måde at sikre en fælles faglig retning og kvalitetsforståelse 

på – som netop er noget af det, Task Forcen vurderer, at Familieafdelingen i Frederiksberg 

Kommune mangler. 

 
I Task Forcens kvalitetsforståelse kan en god handleplan både kvalificere valget af indsats og 

tydeligt sætte en retning for den indsats, der vælges. Handleplanen er det redskab, som både 

barnet, familien, og den samlede indsats og netværk omkring barnet anvender, når der skal følges 

op på, om der sker den udvikling, der er behov for. Det er også et redskab, der skal være med til 

at understøtte vurderingen af, om indsatsen fortsat er den rette, om den skal justeres, eller om 

den kan afsluttes, fordi målene er nået. En god handleplan skal derfor tydeligt præcisere, hvilke 

mål der arbejdes mod, og de skal være formuleret på en måde, så det er tydeligt, hvornår de er 

nået. Desuden skal det tydeligt fremgå, hvem der har ansvaret for, at de forskellige mål opnås.  

 
Opfølgning  
 

For opfølgning har Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune endnu en gang gode skriftlige 

arbejdsgangsbeskrivelser. Her fremgår det blandt andet, at opfølgningen skal være baseret på 

statusudtalelse fra foranstaltningen, børnesamtale, samtale med forældrene og evt. 

netværksmøde (hvis det er formålstjenstligt). Det fremgår også, at der efter hver opfølgning skal 

udarbejdes en faglig vurdering, hvor det noteres, hvad opfølgningen har givet anledning til.  

Det er desuden beskrevet, hvornår handleplanen skal revideres, og hvornår der skal laves en ny.  

 

Fokus på opfølgning efter behov 

I interviewene med rådgivere fra distrikter og anbringelsesteam fortæller de, at de relativt kort tid 

inden Task Forcens interview har fået lavere sagstal, hvilket betyder, at de kan lave hyppigere 

opfølgning i deres sager. I forbindelse med Handleplanen fra 2019 blev Familieafdelingen 

opnormeret. Det lavere sagstal, var fuldt effektueret i november 2020. 

 

Rådgiverne beskriver, at de laver opfølgninger hyppigere, end loven foreskriver – men kun, når 

det er relevant. De understreger, at opfølgning i den sammenhæng ikke nødvendigvis betyder et 

opfølgningsmøde med både indsatsen, barnet/den unge og familien. Opfølgningen kan også ske 

som hyppigere børnesamtaler; et hjemmebesøg, hvor rådgiveren ser barnet og taler med 
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forældrene; eller som hyppigere telefonisk kontakt med indsatsen for at høre, hvordan det går. 

Det giver dem også mulighed for hurtigere at vurdere, om den iværksatte indsats er den rette. 

 

Som nævnt i kapitel 3 beskriver rådgiverne desuden, at der generelt er øget fokus i 

Familieafdelingen på at sikre, at faglige vurderinger ved opfølgninger noteres i journalen (DUBU). 
 

I interviewet med repræsentanter fra udførerområdet fortæller de, at de på et tidspunkt ret 

pludseligt oplevede, at Familieafdelingen efterspurgte tættere opfølgning og i den forbindelse 

hyppigere statusudtalelser. Det fandt repræsentanterne fra udførerområdet problematisk, fordi 

statusudtalelserne er ressourcekrævende at lave, og fordi der ikke forud for dette havde været 

en forventningsafstemning på ledelsesniveau. Efterfølgende har det, ifølge repræsentanter 

udførerområdet, fundet et fornuftigt leje. De fremhæver, at de meget gerne vil deltage i hyppigere 

opfølgning på andre måder end gennem statusudtalelser. 

Eksempler i sagsgennemgangen på manglende overholdelse af lovkrav 

I interviewene fortæller både rådgivere og repræsentanter fra udførerområdet, at der i 

Familieafdelingen er fokus på at overholde lovgivningens frister for opfølgning. 

 

Ankestyrelsens sagsgennemgang indeholder dog eksempler på, at lovens frister ikke er 

overholdt. I 2 ud af 3 sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om anbringelse, og hvor 

Ankestyrelsen også har set på opfølgningen, er der ikke foretaget opfølgning inden for 3 måneder. 

I ingen af de 3 sager er der foretaget relevant opfølgning efter 6 måneder.   

 

Sagsgennemgangen viser til gengæld, at reglerne om personrettet tilsyn er overholdt i alle de tre 

opfølgningssager. Der er således i alle sager afholdt en samtale med barnet eller de to unge 

mindst 2 gange årligt på anbringelsesstedet. Anbringelsesteamet fortæller i interviewet, at de har 

stort fokus på det personrettede tilsyn. 

 

Sektionslederne ledere fortæller i interviewet, at de ved ledelsestilsynet følger op på overholdelse 

af 3 og 6 måneders-fristerne for opfølgning. De fortæller dog samtidig, at der ikke er en systematik 

i forhold til indholdet af opfølgning, og at der ofte ikke står noget i den opfølgningsaktivitet, DUBU 

automatisk genererer. 

Eksempler på manglende brug af handleplanen som aktivt redskab i forbindelse med 

opfølgning 

Som beskrevet ovenfor vurderer VISO, i de sager, de har gennemgået, at der er flere eksempler 

på handleplaner med brede og urealistiske mål. Det betyder, at det er vanskeligt at anvende 

handleplanerne aktivt i opfølgningerne – dels er det vanskeligt at vurdere, hvornår målene er 

opfyldt, dels er det uklart, hvem der har ansvaret for, at målene realiseres.  

 

Dette billede understøttes i interviewet med udførerområdet. Som tidligere nævnt oplever de også 

flere eksempler på handleplaner, hvor målene ikke er tilstrækkeligt konkrete og målbare, og at 

handleplanerne i et vist omfang laves ”fordi de skal laves”. De tilføjer desuden, at de ofte oplever, 

at handleplanerne ikke opdateres efter et opfølgningsmøde. Repræsentanterne fra 

udførerområdet efterspørger på den baggrund, at handleplanerne tages mere alvorligt som et 

vigtigt arbejdsredskab i forbindelse med opstart af og opfølgning på en indsats.  

 

Varierende inddragelse af netværket ved opfølgning og afslutning af indsatser 

Ligesom ved den faglige udredning tegner Task Forcens analyse et billede af, at barnet eller den 

unges netværk ikke i tilstrækkelig grad inddrages i opfølgningen. 
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VISO beskriver, at det er kendetegnende for de tre opfølgningssager, de har gennemgået, at der 

bliver fulgt op på indsatserne sammen med både barnet, forældrene og den konkrete indsats. 

VISO ser dog ikke, at barnets netværk i form af fx skolelærer, SSP konsulent eller øvrig private 

netværk inddrages kontinuerligt i opfølgningerne på barnets trivsel og udvikling.  

 

VISO fremhæver desuden én af opfølgningssagerne, hvor der er iværksat to forskellige 

foranstaltninger i form af et dagbehandlingstilbud og en anbringelse uden for hjemmet. Her følges 

der ikke op på de to indsatser samtidig, hvilket VISO vurderer kunne være hensigtsmæssigt for 

at skabe større sammenhæng i indsatserne over for både barnet og familien og for at sikre en 

større koordinering og fælles ansvar omkring barnet. 

 
I forhold til opfølgning fortæller repræsentanterne fra almenområdet igen, at det er meget 

varierende og personafhængigt, hvordan deres samarbejde med Familieafdelingen fungerer. 

Repræsentanterne fra skoleområdet og PPR har ikke en oplevelse af, at der er et systematisk og 

koordineret tværfagligt samarbejde. I forhold til opfølgning oplever de, at de som udgangspunkt 

ikke hører fra Familieafdelingen, når en indsats er iværksat – og ofte heller ikke, når indsatsen 

ophører. En repræsentant fra PPR fortæller, at de altid spørger den fremskudte sagsbehandler, 

om der er indsatser i gang i forhold til et konkret barn, og får viden om det ad den vej. Men det er 

i vidt omfang viden, som de selv skal opsøge fra gang til gang. De oplever generelt, at 

netværksmøder er faciliteret af dem selv, og at hvis ikke skolerne og PPR afholdt netværksmøder, 

ville der ikke ske noget.  

Repræsentanterne fra dagtilbudsområdet fortæller omvendt, at de deltager i netværksmøder, 

orienteres når indsatser slutter, og får vejledning i, hvad de skal gøre, hvis der opstår bekymring 

igen. De oplever, med andre ord, som udgangspunkt et velfungerende samarbejde i forbindelse 

med opfølgning på og afslutning af indsatser. 

 
I interviewene med rådgivere fra distrikter og anbringelsesteam fortæller de, at de tænker 

netværket, herunder samarbejdspartnere på almenområdet, ind løbende – også i forhold til 

opfølgning.  

I forhold til afslutning af foranstaltninger fortæller de, at der dem bekendt ikke er nogen 

arbejdsgangsbeskrivelse for dette, og dermed ikke nogen fast procedure for, fx hvem der skal 

orienteres. De vil dog ofte drøfte en sag på et gruppemøde, før foranstaltningen afsluttes. 

Derudover fortæller rådgiverne i distrikterne, at når de overvejer at afslutte en foranstaltning, taler 

de med familien, barnet/den unge og indsatsen; ser på om handleplansmålene er opfyldt og 

indhenter en statusudtalelse fra skolen eller daginstitutionen. 

I anbringelsesteamet fortæller de, at de har løbende opfølgningsmøder med barnet eller den 

unges skole under anbringelsen, og at skolen derfor altid ved det, hvis barnet eller den unge bliver 

hjemgivet. 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer, at det er en styrke, at rådgiverne i Familieafdelingen i relevante tilfælde 

følger op på indsatser hyppigere end lovgivningen kræver. I den sammenhæng er samarbejdet 

og forventningsafstemning med udførerområdet om, hvad de forventes at bidrage med til 

opfølgningen, vigtig – både på rådgiver- og ledelsesniveau.  

 

Analysen viser samtidig, at Familieafdelingen fx ved ledelsestilsyn har fokus på at sikre, at lovens 

frister for opfølgning overholdes. Ankestyrelsens sagsgennemgang tyder dog på, at det ikke altid 

lykkes. Manglende opfølgning efter 3 og 6 måneder betyder, at det ikke hurtigt nok vurderes, om 

der er iværksat den rette foranstaltning. Det kan få den konsekvens, at den iværksatte 
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foranstaltning ikke får den ønskede effekt for barnet eller den unge, og at barnets eller den unges 

forhold forværres på opholdsstedet, inden det bliver opdaget. 

 

Task Forcen anbefaler derfor, at Familieafdelingen fortsat har fokus på at sikre, at lovfristerne for 

opfølgning overholdes. 

 

Task Forcen vurderer desuden, at der er et udviklingspunkt i at sikre, at handleplanen bruges 

aktivt i forbindelse med opfølgningen og opdateres efterfølgende – med andre ord bruges som et 

vigtigt arbejdsredskab for alle parter i forbindelse med opfølgningen. Det hænger tæt sammen 

med anbefalingen om et fortsat fokus på handleplanernes kvalitet, som er fremhævet ovenfor. Jo 

bedre handleplansmålene er, desto nemmere vil det være at bruge planen aktivt. 

 
Task Forcen vurderer desuden, at det er uhensigtsmæssigt, hvis Familieafdelingen ikke laver 

samlet opfølgning på samtidige indsatser, som det ses i en enkelt af de gennemgåede sager. Det 

er udfordrende i forhold til at se barnet/den unge i et helhedsperspektiv, og man risikerer at lave 

opfølgning på én indsats uden at tage højde for, hvad der sker i de andre indsatser. Task Forcen 

anbefaler derfor, at opfølgningen på samtidige indsatser så vidt muligt samles. 

Endelig vurderer Task Forcen, at det er problematisk, at samarbejdspartnere på almenområdet 

ikke altid ved, om der er en indsats i gang i forhold til et barn eller en ung. Task Forcen anbefaler 

derfor, at Familieafdelingen indfører en fast procedure for afslutning af foranstaltninger, som 

indebærer en orientering til alle relevante samarbejdspartnere i barnets netværk. Derudover 

anbefaler Task Forcen, som tidligere nævnt, at Familieafdelingen generelt sikrer et bedre og mere 

koordineret samarbejde med almenområdet – også i forhold til opfølgning på indsatser.  
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 5. Inddragelse 
 

Dette kapitel handler om, hvordan der i kommunen arbejdes med inddragelse af børn, familie  

og netværk i de forskellige led i sagsprocessen. Kapitlet omhandler også kommunens praksis for 

at gennemføre samtaler med børn. 

 

For at en indsats kan have den ønskede virkning, er det afgørende, at barn og familie i størst 

muligt omfang forstår, accepterer og understøtter den valgte proces og indsats. Derfor er det en 

afgørende del af en god sagsbehandling at sikre den bedst mulige inddragelse af barn og familie 

fra sagens start. Derudover er det vigtigt, at barnet eller den unge (når alder og modenhed tillader 

det) samt deres familie og det private netværk omkring familien inddrages for at kvalificere 

sagsbehandlingen, og at de bliver aktive parter i at beskrive og nå de mål for indsatsen, som er 

opstillet. 

 

Forudsætningen for alle disse elementer er, at kommunen skaber en hensigtsmæssig kontakt 

med barnet, familien og netværket, og at kommunikationen sker i en form, som er forståelig og 

entydig for dem, både på skrift og i forbindelse med afholdelse af møder mv. Det er derudover en 

forudsætning, at kommunen sikrer rammerne for inddragelse – fx ved at sikre, at barnet/den unge, 

familie og netværk inviteres med til møder og ved at anvende konkrete metoder til at sikre 

inddragelse. 

 
For temaet ”Inddragelse” vurderer Task Forcen, at følgende er de primære styrker i Frederiksberg 

Kommunes sagsbehandling: 

Fokus på inddragelse i det skriftlige materiale  

Task Forcen vurderer, at følgende er de primære udviklingspunkter i Frederiksberg Kommunes 

sagsbehandling: 

 Der følges ikke i tilstrækkelig grad op på de samtaler, der afholdes med barnet, den unge 

og forældremyndighedsindehavere 

 Inddragelse af det professionelle netværk foregår usystematisk og er personafhængigt 

 Begrænset fokus på inddragelse af det private netværk 

 

På den baggrund anbefaler Task Forcen, at Frederiksberg Kommune: 

 Sikrer ensartethed i måden, der arbejdes med inddragelse på tværs af teams og sektioner 

 Sikrer inddragelse af barnet og forældremyndighedsindehaver i alle relevante dele af 

sagsbehandlingen  

 Styrker det ledelsesmæssige samarbejde med det professionelle netværk og fokus på 

ensartede tilgange til netværkssamarbejdet i sagsbehandlingen  

 

 

Fokus på inddragelse i det skriftlige materiale  

Der er fokus på inddragelse i de skriftlige materialer. I den sammenhængende børne- og 

ungepolitik står der fx, at læringsmiljøer, børne- og ungefællesskaberne, familien samt det øvrige 

netværk alle bidrager til at skabe udvikling og trivsel for det enkelte barn. Det beskrives i 

politikken, at Familieafdelingen lægger vægt på at inddrage barnets eller den unges synspunkter, 

og at det skal være en central del af indsatsen. Ligesom dialog, koordinering og opfølgning med 

forældre, netværk, samarbejdspartnere og inddragelse af civilsamfundet står centralt.  
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I den handleplan, der er udarbejdet af Familieafdelingen og BDO i forbindelse med 

genopretningen, er der ligeledes et fokus på, at børn og forældre skal høres om deres 

synspunkter, og at deres perspektiver skal indgå og dokumenteres i sagsbehandlingen. 

Familiechefen fortæller, at arbejdet med udarbejdelsen af et MUS-koncept, som bl.a. fokuserer 

på, hvordan den enkelte medarbejder kan blive bedre til at arbejde inddragende, skal være med 

til at understøtte, at der arbejdes mere inddragende i Frederiksberg Kommune.  

 

I arbejdsgangsbeskrivelserne er der ligeledes fokus på at understøtte rådgivernes arbejde med 

inddragelse af barnet og dennes familie, og det fremhæves, at der under hele sagsforløbet skal 

arbejdes kontinuerligt med at inddrage netværk, både det professionelle og det private netværk, 

omkring barnet/den unge og familien med fokus på en samlet og helhedsorienteret indsats. 

Familiechefen fortæller, at der ikke er nogen overordnet arbejdsgangsbeskrivelse eller 

arbejdsgrundlag, der fx fokuserer på, hvordan man inddrager netværket, men at 

arbejdsgangsbeskrivelserne beskriver, hvornår netværksinddragelse er relevant. 

 
 

Varierende grad af inddragelse af barnet  

I flere af de sager Ankestyrelsen og VISO har gennemgået inddrages barnet ved væsentlige 
sagsskridt. Men der ses også eksempler på, at der ikke afholdes samtaler med børn og unge, 
både i forbindelse med underretninger, børnefaglige undersøgelser og ift. valg af indsats. 
Derudover vurderer VISO i deres sagsgennemgang, at der er flere eksempler på, at der ikke 
bliver fulgt tilstrækkeligt op på de samtaler der afholdes med barnet eller den unge.  

 

Af Ankestyrelsens sagsgennemgang fremgår det, at der i en del af sagerne er udfordringer i 

forhold til relevant inddragelse af barnet eller den unge blandt andet i forbindelse med 

underretninger og udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse eller opdatering. I 7 ud af de 

17 sager, hvor der er truffet afgørelse om foranstaltning, vurderer Ankestyrelsen, at der er sket 

ringe inddragelse af barnet eller den unge. 

  
Det fremgår også af Ankestyrelsens sagsgennemgang, at der i en del af sagerne er udfordringer 

i forhold til at overholde servicelovens bestemmelse i § 48 om afholdelse af en børnesamtale 

forud for valg af indsats. Bestemmelsen er ikke overholdt i 5 ud af de 17 sager. 

 

I VISO’s sagsgennemgang vurderes det, at der i mange af sagerne ses en god systematik i de 

afholdte samtaler, hvor der er opnås relevante og konkrete beskrivelser af barnets tanker, ønsker 

og perspektiver. På trods af flere eksempler på en god systematik i børnesamtalerne, vurderer 

VISO dog, at der i flere sager ikke i tilstrækkelig grad følges op på de samtaler, der afholdes med 

barnet. Der ses således flere eksempler på, at der er afholdt relevante samtaler, hvor der er talt 

med barnet om væsentlige og alvorlige forhold, uden at der efterfølgende bliver fulgt op på de 

ting, der er talt med barnet om. I flere af de sager, som VISO har gennemgået, fremkommer 

barnet med perspektiver og ønsker, som ikke ses inddraget i en samlet, faglig vurdering af 

støttebehovet, og i flere af sagerne træffes der afgørelser, som går imod barnets egne ønsker. 

 

Rådgiverne fra Modtagelsen og distrikterne fortæller, at der er kommet øget fokus på at afholde 

samtaler med barnet eller den unge og på at begrunde hvorfor, hvis det fravælges, men at der 

stadig blandt rådgiverne kan være uenighed om, hvorvidt der skal tales med barnet, eller om en 

statusudtalelse er nok. I interviewet med rådgiverne fra distrikterne fremgår det desuden, at der 

altid afholdes børnesamtaler i forbindelse med de børnefaglige undersøgelser, og hvis det ikke 

kan lade sig gøre på grund af barnets alder, laves der en observation af barnet i stedet for.   

 

Varierende grad af inddragelse af forældremyndighedsindehaver 
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Det fremgår af Ankestyrelsens sagsgennemgang, at der i flere sager er udfordringer med at 

inddrage forældremyndighedsindehaver relevant. Forældremyndighedsindehaver er inddraget i 

ringe grad i 4 ud af de 17 sager, hvor der er truffet afgørelse om foranstaltning.  

 

Af VISOs sagsgennemgang fremgår det, at forældremyndighedsindehaver er inddraget i 

forbindelse med væsentlige sagsskridt i sagsbehandlingen og i udgangspunktet inddrages, når 

der afholdes samtaler i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, i forbindelse 

med iværksættelse af indsatser og i forbindelse med opfølgning på indsatserne. Samtidig er der 

eksempler på flere sager, hvor der ikke følges op på de samtaler og drøftelser, der har været 

afholdt med forældrene, på trods af, at der er talt om væsentlige forhold som fx behovet for at få 

deres barn anbragt uden for hjemmet eller behovet for støtte i forbindelse med barnets 

anbringelse.  

 

Rådgiverne fra Modtagelsen fortæller, at de primært inddrager forældremyndighedsindhaver som 

en del af partshøringen af underretningen, mens rådgiverne fra de forskellige distrikter fortæller, 

at de inddrager forældre i udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse og målene i 

handleplanerne. 

  

Repræsentanter fra udførerområdet beskriver i interviewet, at der er stor forskel på, hvordan der 

arbejdes med inddragelse af forældrene i Familieafdelingen og i samarbejdet med tilbuddene, og 

at det er meget afhængigt af den enkelte rådgiver.   
 

  

Usystematisk og er personafhængigt inddragelse af det professionelle netværk 

Det fremgår af VISOs sagsgennemgang, at der i de fleste af sagerne indhentes skriftlige 

statusudtalelser fra dagtilbud og skole i forbindelse med den faglige udredning af barnets 

situation. I nogle af sagerne ses det også, at der afholdes netværksmøde med det professionelle 

netværk, fx i forbindelse med, at der modtages underretninger eller i forbindelse med, at der 

følges op i en sag, men det gælder ikke alle sager. 

Almenområdet fortæller i interviewet, at de tit bliver bedt om at udfylde statusudtalelser på et barn, 

men flere beskriver, at de ikke ved, hvad statusudtalelser skal bruges til, og hvad der konkret 

spørges ind til. Almenområdet fortæller om eksempler på, at de inddrages i netværksmøder med 

Familieafdelingen, men der er også flere, der nævner, at det er sjældent, at almenområdet 

inviteres til netværksmøder faciliteret af Familieafdelingen. Rådgiverne fra anbringelsesteamet 

beskriver modsat, at de netværksmøder, som de er en del af, tit afholdes på skolen, da der ofte 

knytter sig en skoleproblematik til deres sager.  

 

I nogle af de sager, hvor der er afholdt netværksmøder ses det, at der anvendes faglige redskaber 

fra SOS-metoden i form af et skema med fokus på ’hvad bekymrer? – hvad fungerer? – hvad vil 

vi se ske?’, hvilket i de konkrete sager kvalificerer møderne og samarbejdet omkring barnet, da 

drøftelserne bliver konkrete, tydelige og præcise og giver gode forudsætninger for at lave nogle 

konkrete aftaler fremadrettet. 

I interviewet med rådgiverne fra distrikterne fremgår det, at de oplever, at det kan være vanskeligt, 

at få almenområdet til at udtale sig åbent om problemerne, når forældrene er til stede på et 

netværksmøde.  
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Begrænset fokus på inddragelse af det private netværk 
I VISOs sagsgennemgang fremgår det, at det privat netværk kun i begrænset omfang er inddraget 

i afdækningen af barnets og familiens situation og i løsningen af barnets og familiens udfordringer. 

Der inddrages ikke viden fra øvrige personer i barnets og familiens netværk, som fx 

bedsteforældre, fodboldtræner, psykolog eller andet. Derudover ses det sjældent, at barnets og 

familiens netværk er inddraget i forbindelse med, at der skal iværksættes støtte, eller når der 

løbende følges op på barnets udvikling og trivsel. 

 

Rådgiverne fra distrikterne fortæller i interviewet, at de er opmærksomme på at undersøge, om 

der er nogle i det private netværk, som det vil være relevante at inddrage. 

 

Repræsentanter fra udførerområdet beskriver i interviewet et ønske om et øget fokus fra 

Familieafdelingen på, hvad et netværk er, og hvordan man kan arbejde værdifuldt med netværket. 

Repræsentanter fra udførerområdet beskriver i den forbindelse både sager, hvor det private 

netværk er inddraget, men også sager, hvor netværket ikke inddrages i særlig høj grad.  

 
Sektionslederne og Familiechefen fortæller i interviewene, at der ikke er nogen fælles systematik 

i Familieafdelingen i forhold til inddragelse af det private netværk, men at det er noget, som 

Familieafdelingen gerne vil arbejde med at blive bedre til.   

 

 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer, at der er et tydeligt fokus på inddragelse i Frederiksberg Kommunes 

politikker for området. Det gælder både i den sammenhængende børne- og ungepolitik, den 

overordnede vision for hele børne- og ungeområdet og arbejdsgangsbeskrivelser for 

Familieafdelingen, hvor det står beskrevet, at der skal arbejdes på at understøtte barnets og den 

unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Task Forcen vurderer, at de politiske visioner 

om inddragelse endnu ikke fuldt ud implementeret i praksis, men at der er et ledelsesmæssigt 

ønske om at sikre en bedre inddragelse af barnet, forældremyndighedsindehaver samt det private 

og professionelle netværk.  

 

Task Forcen ser det som en styrke, at Familieafdelingen arbejder på at afdække den enkelte 

medarbejders kompetencer til at kunne arbejde inddragende. I tråd hermed anbefaler Task 

Forcen, at der på tværs af teams og sektionerne i Familieafdelingen arbejdes på at sikre 

ensartethed i måden, der arbejdes med inddragelse på.  

 

Analysen viser at inddragelsen af barnet eller den unge i praksis ikke altid sker i 

overensstemmelse med lovgivningen, da de lovmæssige krav i § 48 i flere tilfælde ikke 

overholdes. Analysen peger desuden på, at forældrene i de fleste sager, som Ankestyrelsen og 

VISO har læst, i nogen grad inddrages i de relevante sagsskridt, men der er samtidig eksempler 

på, at der ikke følges relevant op på samtalerne. Samtidig er det Task Forcens vurdering, at der 

ikke bliver fulgt tilstrækkeligt op på de samtaler, der afholdes med barnet. For at barnet opnår 

tillid til, at dét, de fortæller, bliver taget alvorligt, er det vigtigt, at der bliver fulgt op med barnet 

efter en samtale, der kan have en indgribende betydning i barnets liv. 

 

Task Forcen anbefaler, at Familieafdelingen har fokus på, hvordan der sikres relevant 

inddragelse af både barnet og forældremyndighedsindehaver i alle dele af sagsbehandlingen. 

Task Forcen anbefaler i den forbindelse, at der sættes fokus på at etablere 

inddragelsesprocesser, der sikrer, at barnets og familiens perspektiv inddrages aktivt i 

sagsbehandlingen. Det kan gøres ved at etablere nogle standarder for, hvordan samtaler og 
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møder tilrettelægges og afholdes. Ligesom det også er vigtigt, at der følges op på de oplysninger, 

rådgiver har fået.   

 

Analysen viser, at det professionelle netværk i nogen grad inddrages, mens det private netværk 

sjældent afdækkes og inddrages. Derudover viser analysen, at inddragelsen og samarbejdet med 

det professionelle netværk er karakteriseret ved at være meget personafhængigt og 

usystematisk. Det er derfor Task Forcens vurdering, at der er et stort udviklingspotentiale i at få 

inddraget det private og det professionelle netværk omkring barnet og den unge. Task Forcen 

anbefaler derfor, at der både fokuseres på at styrke det ledelsesmæssige samarbejde med de 

professionelle aktører i Frederiksberg Kommune samtidig med, at der udarbejdes og 

implementeres ensartede tilgange til netværkssamarbejdet. 
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Bilag 1 Resultat af 

sagsgennemgang 
 
I dette bilag sammenfattes resultaterne af Ankestyrelsens og VISOs sagsgennemgang. De 

resultater, der præsenteres her, er ligeledes præsenteret i rapportens kapitler som en del af Task 

Forcens samlede analyse af kommunens sagsbehandling. Lærings- og udviklingspunkter, i 

forhold til kommunens fremtidige sagsbehandling, beskrives ikke i dette bilag men fremgår af den 

samlede Task Force rapport.  

 

Ankestyrelsen har gennemgået 20 verserende sager fra Frederiksberg Kommune om børn og 

unge med særlig behov for støtte. Formålet med Ankestyrelsens sagsgennemgang er at foretage 

en juridisk vurdering af, om lovkrav inden for udvalgte pejlemærker er overholdt.  

 

VISO – den nationale videns- og rådgivningsorganisation – har gennemgået 10 af de 20 sager. 

Formålet med VISOs sagsgennemgang er at foretage en socialfaglig vurdering af 

sagsbehandlingen inden for de samme pejlemærker. 

 

Både Ankestyrelsens og VISOs sagsgennemgang bruges til at afdække, dokumentere og 

kvalificere styrker og udfordringer i sagsbehandlingen til brug for Task Forcens analyse og 

anbefalinger og det videre udviklingsarbejde i kommunen.  

 

Det bemærkes, at Ankestyrelsen er en selvstændig myndighed i forhold til sagsgennemgangen, 

mens VISOs rolle er af mere rådgivende karakter i forhold til Task Forcens samlede analyse.  

 

Derudover skal Task Forcen understrege, at sagsantallet ved begge sagsgennemgange bevirker, 

at resultaterne ikke kan give et statistisk sikkert resultat i forhold til at vurdere kommunens 

juridiske og socialfaglige kvalitet i hele kommunens sagsstamme. Resultaterne kan alene give en 

indikation af kommunens aktuelle sagsbehandling på området.  

 

Ankestyrelsens sagsgennemgang 
Ankestyrelsens sagsgennemgang fokuserer på de fire pejlemærker, der tilsammen udgør Task 

Forcens kvalitetsbegreb:  

 

 Inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver 

 Faglig udredning 

 Valg af indsats  

 Opfølgning  

 

Derudover fremhæver Ankestyrelsen særlige styrker og opmærksomhedspunkter i 

sagsbehandlingen.      
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Ankestyrelsen har vurderet sagsbehandlingen i perioden fra den 4. november 2018 til den 3. 

november 2020.  

 

Frederiksberg Kommune har indsendt: 

 

 17 sager, hvor der i måleperioden er truffet afgørelse om en foranstaltning efter 

servicelovens § 52.   

 3 sager, hvor der ikke er truffet afgørelse om en foranstaltning men tilbudt en indsats efter 

servicelovens § 11, stk. 3.  

De sager, Ankestyrelsen har modtaget og gennemgået, fordeler sig som vist i tabel 1.  

 

Tabel 1: Fordeling af sagstyper 

 Antal sager 

Anbringelse § 52, stk. 3 nr. 7 (herunder 3 sager, hvor der også måles på 

opfølgningen) 6 

Familiebehandling § 52, stk. 3 nr. 3 6 

Kontaktperson § 52, stk. 3 nr. 6 5 

Indsats efter § 11, stk. 3 3 

I alt 20 

 

Sagerne omhandler børn og unge i aldersgruppen 0-16 år. Der er flest sager med børn i 

aldersgruppen 8-14 år (7 sager) og 15-16 år (7 sager). Der er herudover 3 sager med unge i 

aldersgruppen 0-3 år og 3 sager med børn i aldersgruppen 4-7 år. 

 

Vurderingsgrundlaget for Ankestyrelsens sagsgennemgang uddybes i bilag 2 om de anvendte 

metoder i Task Forcens analyse. 

 

Hovedkonklusioner 

Ankestyrelsens sagsgennemgang viser, at den primære udfordring i Frederiksberg Kommunes 

sagsbehandling er - fra et juridisk perspektiv – at kommunen ikke får udarbejdet de børnefaglige 

undersøgelser inden for 4 måneder. Det betyder, at der ikke hurtigt nok foreligger en 

undersøgelse med en samlet helhedsvurdering af familiens forhold og støttebehovet på baggrund 

af aktuelle oplysninger om barnet eller den unge og familien. Det kan få den konsekvens, at 

barnets eller den unges forhold forværres i perioden, hvor undersøgelsen bliver udarbejdet. 

 

Sagsgennemgangen viser også, at der er udfordringer i kommunens sagsbehandling i forhold til 

handleplaner. Kommunen har i alle sager udarbejdet en handleplan, som vedrører 

foranstaltningen, men i en større del af sagerne er de udarbejdet for sent. En for sent udarbejdet 

handleplan kan betyde, at formålet med den valgte indsats er beskrevet for sent, og at der ikke 

er udarbejdet præcise og målbare mål for indsatsen. Derudover betyder en for sent udarbejdet 

handleplan, at det er vanskeligt at gennemføre god og relevant opfølgning på en foranstaltning. 

Det kan få den konsekvens, at den iværksatte foranstaltning ikke får den ønskede effekt for barnet 

eller den unge og familien. 

 

Desuden viser sagsgennemgangen, at kommunen har udfordringer i forhold til at overholde 

reglerne om opfølgningsfrister på henholdsvis 3 og 6 måneder i anbringelsessager. Det betyder, 

at det ikke hurtigt nok vurderes, om der er iværksat den rette foranstaltning. Det kan få den 

konsekvens, at den iværksatte foranstaltning ikke får den ønskede effekt for barnet eller den 
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unge, og at barnets eller den unges forhold forværres på opholdsstedet, inden det bliver opdaget 

i tide. 

 

Endvidere viser sagsgennemgangen, at kommunen i en del af sagerne har udfordringer i forhold 

til relevant inddragelse af barnet eller den unge i forbindelse med underretninger, udarbejdelse 

af den børnefaglige undersøgelse eller opdatering samt børnesamtalen forud for valg af indsats. 

Manglende inddragelse af barnet og den unge kan have den konsekvens, at barnet eller den 

unge ikke oplever at blive tilstrækkelig hørt og inddraget i deres sagsforløb, hvilket kan resultere 

i, at de ikke støtter op om den bevilligede indsats. 

 

Ankestyrelsen har ved sagsgennemgangen også vurderet, at der i næsten halvdelen af sagerne 

er særlige opmærksomhedspunkter i forhold til sagsbehandlingen. Der ses langsommelig 

sagsbehandling, passivitet, forkerte faglige vurderinger og manglende helhedsvurderinger.  

 
Ankestyrelsen vurderer det som en styrke, når kommunen i forbindelse med overgreb søger 

ekstern sparring hos eksempelvis politiet, Børnehuset, VISO, Ankestyrelsen og JanusCentret. 

 
Ved manglende overholdelse af et lovkrav vurderer Ankestyrelsen hver gang, om der foreligger 

særlige forhold, der betyder, at den manglende overholdelse af et lovkrav ikke har haft væsentlig 

betydning for barnet, den unge og indsatsen. Ankestyrelsen har ved sagsgennemgangen 

vurderet, at der ikke foreligger nogen særlige forhold i de tilfælde, hvor kommunen ikke overholder 

lovkrav. 

 

De forskellige sagsbehandlingsmangler i afgørelsessagerne fordeler sig som vist i tabel 2. 

 

Tabel 2: Sagsbehandlingsmangler i de 17 sager, hvor der er truffet afgørelse 

  Antal sager  

Børnefaglig undersøgelse/opdatering mangler 5 ud af 17 

Børnefaglig undersøgelse ikke udarbejdet inden 4 måneder 8 ud af 8 

Børnefaglig undersøgelse/opdatering mangler en begrundet stillingtagen 0 ud af 12 

Den børnefaglige undersøgelse/opdatering ikke afsluttet før afgørelsen er truffet 5 ud af 11 

Handleplan mangler 0 ud af 17 

Handleplanen er ikke udarbejdet inden afgørelsen 9 ud af 15 

Regler i § 48 børnesamtale er ikke opfyldt 5 ud af 17 

 

I det følgende uddybes resultaterne af Ankestyrelsens sagsgennemgang under hvert tema. 

 

Inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver    

I de 17 sager, hvor der er truffet en afgørelse om en foranstaltning, har Ankestyrelsen vurderet, 

om der, ud over børnesamtalen efter servicelovens § 48, har været relevant og tilstrækkelig 

inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver i sagsforløbet forud for 

afgørelsen.   

 

Inddragelse af barnet eller den unge  

I 2 sager er barnet ikke inddraget på grund af barnets alder. I 8 af de resterende sager har 

Ankestyrelsen vurderet, at der er sket inddragelse af barnet eller den unge i nogen grad. I de 

sidste 7 sager har Ankestyrelsen vurderet, at barnet eller den unge er blevet inddraget i ringe 

grad. I ingen af sagerne er barnet eller den unge inddraget i høj grad. 



 

Side 43 af 69 

 

 

Eksempel på en sag med ringe inddragelse af barnet: 

I en sag, hvor Ankestyrelsen har vurderet, at barnet inddrages i ringe grad, har kommunen truffet 

afgørelse om familiebehandling. Barnet er i mistrivsel både i skolen og i hjemmet. I hjemmet er 

der mange konflikter mellem barnet og barnets omsorgspersoner. Det ses ikke, at der er afholdt 

relevante samtaler med barnet i forbindelse med de modtagne underretninger og bekymrende 

oplysninger om barnets mistrivsel. Desuden fremgår det ikke af den børnefaglige undersøgelse, 

hvordan barnet stiller sig til foranstaltningen, og der er heller ikke talt med barnet forud for, at 

kommunen træffer afgørelse om familiebehandling i hjemmet.  

 

Inddragelse af forældremyndighedsindehaver 
I forhold til forældremyndighedsindehaver har Ankestyrelsen vurderet, at der i 13 af de 17 sager 

er sket inddragelse af forældremyndighedsindehaver i nogen grad. I de øvrige 4 sager vurderer 

Ankestyrelsen, at forældremyndighedsindehaver er inddraget i ringe grad. I ingen af sagerne er 

forældremyndighedsindehaver inddraget i høj grad. 

 

Eksempel på en sag, hvor forældremyndighedsindehaver er blevet inddraget i ringe grad: 

I denne sag modtager kommunen en alvorlig underretning fra den unges skole i slutningen af 

året. Først i begyndelsen af april indkaldes forældremyndighedsindehaver til underretningsmøde 

i slutningen af april. Forældremyndighedsindehaver udebliver fra mødet uden afbud. Årsagen 

hertil undersøges ikke. I starten af maj modtager kommunen endnu en underretning, som 

omhandler vold begået af forældremyndighedsindehaver mod den unge. Kommunen træffer 

efterfølgende afgørelse om anbringelse af den unge uden for hjemmet. 

 

Eksempel på en sag, hvor forældremyndighedsindehaver er blevet inddraget i ringe grad: 

Kommunen træffer i denne sag afgørelse om kontaktperson til en ung. Forud herfor modtager 

kommunen underretning og flere bekymrende oplysninger fra blandt andet politiet og UU-vejleder. 

Kommunen tager ikke i den forbindelse kontakt til forældremyndighedsindehaver. Desuden er der 

ikke udarbejdet en opdatering til tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse fra 2010 forud for 

afgørelsen om kontaktperson. Forældremyndighedsindehaver er således ikke inddraget i den 

forbindelse, og det ses heller ikke, at forældremyndighedsindehaver (eller den unge) er inddraget, 

da kommunen træffer afgørelsen om kontaktperson. 

 

Børnesamtaler 

Ankestyrelsen har endvidere vurderet, at servicelovens bestemmelse i § 48 om afholdelse af en 

børnesamtale er overholdt i 12 ud af de 17 sager, hvor der er truffet afgørelse om en 

foranstaltning. I 3 ud af de 12 sager har kommunen ikke afholdt en børnesamtale, men 

Ankestyrelsen er enig i, at det ikke er relevant.  

 

I de resterende 5 af de 17 sager har Ankestyrelsen vurderet, at reglerne i § 48 ikke er overholdt. 

 

I 4 af de 5 sager er der slet ikke talt med barnet i forbindelse med afgørelsen.  

 

Eksempel på en sag, hvor der ikke er afholdt en børnesamtale: 

I denne sag træffer kommunen afgørelse om familiebehandling. Barnets forældre er skilt og 

barnet bor skiftevis hos forældrene, som begge har forældremyndigheden. Den ene 

forældremyndighedsindehaver har psykiatriske problemstillinge. Barnet er påvirket af 
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forældremyndigheds tilstand og ønsker, at forældremyndighedsindehaver var mere normal. Det 

ses ikke, at kommunen afholder en børnesamtale forud for afgørelsen om familiebehandling. 

 

I den sidste sag, hvor Ankestyrelsen vurderer, at reglerne for § 48 ikke er opfyldt, har kommunen 

talt med barnet, men først efter afgørelsen er truffet. 

 

Eksempel på sagen, hvor der er talt med den unge, men først efter afgørelsen: 

Denne sag drejer sig om en ung, hvor kommunen træffer afgørelse om familiebehandling i form 

af et psykologforløb til den unge, når den unge kommer hjem fra efterskole. Det ses ikke, at der 

er talt med den unge om psykologforløbet, umiddelbart inden kommunen træffer afgørelsen. I 

forbindelse med en underretningssamtale med den unge en måned efter, kommunen har truffet 

afgørelsen, orienteres den unge om afgørelsen. Ankestyrelsen er opmærksom på, at den unge 

3½ måned før afgørelsen har givet udtryk for, er den unge er åben overfor at tale med en psykolog 

tilknyttet efterskolen. Da samtalen finder sted flere måneder før afgørelsen, og da den unge giver 

udtryk for, at det er psykologen på efterskolen, den unge ønsker et forløb hos, opfylder samtalen 

ikke kravet i § 48. 

 
Faglig udredning 
I de 17 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning i måleperioden, har Ankestyrelsen 

vurderet, om der foreligger en aktuel børnefaglig undersøgelse, og om den i givet fald opfylder 

udvalgte lovkrav.   

 

Aktuel børnefaglig undersøgelse  

Ankestyrelsen vurderer, at der er krav om enten udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse 

eller en opdatering af en tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse i alle 17 sager, hvor der 

er truffet afgørelse om en foranstaltning.   

 

I 8 af de 17 sager er der udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, der vedrører de aktuelle forhold.  

 

Eksempel på en sag, hvor der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse: 

Sagen drejer sig om en ung, hvor kommunen tilbage i 2014 udarbejder en børnefaglig 

undersøgelse. Efterfølgende træffer kommunen afgørelse om familiebehandling. I januar 2015 

flytter familien kortvarigt til anden kommunen. Da familien kommer tilbage til kommunen, træffes 

der afgørelse om familiebehandling. I marts 2016 lukkes sagen men åbnes igen i maj 2019, da 

kommunen modtager en underretning fra politiet. Kommunen træffer i februar 2020 afgørelse om 

at udarbejde en ny børnefaglig undersøgelse. Ankestyrelsen er enig i afgørelsen om, at der skal 

udarbejdes en ny børnefaglig undersøgelser frem for en opdatering af tidligere udarbejdet 

børnefaglig undersøgelse fra 2014. Sagen har været lukket i en længere periode, og der er 

kommet en række nye oplysninger i sagen. 

 

Eksempel på en sag, hvor der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse: 

I denne sag om en ung har kommunen afsluttet en børnefaglig undersøgelse i januar 2020, og i 

februar 2020 træffer kommunen afgørelse om kontaktperson.  

 

I 4 ud af de 17 sager er der udarbejdet en opdatering til en tidligere udarbejdet børnefaglig 

undersøgelse. 

 

Eksempel på en sag, hvor der er udarbejdet en opdatering: 
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I denne sag har kommunen udarbejdet en børnefaglig undersøgelse i 2010. Siden udarbejdelsen 

har der blandet andet været iværksat familiebehandling, aflastning og efterskoleophold. I april 

2019 træffer kommunen afgørelse om familiebehandling i form af psykologsamtale til den unge. 

Under en genvurdering efterfølgende vurderes det hensigtsmæssigt at foretage en ny vurdering 

af, om der er behov for, at der udarbejdes en opdatering af den tidligere udarbejdet børnefaglige 

undersøgelse, idet det vurderes, at den unges behov kan have ændret sig gennem årene. I 

sommeren 2019 forelægges sagen Visitationsudvalget med henblik på anbringelse. 

Visitationsudvalget tiltræder ikke indstillingen, da det vurderes, at sagen ikke er tilstrækkeligt 

oplyst. I januar 2020 træffer kommunen afgørelse op, at der skal udarbejdes en opdatering. 

Opdateringen er færdig i maj 2020. 

 

I 1 sag mangler der en børnefaglig undersøgelse. 

 

Eksempel på en sag, hvor der mangler en børnefaglig undersøgelse: 

Kommunen har i denne sag truffet afgørelse om akut anbringelse af et barn i 2020. Ved udgangen 

af året var der endnu ikke udarbejdet en børnefaglig undersøgelse.  

 

I 4 sager mangler der en opdatering af tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse. 

 

Eksempel på en sag, hvor der mangler en opdatering af en tidligere udarbejdet børnefaglig 

undersøgelse: 

I denne sag har kommunen udarbejdet en børnefaglig undersøgelse i 2010. Sagen lukkes i 

slutningen af 2017, da den unge overgår fra behandlingsskole til almindelig folkeskole. I 

sommeren 2019 modtager kommunen en underretning om den unges problematiske adfærd, og 

i efteråret 2020 træffer kommunen afgørelse om kontaktperson. Det ses ikke af sagen, at 

kommunen træffer afgørelse om ny børnefaglig undersøgelse – eller i det mindste afgørelse om 

opdatering af tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse fra 2010. 

 

Eksempel på en sag, hvor der mangler en opdatering af en tidligere udarbejdet børnefaglig 

undersøgelse: 

Denne sag drejer sig om en ung, hvor kommunen i efteråret 2020 træffer afgørelse om 

kontaktperson til forældremyndighedsindehaver. Den unges forældre er skilt, og det er kun den 

ene forældre, der har forældremyndigheden. I foråret 2019 træffer kommunen afgørelse om at 

udarbejde en opdatering til tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse fra 2014. Opdateringen 

er færdig et år efter – i foråret 2020. Den beskriver særligt konflikten mellem den unge og den 

forældre, som ikke har del i forældremyndigheden. Forholdet og konflikterne mellem den unge og 

forældremyndighedsindehaver er sporadisk beskrevet. Efterfølgende træffer kommunen 

afgørelse om kontaktperson til den unge. Et halvt år efter - i efteråret 2020 - træffer kommunen 

afgørelse om kontaktperson til forældremyndighedsindehaver. Forholdet mellem den unge og 

forældremyndighedsindehaver er dårligt, og afgørelsen om kontaktperson har til formål at 

mindske det spændings- og konfliktniveau, der er mellem den unge og 

forældremyndighedsindehaver. Ankestyrelsen vurderer, at da forholdet mellem den unge og 

forældremyndighedsindehaver er sporadisk beskrevet i opdateringen fra foråret 2020, og da 

oplysningerne i opdateringen primært er fra 2019, skulle kommunen have udarbejdet en 

opdatering i forbindelse med afgørelsen om kontaktperson til forældremyndighedsindehaver. 
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4 måneders-fristen 

I de sager, hvor der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, har Ankestyrelsen vurderet, om 

4 måneders fristen, som er fastsat i serviceloven, er overholdt.  

 

I ingen af de 8 sager er 4 måneders-fristen overholdt. I en sag er fristen overskredet med 10 dage. 

I tre sager er fristen overskredet med mellem 3 og 5 måneder. I tre sager er fristen overskredet 

med mellem 6 og 9 måneder. I den sidste sag vurderer Ankestyrelsen, at fristen er overskredet 

med flere år.  

 

Eksempel på en sag, hvor fristen er overskredet med over 3 måneder:  

I denne sag har kommunen truffet afgørelse om familiebehandling i efteråret 2020. I begyndelsen 

af 2020 modtager kommunen en underretning fra børnehaven om voldsomme episoder i 

hjemmet, hvor forældremyndighedsindehaver fastholder og slår barnet samt låser det inde på 

værelse. Kommunen træffer umiddelbart herefter afgørelse om, at der skal udarbejdes en 

børnefaglig undersøgelse. Undersøgelsen er færdig i efteråret 2020. 4 måneders fristen er 

overskredet med over 3 måneder. 

 

Eksempel på en sag, hvor fristen er overskredet med 9 måneder:  

Kommunen har i denne sag truffet afgørelse om familiebehandling. I sommeren 2018 – før 

måleperioden - modtager kommunen underretninger fra skole og egen læge om barnets 

mistrivsel. I foråret 2019 modtager kommunen en underretning fra sygehuset om barnets 

omfattende seksualiserende adfærd, og der træffes afgørelse om, at der skal udarbejdes en 

børnefaglig undersøgelse. Undersøgelsen er færdig i slutningen af 2019. Ankestyrelsen vurderer, 

at fristen bør løbe fra sommeren 2018, men da Task Forcens måleperiode først løber fra den 4. 

november 2018 beregnes fristen først fra denne dato. 4 måneders-fristen er overskredet med 9 

måneder. 

 

Eksempel på en sag, hvor fristen er overskredet med flere år:  

I foråret 2019 træffer kommunen afgørelse om, at en ung skal anbringes uden for hjemmet. 

Tilbage i 2016 træffer kommunen afgørelse om, at der skal udarbejdes en børnefaglig 

undersøgelse, da den unge kommer til kommunen som uledsaget flygtningebarn. Den unge - 

som den gang var 12 år - beskrives som et omsorgssvigtet barn, alene på en farefuld rejse med 

stor risiko for liv og helbred, fravær af tryghed og trivsel og uden voksenstøtte. Barnet viser 

alvorlige tegn på mistrivsel. Der ses reaktioner som fysiske smerter, appetitløshed og 

søvnbesvær. Manglende glæde og mistillid til børn og voksne og udad reagerende adfærd. 

Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse i 2016 om, at der skal udarbejdes en børnefaglige 

undersøgelse. Den børnefaglige undersøgelse var først færdig i efteråret 2019, 4 måneders-

fristen er således overskredet for længst. 

 

Begrundet stillingtagen 

Ankestyrelsen har endvidere undersøgt, om der, i de 8 sager med børnefaglig undersøgelse og i 

de 4 sager med en opdatering af en tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse, er udarbejdet 

en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte og i bekræftende fald af hvilken art. 

Når Ankestyrelsen vurderer, om der er udarbejdet en begrundet stillingtagen, forholder 

Ankestyrelsen sig til, om støttebehovet er beskrevet, og om det fremgår klart af undersøgelsen, 

om støtten skal foregå i eller uden for hjemmet. 
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Sagsgennemgangen viser, at der er udarbejdet en begrundet stillingtagen i alle de 12 

børnefaglige undersøgelser eller opdateringer til tidligere udarbejdet børnefaglige undersøgelser.  

 

Afslutning af børnefaglig undersøgelse inden afgørelse  

Ankestyrelsen har videre undersøgt, om de 8 børnefaglige undersøgelser og de 4 opdateringer 

af en tidligere udarbejdet undersøgelse er færdige, inden afgørelse om foranstaltning er truffet. I 

1 af sagerne er der tale om en foreløbig foranstaltning om familiebehandling, hvorfor der ikke er 

krav om, at den børnefaglige undersøgelse foreligger på afgørelsestidspunktet.  

 

I 6 ud af de 11 sager er undersøgelserne afsluttet inden, der træffes afgørelse om foranstaltning.  

 

I de 5 øvrige sager er den børnefaglige undersøgelse eller opdatering ikke afsluttet inden 

afgørelsen, hvilket de skulle have været.  

 

Eksempel på en sag, hvor den børnefaglige undersøgelse ikke er afsluttet inden afgørelsen: 

I denne sag træffer kommunen afgørelse om akut anbringelse af en ung i foråret 2019. 

Sædvanligvis er der ikke krav om, at der skal være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse eller 

en opdatering til tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse, inden der træffes akut afgørelser. 

Imidlertid vurderer Ankestyrelsen, at i denne sag skulle den børnefaglige undersøgelse have 

været udarbejdet senest 4 måneder efter kommunen i slutningen af 2018 modtager en alvorlig 

underretning fra skolen. Undersøgelsen skulle således have været færdig en måned før akut 

anbringelsen i foråret 2019.  

 

Eksempel på en sag, hvor opdateringen ikke er afsluttet inden afgørelsen: 

Kommunen træffer afgørelse om familiebehandling – psykologforløb til den unge i april 2019. 

Opdateringen til tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse er færdig i maj 2020. 

 

I hvilken grad er sagen oplyst på afgørelsestidspunktet 

Ankestyrelsen har vurderet i hvilket omfang de 17 sager, hvori der er truffet afgørelse om en 

foranstaltning, har været oplyst på afgørelsestidspunktet. 

 

Ankestyrelsen har vurderet, at 13 sager har været oplyst i nogen grad og 4 sager har været oplyst 

i ringe grad. Det er Ankestyrelsens vurdering, at ingen af sagerne har været oplyst i høj grad.  

 

Eksempel på en sag, der er oplyst i ringe grad på afgørelsestidspunktet: 

Kommunen har i denne sag truffet afgørelse om familiebehandling. Barnet bor med en 

forældremyndighedsindehaver, som har den fulde forældremyndighed og et andet 

familiemedlem. Kommunen har i en årrække modtaget flere underretninger og bekymrende 

oplysninger om barnets mistrivsel og udad reagerende adfærd samt 

forældremyndighedsindehaver og andet familiemedlems problematiske adfærd over for barnet. I 

sommeren 2019 anbringes barnet uden for hjemmet, da forældremyndighedsindehaver ikke 

magter mere. Ganske få dage efter fortryder forældremyndighedsindehaver sit samtykke til 

anbringelsen, og forældremyndighedsindehaver indskrives på anbringelsesstedet med barnet 

med en indskrivelsesperiode på 3 måneder. Forældremyndighedsindehaver ønsker at afslutte 

forløbet før tid, og anbringelsesstedet oplyser i afslutningsstatus fra efteråret 2019, at der er et 

svært samspil mellem forældremyndighedsindehaver og barnet. Deres relation er konfliktfyldt og 

forældremyndighedsindehaver har svært ved at mentalisere. Det anbefales, at der udarbejdes en 

forældrekompetenceundersøgelse. Barnet og forældremyndighedsindehaver kommer hjem i 
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efteråret 2019. Et par måneder efter træffer kommunen afgørelse om familiebehandling, som 

opstarter i begyndelsen af 2020. Det ses ikke, at forældremyndighedsindehavers evne til at 

varetage omsorgen for barnet udredes forud for afgørelsen om familiebehandling. Ankestyrelsen 

er opmærksom på, at kommunen efter måleperiodens afslutning har truffet afgørelse om, at der 

skal udarbejdes en forældrekompetenceundersøgelse. Det sker efter familiebehandler giver 

udtryk for, at forældremyndighedsindehaver ikke profiterer af forløbet. 

 

Eksempel på en sag, der er oplyst i ringe grad på afgørelsestidspunktet: 

Denne sag drejer sig om et barn, hvor kommunen træffer afgørelse om familiebehandling i 

sommeren 2020. Kommunen modtager i slutningen af 2019 en underretning fra skolen. 

Forældremyndighedsindehaver indkaldes til underretningsmøde 2 måneder efter, og kommunen 

træffer herefter afgørelse om, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. 

Forældremyndighedsindehaver tilbydes sideløbende samtaler efter § 11, stk. 3 hos FUR (Familie- 

og Ungerådgivningen). Herefter ses der ingen kontakt til familien før i sommeren 2020, hvor den 

færdige børnefaglige undersøgelse sendes til familien. Undersøgelsen indeholder alene 

oplysninger frem til starten af 2020. Kommunen træffer herefter afgørelse om samtaler til 

forældrene efter § 53, stk. 3, nr. 3 hos FUR. For ud for afgørelsen er der ikke indhentet aktuelle 

oplysninger eksempelvis fra forløbet hos FUR, og forældremyndighedsindehaver inddrages ikke 

i forhold til afgørelsen om samtalerne hos FUR. Det er Ankestyrelsens vurdering, at såfremt 

kommunen - inden afgørelsen - havde indhentet aktuelle oplysninger, ville kommunen have været 

vidende om, at familien ikke havde behov for yderligere støtte. 

 

Eksempel på en sag, der er oplyst i ringe grad på afgørelsestidspunktet: 

I denne sag har kommunen i sommeren 2020 truffet afgørelse om kontaktperson til en ung. Forud 

herfor er der afholdt et opfølgningsmøde i forhold til den allerede iværksatte familiebehandling. 

Desuden har kommunen haft telefonisk kontakt til forældremyndighedsindehaver og samtale med 

den unge, men det ses ikke, at der er indhentet akter fra 3. part – eksempelvis fra skolen. Der er 

heller ikke udarbejdet en opdatering til tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse fra 2018. 

 

Valg af indsats 
I de 17 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning, har Ankestyrelsen vurderet, om 

der er udarbejdet en handleplan, og om denne opfylder udvalgte lovkrav. 

 

Aktuel handleplan 

Ankestyrelsens sagsgennemgang viser, at der er udarbejdet handleplaner i alle 17 sager.  

 

Udarbejdelse af handleplan inden afgørelse/inden 4 måneder  

I 6 ud af de 17 sager, hvor der foreligger en handleplan, er handleplanen udarbejdet, inden 

afgørelse om foranstaltning er truffet.  

 

I 2 sager har kommunen truffet afgørelse om akut anbringelse, og handleplanen er udarbejdet 

inden 4 måneder efter afgørelsen. 

 

I en tredje sag har kommunen ligeledes truffet afgørelse om akut anbringelse, men handleplanen 

er først udarbejdet efter 10 måneder. Den burde have været udarbejdet inden 4 måneder efter 

afgørelsen. 
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I 8 sager er handleplanen først udarbejdet efter afgørelsen er truffet, selvom den burde have 

været udarbejdet inden. Det drejer sig om henholdsvis 4 sager om anbringelse, 3 sager om 

familiebehandling og 2 sager om kontaktperson. 

 

Handleplanerne er udarbejdet mellem 2 dage og mere end 1 år efter, at kommunen har truffet 

afgørelse om foranstaltning. 

 

Vurdering af sager, hvor der er givet tilbud efter servicelovens § 11, stk. 3  

I 3 af de 20 fremsendte sager har kommunen tilbudt støtte efter servicelovens § 11, stk. 3. I de 2 

sager tilbydes familievejleder. I den tredje sag tilbydes et forløb hos FUR. 

 

I alle 3 sager vurderer Ankestyrelsen, at den tilbudte støtte efter § 11, stk. 3 kan imødekomme de 

to børn og den unges behov.  

 

Den aktuelle indsats til barnet eller den unge  

Ankestyrelsen har på baggrund af de foreliggende oplysninger vurderet, at kommunen har 

iværksat den relevante og tilstrækkelige støtte til barnet eller den unge i alle de 20 sager, der er 

gennemgået.  

 

Opfølgning 

Ankestyrelsen har i alt modtaget 3 opfølgningssager, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse. 

Ankestyrelsen har forholdt sig til, om der er sket opfølgning, som fastsat i serviceloven. 

 

Opfølgning efter 3 måneder 

I 2 ud af 3 sager er der ikke foretaget opfølgning inden for 3 måneder.  

 

Eksempel på en sag, hvor der ikke foretages 3 måneders opfølgning: 

Sagen drejer sig om en ung, hvor kommunen træffer afgørelse om anbringelse. Den unge 

anbringes i midten af marts 2019. I maj 2019 ændres den unges anbringelsessted. Kommunen 

kontakter anbringelsesstedet i midten af august 2019, og det planlægges, at der skal afholdes et 

opfølgningsmøde i september 2019. Det ses ikke, at opfølgningsmødet i september 2019 bliver 

til noget.  

 

Opfølgning efter 6 måneder 

I ingen af de 3 sager er der foretaget relevant opfølgning efter 6 måneder.   

 

Eksempel på en sag, hvor der ikke foretages 6 måneders opfølgning: 

I denne sag har kommunen anbragt en ung i marts 2019. I juni 2019 afholdes et statusmøde på 

skolen, hvor hverken den unge eller forældremyndighedsindehaver deltager. Ankestyrelsen har 

valgt, at beregne den første 6 måneders opfølgningen fra denne dag. Opfølgningen skal således 

senest finde sted i december 2019. Det ses, at der afholdes møde på opholdsstedet med den 

unge og forældremyndighedsindehaver i december 2019. I januar 2020 ses sagens første 

handleplan – den vedrører imidlertid afgørelse om dagbehandling. Første handleplan om 

anbringelse er først udarbejdet i maj 2020. Den næste opfølgning skal senest foretages i juni 

2020. Der er først opfølgning på indsatsen i august 2020, hvor der afholdes statusmøde på 

anbringelsesstedet med forældremyndighedsindehaver og den unge. Desuden ses en 

handleplan fra september 2020. 
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Personrettet tilsyn 

Sagsgennemgangen viser, at reglerne om personrettet tilsyn er overholdt i alle de tre 

opfølgningssager. Der er således i alle sager afholdt en samtale med barnet eller de to unge 

mindst 2 gange årligt på anbringelsesstedet.  

 

Styrker i sagsbehandlingsforløbet 

På baggrund af Ankestyrelsens vurdering af de enkelte lovgivningsmæssige krav til de konkrete 

afgørelser og indsatser har Ankestyrelsen i alle sager foretaget en vurdering af, om der er særlige 

styrker i sagsforløbet. 

 

Det er positivt, når kommunen i forbindelse med en sag om overgreb søger ekstern sparring hos 

eksempelvis politiet, Børnehuset, VISO, Ankestyrelsen og JanusCentret. 

 

Opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingsforløbet 

Ankestyrelsen har derudover for alle sager vurderet, om der er særlige opmærksomhedspunkter 

i sagsforløbet. Ankestyrelsen vurderer, at der i 9 sager er opmærksomhedspunkter, særligt i form 

af langsommelighed, passivitet og forkerte faglige vurderinger.  

 

Eksempel på en sag med særlige opmærksomhedspunkter: 

Sagen drejer sig om en ung, hvor kommunen træffer afgørelse om anbringelse. I starten af marts 

2019 modtager kommunen en underretning fra skolen. Den unge beskrives som en ung, der er i 

stærk mistrivsel, og som har brug for støtte og hjælp, som ikke ses tilgængeligt i hjemmet. 

Efterfølgende modtager kommunen flere bekymrende oplysninger. I sommeren 2019 træffer 

kommunen afgørelse om, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Kommunen 

træffer også afgørelse om midlertidig kontaktpersonordning til familien. Den unge kommer i 

tiltagende mistrivsel, og kommunen modtager flere underretninger og bekymrende udtalelser om 

den unges mistrivsel. 

 

Ni måneder efter kommunen modtager underretningen i marts 2019 – er den børnefaglige 

undersøgelse færdig. Kommunen træffer afgørelse om familiebehandling og kontaktperson med 

henblik på at undgå anbringelse på sigt. Kommunen modtager fortsat underretninger og 

bekymrende oplysninger. I starten af 2020 giver dem, der varetager familiebehandlingen, udtryk 

for, at de er i tvivl om, hvorvidt de kan varetage opgaven. De er meget bekymret for den unge. 

Kommunen beslutter herefter, at den unge skal anbringes uden for hjemmet. Den unge samtykker 

til anbringelse, men vil anbringes i nærområdet. Kommunen træffer afgørelse om intensiv 

familiebehandling frem til fund af anbringelsessted. Efterfølgende modtager kommunen flere 

underretninger og bekymrende oplysninger. I foråret 2020 ekskalerer situationen i hjemmet, og 

kommunen anbringer den unge uden for hjemmet i sommeren 2020. Det er oplyst, at den unges 

storesøskende før sit 18’ende år har været anbragt uden for hjemmet på grund af mistrivsel og 

konflikter i hjemmet. Ankestyrelsen vurderer, at sagen er præget af langsommelighed, passivitet 

og forkerte faglige vurderinger. Kommunen modtager i sagsforløbet flere alvorlige underretninger 

og meget bekymrende oplysninger, som kommunen ikke efter Ankestyrelsens vurdering handler 

relevant på. Desuden ses det, at flere bekymrende oplysninger ikke bliver behandlet som 

underretninger.  

 

Eksempel på en sag med særlige med særlige opmærksomhedspunkter: 

Denne sag drejer sig om et barn, hvor kommunen har truffet afgørelse om familiebehandling. 

Kommunen modtager i begyndelsen af 2020 en underretning fra børnehaven. Barnet har fortalt 
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om voldsomme fysiske episoder og fastholdelser i hjemmet begået af den ene 

forældremyndighedsindehaver. Under samtale med barnet dagen efter, er det svært at forstå, 

hvad barnet siger, men det fremgår dog af referatet fra børnesamtalen, at barnet bekræfter 

oplysningerne - og barnet fortæller også om, at et andet familiemedlem er ond og slår. 

Umiddelbart efter samtalen med barnet træffer kommunen afgørelse om, at der skal udarbejdes 

en børnefaglig undersøgelse.  

 

To måneder efter modtagelsen af underretningen taler kommunen med forældrene. Det ses ikke, 

at der tales med forældrene, om de bekymrende oplysninger, som fremgår af underretningen fra 

børnehaven og de bekymrende oplysninger, som barnet kommer med under samtalen. Det 

fremgår af samtalen med forældrene, at de tidligere har fået fremsendt underretningen. I 

sommeren 2020 afholdes netværksmøde, hvor der fremkommer bekymrende oplysninger. 

Herefter er der en periode på 3½ måned, hvor der ingen kontakt er til familien før den børnefaglige 

undersøgelse sendes til partshøring i efteråret 2020. Efterfølgende træffer kommunen afgørelse 

om familiebehandling. Ankestyrelsen vurderer, at sagen er præget af langsommelighed og 

passivitet. Der er flere perioder, hvor der ingen aktivitet er i sagen på trods af den alvorlige 

underretning fra børnehaven i begyndelsen af 2020, og barnets bekymrende oplysninger under 

samtalen med barnet efterfølgende. Desuden er det altid problematisk – både over for 

forældremyndighedsindehaver og barnet, at underretninger om overgreb bliver sendt til 

forældremyndighedsindehaver uden en forudgående samtale med 

forældremyndighedsindehaver og en forudgående undersøgelse af, om det er sikkert for barnet, 

at forældremyndighedsindehaver bliver orienteret om det formodede overgreb. 

  

Eksempel på en sag med særlige opmærksomhedspunkter: 

Sagen omhandler et barn, hvor kommunen har givet tilbud om familievejledning efter § 11, stk. 3. 

Kommunen har siden 2017 jævnligt modtaget underretninger om manglende huslejebetaling og 

fogedudsættelse. I starten af måleperioden modtager kommunen igen en underretning om 

fogedudsættelse, som dog efterfølgende tilbagekaldes. Kommune vurderer, at der skal tages 

kontakt til forældremyndighedsindehaver, idet der ses flere varslede udsættelser i sagen. Det ses 

imidlertid ikke, at der tages kontakt til forældremyndighedsindehaver og i marts 2019 modtager 

kommunen igen en underretning om udsættelse. Kommunen tager på hjemmebesøg i midten af 

maj 2019, hvor det observeres, at hjemmet er nusset, og barnet fremstår ukritisk i kontakten. Efter 

at forældremyndighedsindehaver udebliver fra et møde senere på måneden, træffer kommunen 

afgørelse om, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Den børnefaglige 

undersøgelse er færdig et år efter. I den periode modtager kommunen endnu 2 underretninger 

om huslejerestancer. Det er Ankestyrelsens vurdering, at sagsbehandlingen er præget af 

langsommelighed og passivitet. Den børnefaglige undersøgelse er lang tid under vejs, og der 

fortages ikke en vurdering af, om der er behov for støtte sideløbende med udarbejdelsen.  

 

 

VISOs socialfaglige vurdering   
Som led i Task Forcens sagsgennemgang, har VISO foretaget en socialfaglig vurdering af 10 af 

de 20 indsendte sager. Udvælgelsen af sagerne er foretaget af Ankestyrelsen ud fra kriteriet om, 

at der i foranstaltningssagerne foreligger både en børnefaglig undersøgelse samt en handleplan. 

Indsendte sager, hvor der ikke foreligger en børnefaglig undersøgelse, herunder de sager, der 

omhandler tilbud om konsulentbistand efter § 11, stk. 3, indgår således ikke i VISO’s 

sagsgennemgang. 
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Formålet med VISO’s sagsgennemgang er at vurdere den socialfaglige kvalitet i sagerne og 

tager, ligesom Ankestyrelsens sagsgennemgang, udgangspunkt i de fire pejlemærker for kvalitet; 

faglig udredning, valg af indsats, opfølgning og inddragelse. Vurderingsgrundlaget for VISO’s 

sagsgennemgang, uddybes i bilag 2, om de anvendte metoder i Task Forcens analyse. 

 

Inddragelse 

I forhold til pejlemærket inddragelse, vurderer VISO både på, hvordan barnet, forældrene samt 

barnets og familiens netværk, er inddraget i sagsbehandlingen. 

 

Inddragelse af barnet i de enkelte sagsskridt men manglende fokus på inddragelse i 

forbindelse med underretninger 

I de sager, som VISO har gennemgået, ses det, at der som udgangspunkt tales med barnet, når 

der skal udarbejdes børnefaglige undersøgelser, når der skal iværksættes indsatser og når der 

laves opfølgning på indsatserne. Derudover ses det, at der som udgangspunkt, tales med barnet, 

når der modtages underretninger om vold eller overgreb, men at der i flere af sagerne, ikke er talt 

med barnet, når der modtages øvrige underretninger om fx skolefravær, mistrivsel i skolen, 

misbrug mv. 

 

Samlet set vurderes det således, at der i de fleste sager, afholdes samtaler med barnet, når der 

foretages væsentlige sags-skridt i sagsbehandlingen, men at der ikke i tilstrækkelig grad, tales 

med barnet, når der modtages underretninger. Barnets perspektiv i forbindelse med 

underretninger er væsentlig i forhold til at kvalificere, nuancere og handle relevant på baggrund 

af de oplysninger, der er modtaget og derfor er det altid relevant at vurdere, hvordan barnet kan 

inddrages, når der modtages en underretning. 

 

Gode eksempler på systematik i samtalerne med barnet 

I forhold til de samtaler der afholdes med barnet, ses det ikke, at der konsekvent anvendes faglige 

metoder eller tilgange til brug for samtalerne. I flere af sagerne ses der dog eksempler på, at der 

anvendes samtaleredskaber fra metoden Signs og Safety (SOS), bl.a. i form af ’de tre huse’ eller 

ud fra et skema med fokus på ’hvad bekymrer – hvad fungerer – hvad vil vi se ske’. 

Kendetegnende for de samtaler, hvor der anvendes en faglig metode er, at der opnås gode og 

konkrete beskrivelser af barnets tanker, ønsker og perspektiver og det vurderes således, at 

systematikken og den bevidste faglige tilgang, i de konkrete sager, kvalificerer samtalerne. 

  

I flere af sagerne ses det desuden, at der i perioder, er en god systematik i journaliseringen af 

samtalerne med barnet, hvor det tydeligt fremgår i journalen, hvad formålet med samtalen er, 

hvad indholdet i samtalen er, hvilke observationer sagsbehandler har gjort sig under samtalen, 

og hvilken faglig vurdering sagsbehandler gør sig på baggrund af samtalen. Denne systematik er 

til dels med til at understøtte, at der i de forskellige samtaler, tales med barnet om de relevante 

forhold, og at der på baggrund af samtalerne tages stilling til, hvordan barnet fremstår eller agerer 

under samtalerne. Til dels understøtter systematikken, at der foretages faglige vurderinger af 

både indhold i samtalen og videre sags-skridt på baggrund af samtalen. 

 

Behov for fokus på opfølgning efter samtaler med barnet 

På trods af flere eksempler på en god systematik i børnesamtalerne, vurderes det også i flere af 

de gennemgåede sager, at der ikke sker en tilstrækkelig opfølgning på de samtaler, der afholdes 

med barnet. Der ses således flere eksempler på, at der er afholdt relevante samtaler, hvor der er 

talt med barnet om væsentlige og alvorlige forhold, uden at der efterfølgende bliver fulgt op på de 

ting, der er talt med barnet om. 
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I én af sagerne fortæller et mindre barn fx om alvorlige, voldelige episoder i hjemmet, hvilket bliver 

relevant afdækket i samtalen med barnet. Efter samtalen går der lang tid, før der tales med 

forældrene om underretningen, og det ses ikke, at der efterfølgende tales med barnet om, hvad 

forvaltningen foretager sig på baggrund af de oplysninger, som barnet har givet. Selvom der er 

tale om et mindre barn, vurderes det som helt relevant, at der efter en alvorlig 

underretningssamtale, skal følges op med barnet i forhold til, hvordan barnet har det, og 

imødekommer barnets eventuelle bekymringer eller spørgsmål efter samtalen. Men det er også 

relevant, at der afholdes en opfølgende samtale med barnet om, hvordan forvaltningen fremover 

vil støtte barnet og familien, så det ikke sker igen. 

 

I andre sager ses der eksempler på, at der er talt med barnet om alvorlige eller meget indgribende 

spørgsmål, som fx at barnet ikke ønsker at bo hjemme eller om barnets ønsker til en anbringelse, 

uden at der efterfølgende bliver handlet eller fulgt op på de ting, der er talt om. Det ses fx i en sag 

om en ung, der har ophold på en efterskole og grundet mange og massive konflikter i hjemmet, 

ikke ønsker at komme hjem og bo, når efterskoleopholdet er slut. Dette tales der relevant med 

den unge om, men det ses ikke, at der efter samtalen følges op med den unge omkring de ting 

der er drøftet, og da efterskoleopholdet er slut, kommer den unge hjem og bo, selvom det fortsat 

ikke er det, den unge ønsker. 

 

Opfølgning med barnet eller den unge, efter alvorlige og potentielt indgribende samtaler, vurderes 

at være afgørende i forhold til, at barnet oplever sig inddraget i egen sag og for, at barnet opnår 

en tillid og tryghed til, at dét de fortæller, bliver taget alvorligt.  

 

Manglende fokus på inddragelse af barnets perspektiv i sagsbehandlingen og i afgørelser 

Ligeledes vurderes det i flere af de gennemgåede sager, at barnet fremkommer med perspektiver 

og ønsker som ikke ses inddraget i en samlet, faglig vurdering af støttebehovet og i mange af 

sagerne træffes der afgørelser, som går i mod barnets egne ønsker. 

 

I flere af sagernes ses det fx, at unge ønsker at blive anbragt på konkrete institutioner eller i 

bestemte geografiske områder, hvilket kommunen ikke følger, uden at der fremgår en faglig 

vurdering af, hvad der ligger til grund for, at der peges på noget andet. Ligeledes er der flere 

eksempler på, at unge ønsker at være anbragt uden for hjemmet, hvilket ikke ses inddraget i en 

samlet, faglig vurdering af barnets behov for støtte, og der ses flere eksempler på, at barnet ikke 

får en faglig vurdering af, hvorfor forvaltningen ikke følger deres ønske om at blive anbragt. 

Derudover et det gennemgående for de 10 sager, at barnet ikke ses inddraget i udarbejdelsen af 

handleplanen. 

 

Det er væsentligt at understrege, at der selvfølgelig kan være forhold, der gør, at det hverken er 

hensigtsmæssigt eller muligt at følge barnets konkrete ønsker. Hvis barnet skal opleve sig reelt 

inddraget i sagsbehandlingen, er det dog afgørende, at det tydeligt fremgår, hvilke faglige 

afvejninger og vurderinger, der ligger til grund for, at der handles som der gør, og at der tydeligt 

og åbent tales med barnet eller den unge om, hvorfor der peges på noget andet. 

 

På baggrund af de gennemgåede sager vurderes det samlet set, at et fokus på processerne både 

før, under og efter samtalen med barnet, vil understøtte inddragelsen af barnet i egen sag. Det 

indebærer, at der både er fokus på, hvordan barnet forberedes bedst muligt inden samtalen 

afholdes, hvilket bl.a. skal sikre, at barnet har mulighed for at forholde sig til de spørgsmål der 

bliver stillet. At der er taget højde for nogle gode rammer under samtalen, så barnet har de bedste 

betingelser for at fortælle om sine tanker, ønsker og perspektiver. Og endelig, at der efter 

samtalen følges op på barnet og de oplysninger, som barnet har givet i forhold til den videre 

sagsbehandling. 



 

Side 54 af 69 

 

 

Løbende inddragelse af forældrene i de enkelte sags-skridt men fokus på opfølgning efter 

samtalerne 

I forhold til inddragelsen af forældrene i sagsbehandlingen, vurderes flere af de samme mønstre 

at gøre sig gældende, som ved inddragelsen af barnet. 

 

Det ses således også i forhold til forældrene, at der som udgangspunkt afholdes samtaler i 

forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, i forbindelse med iværksættelse af 

indsatser og i forbindelse med opfølgning på indsatserne, og forældrene vurderes overvejende, 

at være inddraget i forbindelse med væsentlige sags-skridt i sagsbehandlingen. 

 

Dog vurderes det ligeledes, at der i flere sager, ikke følges op på de samtaler og drøftelser, der 

har været afholdt med forældrene, på trods af, at der er talt om væsentlige forhold som fx behovet 

for at få deres barn anbragt uden for hjemmet eller behovet for støtte i forbindelse med barnets 

anbringelse, og der er således en risiko for, at forældrene ikke oplever sig relevant imødekommet 

af forvaltningen. 

 

Behov for fokus på inddragelse af forældrene i sager om anbragte børn  

Derudover vurderes det i flere af de sager, hvor der er tale om anbringelse, at forældrene ikke er 

inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen og fastsættelsen af målene for 

indsatsen, ligesom det i flere af sagerne vurderes, at der kunne have været mere fokus på 

forældrenes roller under anbringelsen og eventuelle støttebehov, mens barnet er anbragt uden 

for hjemmet. 

 

Fokus på systematisk inddragelse af netværket 

I forhold til inddragelse af barnets og familiens netværk, ses det ikke, at netværket, som 

udgangspunkt, afdækkes og inddrages i sagsbehandlingen, hverken i forhold til den faglige 

udredning, valg af indsats eller opfølgning på indsatsen. 

 

I de fleste af sagerne indhentes der skriftlige statusudtalelser fra dagtilbud og skole i forbindelse 

med den faglige udredning af barnets situation, men det ses ikke, at der inddrages viden fra øvrige 

personer i barnets og familiens netværk, som fx bedsteforældre, fodboldtræner, psykolog eller 

andet. Derudover ses det sjældent, at barnets og familiens netværk er inddraget i forbindelse 

med, at der skal iværksættes støtte, eller når der løbende følges op på barnets udvikling og trivsel. 

Inddragelse af barnets og familiens samlede netværk er med til at understøtte en 

helhedsorienteret indsats, hvor de personer, som barnet er sammen med i hverdagen, er med til 

at nuancere og kvalificere beskrivelserne af barnets situation og kan være med til at skabe 

forandring for barnet ved at være en del af indsatserne. Derfor vurderes det som relevant, at der 

er fokus på at inddrage barnets netværk, når der laves faglige udredninger, og når der skal 

sammensættes relevante indsatser for barnet og familien. 

 

I nogle af sagerne ses det, at der afholdes netværksmøder, fx i forbindelse med at der modtages 

underretninger eller i forbindelse med, at der følges op i en sag. I disse sager, er det som 

udgangspunkt det professionelle netværk i form af den iværksatte indsats og skole/eller dagtilbud, 

der deltager i netværksmødet, og ikke aktører fra det private netværk. I nogle af de sager, hvor 

der er afholdt netværksmøder ses det, at det anvendes faglige redskaber fra SOS metoden i form 

af et skema med fokus på ’hvad bekymrer – hvad fungerer – hvad vil vi se ske’, hvilket i de 

konkrete sager kvalificerer møderne og samarbejdet omkring barnet, da drøftelserne bliver 

konkrete, tydelige og præcise og giver gode forudsætninger for at lave nogle konkrete aftaler 

fremadrettet. 
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Faglig udredning 

I forhold til faglig udredning vurderer VISO på, hvordan der udarbejdes faglige udredninger, der 

sikrer, at der iværksættes tilstrækkelig og relevant støtte til barnet og familien. I en vurdering af 

dette, forholder VISO sig primært til kvaliteten i de børnefaglige undersøgelser, herunder hvordan 

undersøgelserne er tilrettelagt, om undersøgelserne er fokuserede, og om der er indhentet og 

anvendt relevant viden til afdække barnets og familiens situation. Derudover tages der stilling til, 

om der er udarbejdet præcise og fagligt funderede analyser og socialfaglige vurderinger af 

barnets og familiens behov for støtte. 

 

Behov for styrket fokus på den børnefaglige undersøgelse som redskab til at afdække og 

forstå barnets behov 

Først og fremmest, er det kendetegnende for mange af de sager, som VISO har gennemgået, at 

de børnefaglige undersøgelser, først er udarbejdet, efter der er iværksat en foranstaltning. 

Gennemgående for disse undersøgelser er, at de i høj grad, fremstår som referater eller 

opsamlinger af sagens eksisterende akter og beskrivelser, mere end de fremstår, som egentlige 

undersøgelser af barnets behov for støtte. 

I flere af de gennemgåede undersøgelser ses det således, at der ikke indledningsvis er taget 

stilling til, hvad man er bekymret for og hvad der skal undersøges, og man får derfor heller 

præciseret hvilken viden der skal indhentes eller udfoldes for at forstå barnets situation. I flere af 

undersøgelserne ses det således, at hverken barnet, forældrene eller skole/dagtilbud bliver 

spurgt konkret ind til de problemstillinger, der er beskrevet, fx misbrug, skolefravær eller konflikter 

i hjemmet, og mønstre og mulige forklaringer, bliver ikke udfoldet eller afdækket i undersøgelsen. 

Derudover vurderes det i flere af undersøgelserne, at der mangler inddragelse af viden om fx 

børn med traumer og psykiatriske diagnoser, børn med misbrug og forældrenes kompetencer, i 

beskrivelserne og afdækningen af barnet og barnets situation. 

 

Den manglende afdækning af konkrete mønstre og beskrivelser af barnets adfærd og situation 

gør, at det i sidste ende er vanskeligt at udarbejde en dækkende analyse og faglig vurdering af 

barnets behov. I flere af sagerne ses det således også, at analysen i højere grad giver et resume 

af sagens akter og konstaterer, at der er en udfordring, snarere end, at der ses mulige forklaringer, 

sammenhænge og årsager til barnets adfærd eller familiens problemer. Konsekvensen er, at de 

børnefaglige undersøgelser og faglige vurderinger ikke bliver særlig retningsavisende, når der 

skal laves mål og aftaler i den videre indsats. 

 

I én af sagerne ses det fx, at der foreligger viden om et skolebarn, der er kendt med en ADHD-

diagnose, og hvor der er beskrevet store konflikter i hjemmet, som til tider har udviklet sig til 

voldelige episoder. Barnet akutanbringes på institution, og i den forbindelse beskrives der tvivl 

om, hvorvidt barnets mor, formår at imødekomme barnets behov tilstrækkeligt. I undersøgelsen 

laves der ikke en afdækning af morens forældrekompetencer og evne til at se sit barns behov, og 

det ses ikke, at analysen præciserer sammenhængen mellem mors forældrekompetencer og 

barnets særlige behov for struktur og forudsigelighed. Der laves således ikke tilstrækkelige 

vurderinger af barnets adfærd og den måde barnet mødes på i hjemmet, hvilket resulterer i en 

faglig vurdering, der primært konstaterer, at barnet har en uhensigtsmæssig adfærd, snarere end 

at man forstår adfærden i lyset af de rammer, han er under og den måde, han mødes på. 

 

I en anden af sagerne er der tale om en ung, som anbringes uden for hjemmet. Den unge er 

beskrevet med massive udfordringer i form af angst, isolation, skolefravær, søvnbesvær og 

nedtrykhed og han beskrives i flere sammenhænge som en traumatiseret og forpint dreng. I 

sagens akter fremgår det desuden flere gange, at man er i tvivl om den unges faktiske alder, og 

at han måske er to år yngre end hvad der fremgår i hans personoplysninger. I undersøgelsen ses 
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det, at beskrivelser og samtaler gennem tiden samles i en samlet beskrivelse, men det ses ikke, 

at det undersøges, hvordan drengen og hans massive udfordringer kan forstås, bl.a. ved at 

afdække ham psykologisk og kognitivt eller ved at inddrage viden om at være traumatiseret. I 

analysen og den faglige vurdering fremgår det ikke, hvad der skal arbejdes med for at skabe 

relevant udvikling for den unge, og det vurderes, at der mangler viden om drenges egentlige 

funktionsniveau og belastninger for at kunne sætte relevante mål i en handleplan.  

 

Gode eksempler på fokuserede børnefaglige undersøgelser 

I enkelte af de sager, som VISO har gennemgået, ses der gode eksempler på børnefaglige 

undersøgelser, hvor det indledningsvis fremgår, hvad der er baggrunden for, at undersøgelsen 

iværksættes, og hvor der er foretaget en tydelig fokusering af, hvad der skal undersøges 

nærmere. I disse sager vurderes det i højere grad, at undersøgelserne får afdækket barnets 

aktuelle og konkrete situation og både analysen og den socialfaglige vurdering af støttebehovet, 

fremstår mere dækkende og retningsanvisende ift. det videre arbejde i sagen. 

 

Manglende fokus på løbende faglige vurderinger 

Afslutningsvis i forhold til faglige udredning, vurderes det, at de børnefaglige undersøgelser, i 

flere af sagerne, er længe om at blive udarbejdet, og i flere af sagerne, vurderes det, at der i 

perioden, hvor undersøgelsen er under udarbejdelse, mangler samlede faglige vurderinger af 

barnets behov, når der fx modtages nye underretninger eller oplysninger i sagen. 

 

Derudover vurderes det i flere af sagerne, at der mangler løbende faglige vurderinger i journalen, 

fx når der modtages underretninger, når der har været afholdt samtaler eller når der, i det hele 

taget, modtages nye oplysninger. Generelt set er der foretaget akutvurderinger og i flere tilfælde 

også genvurderinger, når der modtages underretninger, men særligt genvurderingerne fremstår i 

flere tilfælde korte og standardiserede, og indeholder ikke socialfaglige vurderinger af, hvordan 

man forstår oplysningerne, hvilken betydning de har for det samlede billede af barnets og 

familiens situation og hvad de giver anledning til. Derudover vurderes det i flere sager, at der fx 

modtages oplysninger fra psykiatrien, et anbringelsessted eller fra barnet og familien selv, som 

der ikke laves en faglig vurdering af, og derfor ikke indgår relevant i det videre arbejde i sagen. 

 

Valg af indsats 

I forhold til valg af indsats vurderer VISO på, om det på baggrund af de børnefaglige 

undersøgelser, er muligt at træffe relevante afgørelser om indsatser for barnet og familien, og 

hvordan undersøgelserne er omformuleret til konkrete mål i en handleplan. 

 

Behov for fokus på sammenhængen mellem barnets behov og mål i handleplanen 

I alle de sager, som VISO har gennemgået, arbejdes der aktivt i sagen, ved måleperiodens 

afslutning, og det vurderes som udgangspunkt, at der er iværksat relevante foranstaltninger i de 

gennemgåede sager. 

 

Dog vurderes det også, at de brede og ufokuserede børnefaglige undersøgelser, i flere tilfælde 

gør det vanskeligt at præcisere barnets og familiens støttebehov, fordi der mangler viden om 

mulige forklaringer og årsager til barnets adfærd. Når årsager og forklaringer ikke er præciseret, 

er det vanskeligt at sætte en retning for indsatsen, da det er vanskeligt at vurdere, hvilke mål der 

er realistiske og relevante at arbejde i mod, og i flere af sagerne vurderes det, at der sættes mål 

i handleplanen, som fremstår som urealistiske i forhold til de problemstillinger, der er beskrevet. 

Det drejer sig bl.a. om én af sagerne, hvor der i handleplanen er fokus på, at den unge skal opnå 

en selvstændig voksentilværelse, og der sættes derfor mål for, hvordan han skal indgå i 

skoletilbud og holde orden og deltage i husholdningen på anbringelsesstedet. På baggrund af 
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akterne i sagen, kan der dog sættes spørgsmålstegn ved, om det er realistisk for den unge at 

opnå målene – men fordi hans situation ikke er afdækket tilstrækkeligt i undersøgelsen, er det 

svært at vurdere, hvilke mål der kan opstilles. 

 

Når der skal sættes en retning i indsatsen –  hvad enten, der er tale om en anbringelse eller støtte 

i hjemmet, er det altså afgørende, at der foreligger en fyldestgørende socialfaglig analyse af 

barnets adfærd, situation og behov, som præciserer, hvordan man kan arbejde med barnet og 

familien og hvem der skal inddrages for at skabe udvikling. 

 

I de gennemgåede sager, vurderes det, som beskrevet, i flere tilfælde, at de faglige vurderinger i 

undersøgelserne konstaterer, at der er en problemstilling oftest i form af, at barnet eller den unge, 

har en problematisk adfærd – fx i form af misbrug, skolefravær eller udad reagerende adfærd. I 

den handleplan der efterfølgende udarbejdes, ses det som konsekvens heraf, at målene ofte 

kommer til at omhandle, at barnet eller den unge skal ændre adfærd. Men fordi forklaringerne og 

årsagerne til adfærden ikke fremgår tydeligt, kommer det til at fremstå som om, at ansvaret for, 

at adfærden og situationen skal ændres, primært hviler på barnet eller den unge. 

 

Opfølgning 

I forhold til opfølgning, har VISO ligesom Ankestyrelsen, gennemgået og vurderet tre 

opfølgningssager. 

 

Opfølgning på indsatserne med fokus på samlede opfølgninger og barnets netværk 

Kendetegnende for de tre opfølgningssager er først og fremmest, at der bliver fulgt op på 

indsatserne sammen med både barnet, forældrene og den konkrete indsats.  

 

Det ses dog ikke, at barnets netværk i form af fx skolelærer, SSP konsulent eller øvrig private 

netværk, inddrages kontinuerligt i opfølgningerne på barnets trivsel og udvikling. Derudover ses 

det i én af opfølgningssagerne, at der er iværksat to forskellige foranstaltninger i form af et 

dagbehandlingstilbud og en anbringelse uden for hjemmet. Det ses, at der ikke følges op på de 

to indsatser samtidig, hvilket VISO vurderer kunne være hensigtsmæssigt for at skabe større 

sammenhæng i indsatserne over for både barnet og familien og for at sikre en større koordinering 

og fælles ansvar omkring barnet. 
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Bilag 2 Datakilder og metode 
 

Dette bilag uddyber de datakilder og metoder der ligger til grund for Task Forcens analyse og 

dermed for rapporten.  

 

 

Skriftligt materiale  
Frederiksberg Kommune har indsendt forskellige dokumenter til Task Forcen. Det drejer sig 

blandt andet om politikker på børne- og ungeområdet samt arbejdsgange og øvrige dokumenter, 

der tegner et billede af organiseringen af sagsbehandlingen i kommunen. Dette skriftlige 

materiale er blevet gennemgået af Task Forcen forud for interviewene for at kvalificere de 

spørgsmål, der stilles her. Derudover har Task Forcen anvendt materialet til at belyse, om der er 

sammenhæng imellem de skriftlige materialer og kommunens praksis.  

 

Interview  
Task Forcen har afholdt en række semistrukturerede gruppeinterviews med ledere, medarbejdere 

og samarbejdspartnere i kommunen. Der er foretaget 7 interview med i alt 27 personer. Tabel 1 

herunder giver et overblik over interviewgrupperne og antallet af interviewpersoner. 

 

Tabel 1. Interviewgrupper og interviewpersoner.  

 Antal 

interviewpersoner 

Sagsbehandlere i modtagelsen 4 

Sagsbehandlere i anbringelsesteam 4 

Sagsbehandlere i distrikter 2 

Mellemledere (faglige ledere og koordinatorer) 5 

Øverste ledelse  1 

Udførerområdet 5 

Almenområdet (skole, dagtilbud, sundhedspleje, PPR) 6 

Samlet antal interviewpersoner 27 

 

De interviewede kan, uanset deres organisatoriske placering, kun udtale sig om udfordringerne i 

sagsarbejdet set ud fra deres eget perspektiv. Det følger heraf, at de problemstillinger der 

fremhæves i Task Forcens analyse på baggrund af interviewene ikke nødvendigvis fremstår lige 

tydeligt eller betydelige i alle dele af organisationen.  
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Ankestyrelsens juridiske sagsgennemgang  
Ankestyrelsens sagsgennemgang omhandler 20 af kommunens sager. Ankestyrelsen foretager 

en juridisk gennemgang af sagerne og tager stilling til, om udvalgte lovkrav inden for de valgte 

pejlemærker er overholdt.  

 

I det følgende gives først et overblik over de typer af sager, Ankestyrelsen har gennemgået. 

Derefter beskrives Ankestyrelsens vurderingsgrundlag for sagsgennemgangen. Resultaterne af 

sagsgennemgangen præsenteres i rapportens kapitler og i bilag 1.  

 

Oversigt over de gennemgåede sager  

Kommunen er blevet bedt om at indsende 20 verserende sager fordelt efter kriterier fastsat af 

Ankestyrelsen.  

 

Sagstyperne er:  

 

 17 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52.  

 Tre sager, hvor der ikke er truffet afgørelse om en foranstaltning, men tilbudt en indsats 

efter servicelovens § 11, stk. 3.11  

 

Mere specifikt blev kommunen bedt om, at de 17 afgørelsessager fordeler sig på otte sager om 

anbringelse, tre sager om aflastning, tre sager om kontaktperson og tre sager om 

familiebehandling. Kommunen er bedt om at udvælge sagerne efter følgende kriterier:  

 

 Sagerne skal være verserende, det vil sige, at der ikke må være tale om en afsluttet 

indsats.  

 Sagerne skal omhandle børn og unge mellem 0 og 17 år med særlige behov – dog ikke 

alene med fysiske handicaps.  

 Kommunen skal have været handlekommune for barnet eller den unge det seneste år.  

 

Desuden skal følgende kriterier være opfyldt:  

 

 Afgørelsen om en foranstaltning eller tilbuddet om støtte efter servicelovens § 11, stk. 3, 

skal være så ny som mulig og være truffet/givet inden for det seneste år. For at få indblik 

i arbejdet med opfølgning er kommunen dog bedt om, at afgørelserne i tre af de indsendte 

anbringelsessager er mere end et år gamle.  

 Sagerne må ikke have været anket til og/eller behandlet i Ankestyrelsen. Sagerne må 

heller ikke have været behandlet af Ankestyrelsen efter servicelovens § 65.  

 Der må ikke være tale om flere sager fra samme familie.  

 

I det følgende uddybes vurderingsgrundlaget for Ankestyrelsens sagsgennemgang.  

 

Vurderingsgrundlag i sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning 

I de 17 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning i måleperioden vurderer 

Ankestyrelsen sagsbehandlingen i forhold til den aktuelle afgørelse med fokus på, om udvalgte 

af de krav som lovgivningen stiller, når der træffes afgørelse om foranstaltninger til børn og unge, 

er overholdt. Det drejer sig om reglerne om, at der forud for en afgørelse skal udarbejdes en 

                                                      
1 Den faktiske fordeling af sager, som Ankestyrelsen har modtaget og gennemgået, fremgår af bilag 1.  
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børnefaglig undersøgelse og en handleplan, at der skal ske inddragelse af barnet eller den unge, 

blandt andet ved afholdelse af en børnesamtale. Desuden vurderer Ankestyrelsen i nogle af 

sagerne, om der er foretaget systematisk opfølgning efter, at der er iværksat en foranstaltning.  

 

Reglerne for kommunens sagsbehandling i børnesager findes blandt andet i serviceloven. Ud 

over bestemmelserne i servicelovens §§ 48 og 50, stk. 3 om samtale med barnet eller den unge 

og børnesamtalen, der indeholder en mulighed for at fravige kravet om samtalen, er der i reglerne 

i serviceloven ikke hjemmel til at fravige disse. I sagsgennemgangen har Ankestyrelsen imidlertid 

valgt at supplere målingen med en vurdering af, om den manglende overholdelse af en regel har 

haft væsentlig betydning i sagens forløb. Ved manglende overholdelse af en lovbestemmelse har 

Ankestyrelsen helt konkret vurderet, om der foreligger særlige forhold, der betyder, at dette ikke 

har væsentlig betydning for barnet eller den unge og indsatsen. Der kan på forhånd ikke 

fastsættes generiske kriterier for denne vurdering. Det beror på en helt konkret vurdering i den 

enkelte sag.  

 

I sagsgennemgangen belyses følgende pejlemærker:  

 

 Inddragelse  

o Inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver i 

sagsforløbet  

o Børnesamtale efter servicelovens § 48  

 Faglig udredning  

o Børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50  

 Valg af indsats  

o Handleplanen efter servicelovens § 140  

o Vurdering af den aktuelle indsats til barnet eller den unge  

 Opfølgning  

o Tre måneders opfølgning  

o Seks måneders opfølgning  

o Personrettet tilsyn i anbringelsessager  

 

De følgende afsnit uddyber vurderingsgrundlaget for de 17 sager, hvor der er truffet afgørelse om 

en foranstaltning.  

 

Inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver  
Ankestyrelsen foretager en vurdering af, om barnet eller den unge og 

forældremyndighedsindehaver i tilstrækkeligt og relevant omfang er inddraget i 

sagsbehandlingen, samt en vurdering af, om de lovmæssige krav om inddragelse af barnet eller 

den unge og forældremyndighedsindehaver ved udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse 

er overholdt, ligesom Ankestyrelsen vurderer, om reglerne for gennemførelse af børnesamtalen 

forud for, at der træffes afgørelse er overholdt.   

 

Ankestyrelsen vurderer desuden om forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge er 

systematisk inddraget i sagsbehandlingen frem til afgørelsen om en foranstaltning efter 

servicelovens § 52.  

 

Ved vurderingen af om forældremyndighedsindehaver er inddraget indgår blandt andet:  
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 Om dennes holdning til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i 

bekræftende fald af hvilken art disse bør være, er beskrevet i den børnefaglige 

undersøgelse (begrundet stillingtagen).  

 Om processen i forhold til inddragelse styres systematisk af sagsbehandleren. (Hvis der 

er tale om utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig inddragelse af 

forældremyndighedsindehaver vil dette eventuelt også medføre, at Ankestyrelsen anser 

det som et opmærksomhedspunkt i den samlede vurdering af sagsbehandlingsforløbet).  

 

Ved vurderingen af om barnet eller den unge er inddraget indgår blandt andet:  

 Om der er talt med barnet eller den unge i forbindelse med udarbejdelse af den 

børnefaglige undersøgelse.  

 Om barnet eller den unges holdning til, om der er grundlag for at iværksætte 

foranstaltninger og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være er beskrevet 

(begrundet stillingtagen).  

 Om reglerne om gennemførelse af børnesamtalen er overholdt, herunder:  

o Om der, inden der er truffet afgørelse, er afholdt en samtale med barnet eller den 

unge om foranstaltningen.  

o Om der er talt med barnet eller den unge om foranstaltningen i forbindelse med 

den børnefaglige undersøgelse.  

o Om Ankestyrelsen er enig, hvis der ikke talt med barnet eller den unge.  

 

Hvis der ikke er afholdt en børnesamtale i overensstemmelse med reglerne i § 48, vurderer 

Ankestyrelsen, om der i den enkelte sag foreligger særlige forhold, der betyder, at den manglende 

børnesamtale ikke har haft væsentlig betydning for barnet eller den unge og indsatsen.  

 

I forbindelse med bedømmelsen af inddragelse vurderer Ankestyrelsen ikke, om det private 

netværk er afdækket og inddraget i sagsbehandlingen. Dette indgår i VISOs socialfaglige 

vurdering. Spørgsmålet om, hvorvidt netværket er inddraget i relevant og tilstrækkelig omfang, 

indgår dog i Ankestyrelsens vurdering af det samlede sagsbehandlingsforløb (se herom 

nedenfor). 

  
Faglig udredning  
Ankestyrelsen vurderer i forbindelse med bedømmelsen af, om sagerne er tilstrækkelig oplyste, 

og om der er foretaget en faglig udredning i sagerne, om udvalgte lovmæssige krav for 

udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser er overholdt, og om sagerne generelt er oplyst før 

der træffes afgørelse.  

 

Ankestyrelsen vurderer: 

 

 Om der er udarbejdet en aktuel børnefaglig undersøgelse eller en opdatering af en 

tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse.  

 

Hvis der ikke foreligger en aktuel børnefaglig undersøgelse eller en opdatering af en 

tidligere udarbejdet undersøgelse, vurderer Ankestyrelsen, om der foreligger særlige 

forhold i sagen, der gør, at dette ikke har haft væsentlig betydning for barnet og indsatsen. 

Der er dog ikke krav om en børnefaglig undersøgelse, når der iværksættes foreløbig eller 

akut støtte.  
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Hvis den børnefaglige undersøgelse er meget mangelfuld, lægges det til grund, at der 

ikke er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, eksempelvis hvis der foreligger en 

børnefaglig undersøgelse med en ny dato, hvor indholdet er afskrift fra en tidligere 

udarbejdet undersøgelse, der ikke er opdateret, og hvor der ikke er udarbejdet en aktuel 

vurdering.  

 

 Om den børnefaglige undersøgelse er afsluttet inden fire måneder.  

 

Hvis fire måneders fristen ikke er overholdt, foretager Ankestyrelsen i den enkelte sag en 

konkret vurdering af, om der foreligger særlige forhold, der betyder, at den manglende 

overholdelse af fristen ikke har haft væsentlig betydning for barnet eller den unge. Det 

indgår i denne vurdering, om der eksempelvis alene er tale om en kortere overskridelse.  

 

 Om der er udarbejdet en begrundet stillingtagen i den børnefaglige undersøgelse.  

 

Hvis den børnefaglige undersøgelse ikke indeholder en begrundet stillingtagen til, om der 

er behov for at iværksætte en foranstaltning, og i bekræftende fald af hvilken art, foretager 

Ankestyrelsen i den enkelte sag en konkret vurdering af, om der foreligger særlige 

forhold, der betyder, at den manglende overholdelse ikke har haft væsentlig betydning 

for barnet eller den unge og indsatsen.  

 

 Om den børnefaglige undersøgelse er afsluttet inden afgørelsen.  

 

Hvis den børnefaglige undersøgelse ikke er afsluttet, inden afgørelsen om en 

foranstaltning er truffet, foretager Ankestyrelsen i den enkelte sag en konkret vurdering 

af, om der foreligger særlige forhold, der betyder, at denne mangel ikke har haft væsentlig 

betydning for barnet eller den unge og indsatsen.  

 

 I hvilket omfang de 17 sager, hvori der er truffet afgørelse om en foranstaltning, generelt 

har været oplyst på afgørelsestidspunktet.  

 

Som beskrevet indledningsvis, så har Ankestyrelsen udvalgt nogle temaer, som er målt. Det 

betyder, at Ankestyrelsen ikke har vurderet, om alle krav i servicelovens § 50 til en børnefaglig 

undersøgelse er opfyldt. 

 

Ankestyrelsen vurderer desuden ikke det socialfaglige indhold i de børnefaglige undersøgelser. 

VISO vurderer socialfagligt de sager, hvor der er udarbejdet en aktuel børnefaglig undersøgelse 

eller en opdatering til en tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse.  

 

Valg af relevant indsats  
Ankestyrelsen vurderer i forbindelse med valg af relevant indsats, om udvalgte af de lovmæssige 

krav til udarbejdelse af handleplaner er overholdt. Endvidere foretages en konkret vurdering af, 

om der er iværksat den relevante og tilstrækkelige støtte til barnet eller den unge ved 

måleperiodens afslutning.  

 

Handleplaner  
Ankestyrelsen vurderer i de 17 afgørelsessager, om lovens krav om udarbejdelse af en 

handleplan, før der er truffet afgørelse om en foranstaltning, er overholdt.  
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Ankestyrelsen vurderer:  

 

 Om der er udarbejdet en handleplan  

 

Hvis der ikke foreligger en handleplan omhandlende den aktuelle indsats, vurderer 

Ankestyrelsen, om der foreligger særlige forhold i sagen, der gør, at dette ikke har haft 

væsentlig betydning for barnet eller den unge samt for indsatsen.  

 

Ved vurderingen af, om der foreligger en handleplan, indgår, om handleplanen 

omhandler den aktuelle foranstaltning og angiver konkrete mål i forhold til denne. Hvis 

handleplanen indholdsmæssigt er meget mangelfuld, er det lagt til grund, at der ikke er 

udarbejdet en handleplan, eksempelvis hvis det slet ikke fremgår af handleplanen, 

hvilken indsats den omhandler.  

 

 Om handleplanen er udarbejdet inden afgørelsen.  

 

Hvis handleplanen ikke er udarbejdet, inden afgørelsen om en foranstaltning er truffet, 

foretager Ankestyrelsen i den enkelte sag en konkret vurdering af, om der foreligger 

særlige forhold, der betyder, at den manglende handleplan ikke har haft væsentlig 

betydning for indsatsen. I denne vurdering kan eksempelvis indgå, om handleplanen er 

udarbejdet, inden foranstaltningen er iværksat.  

 

Som beskrevet indledningsvis har Ankestyrelsen udvalgt nogle temaer, som er målt. Det betyder, 

at Ankestyrelsen ikke har vurderet, om alle krav i servicelovens § 140 til handleplaner er opfyldt.  

 

Ankestyrelsen vurderer desuden ikke det socialfaglige indhold i handleplanerne.  

 

Aktuel indsats  
Ankestyrelsen vurderer ikke, om den specifikke foranstaltning i den konkrete sag er den rette 

sociale foranstaltning for barnet eller den unge, men foretager en helt konkret vurdering af, om 

der på tidspunktet for sagsgennemgangen er bekymring for, om kommunen har iværksat den 

relevante og tilstrækkelige støtte til barnet eller den unge ud fra de beskrevne behov og 

vanskeligheder. Hvis dette er usikkert, tager Ankestyrelsen sagen op af egen drift, hvilket betyder, 

at Ankestyrelsen vil foretage en vurdering af, hvorvidt kommunen gør det nødvendige i forhold til 

barnet eller den unge.  

 

Der kan eksempelvis være tale om sager, hvor der ikke er foretaget en helhedsvurdering af det 

enkelte barn eller unges forhold og behov for særlig støtte, hvorfor barnet eller den unges aktuelle 

støtte-behov ikke er tilstrækkelig afdækket.  

 

Opfølgning  
Ankestyrelsen anmoder kommunen om, at der i tre af de otte sager om anbringelse, er truffet 

afgørelse for mere end et år siden. Ankestyrelsen forholder sig i disse tre sager til, om der er sket 

opfølgning som fastsat i serviceloven. Det vil sige, om der er foretaget:  

 

 Opfølgning 3 måneder efter foranstaltningen er iværksat.  

 Opfølgning efter 6 måneder.  



 

Side 64 af 69 

 

 To årlige personrettede tilsyn.  

 

Hvis der ikke er sket lovmæssig opfølgning, foretager Ankestyrelsen i den enkelte sag en konkret 

vurdering af, om der foreligger særlige forhold, der betyder, at den manglende opfølgning ikke 

har væsentlig betydning for indsatsen. I vurderingen heraf kan blandt andet indgå, om der er tale 

om en kortvarig overskridelse af de tidsmæssige krav.  

 

Sager om tilbud efter servicelovens § 11, stk. 3.  
Ankestyrelsen vurderer i tre sager om tilbud efter § 11, stk. 3, om tilbuddet, på baggrund af de 

oplysninger der forelå i sagen, da tilbuddet blev givet, kan imødekomme barnets eller den unges 

behov. Ved vurderingen lægger Ankestyrelsen vægt på følgende elementer: kompleksitet, 

problemets tyngde og type, samt oplysninger om barnets eller den unges og familiens forhold.  

 

Ankestyrelsen vurderer i den forbindelse:  

 

 Om sagen er tilstrækkelig oplyst, og der er tale om en afgrænset problemstilling, eller  

 Om der er tilstrækkelige oplysninger, men der er tale om en mere kompleks 

problemstilling, eller  

 Om oplysningsgrundlaget er utilstrækkeligt i forhold til at vurdere sagens kompleksitet  

 

Andre forhold i sagsforløbet  

Ud over vurderingen af de enkelte lovgivningsmæssige krav, foretager Ankestyrelsen i alle 20 

sager en vurdering af det samlede sagsforløb. Ankestyrelsen vurderer i den forbindelse, om der 

er henholdsvis styrker og opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingen, som har væsentlig 

betydning for indsatsen over for barnet, den unge eller familien.  

 

Styrker i sagsbehandlingen kan eksempelvis være:  

 

 Systematisk journalføring med vurderinger og begrundelser for sagsskridt  

 Rettidig og relevant håndtering af underretninger  

 Inddragelse af relevant børnefaglig ekspertise i sagsbehandlingen, eksempelvis 

udarbejdelse af psykologiske undersøgelser eller inddragelse af VISO og SISO  

 Inddragelse af det professionelle og private netværk  

 Tæt opfølgning  

 

Opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingen kan eksempelvis være:  

 

 Langsom reaktion på alvorlige underretninger  

 Passivitet i sagsbehandlingen  

 Mangelfulde sagsbehandlingsskridt  

 Manglende helhedsvurdering  
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VISO’s socialfaglige sagsgennemgang  
VISOs sagsgennemgang omhandler otte af kommunens sager. VISO foretager en socialfaglig 

vurdering af sagerne, og tager stilling til den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen, inden for 

de fire pejlemærker.  

 

VISO gennemgår afgørelsessager, hvor der foreligger en aktuel børnefaglig undersøgelse, enten 

i form af en ny børnefaglig undersøgelse eller en opdatering af en tidligere udarbejdet børnefaglig 

undersøgelse. Derudover gennemgår VISO opfølgningssager. Det betyder, at afgørelsessager 

uden en aktuel børnefaglig undersøgelse og sager om støtte efter § 11, stk. 3 ikke er omfattet af 

VISOs sagsgennemgang.  

 

Den socialfaglige vurdering finder sted efter Ankestyrelsens gennemgang af sagerne og tager 

afsæt i Ankestyrelsens udarbejdede oversigt over hændelser i den enkelte sag. Oversigten 

bidrager til at kvalificere den socialfaglige stillingtagen til, hvilke dokumenter, der skal anvendes 

til brug for belysning af pejlemærkerne.  

 

I det følgende uddybes vurderingsgrundlaget for VISO’s sagsgennemgang. Resultaterne af 

sagsgennemgangen præsenteres i rapportens kapitler og i bilag 1.  

 

Inddragelse  

Under temaet inddragelse foretager VISO en socialfaglig vurdering af, i hvilken grad barnet/den 

unge, forældremyndighedsindehavere samt barnets/den unges øvrige netværk, er inddraget 

relevant i sagsbehandlingen.  

 

I VISOs sagsgennemgang vurderes der blandt andet på:  

 

 I hvilket omfang og hvordan barnet/den unge og forældremyndighedsindehavere 

informeres og inddrages i forbindelse med underretninger, afgørelser om opstart af 

børnefaglige undersøgelser og i møder/samtaler i forbindelse med sagsbehandlingen.  

 Om kommunen beskriver i sagen, hvilke aspekter der evt. kan gøre samarbejdet med 

familien vanskeligt, og i givet fald hvordan dette håndteres  

 Om kommunen forsøger at indhente viden om barnet i de situationer, hvor direkte 

kommunikation med barnet ikke er mulig  

 I hvilken grad barnet, forældremyndighedsindehavere og netværket ses inddraget i 

møder og samtaler omkring barnet  

 

Faglig udredning  

I forhold til en socialfaglig vurdering af den faglige udredning i sagerne, vurderer VISO primært 

på arbejdet med de børnefaglige undersøgelser. VISO vurderer herunder den socialfaglige 

kvalitet i forhold til, hvordan der indhentes viden til brug for udredningen og hvordan der 

udarbejdes socialfaglige analyser og vurderinger i sagerne.  

 

VISOs sagsgennemgang vurderes der blandt andet på:  

 

 Hvordan den børnefaglige undersøgelse udarbejdes metodisk 

 Hvordan den børnefaglige undersøgelse er planlagt/tilrettelagt, herunder 

o Hvordan det sikres, at undersøgelsen afdækker problemstillingen på en relevant 

måde (Fx. via tragtninger eller faglige vurderinger) 
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o Om og i så fald hvordan der er udarbejdet en procesmæssig forberedelse af 

undersøgelsen (fx. via en undersøgelsesplan) 

 Om der er indhentet tilstrækkelig og relevant viden til at afdække problemstillingen, 

herunder 

o Om der er indhentet og anvendt tværfaglig viden og/eller specialviden i 

undersøgelsen 

o Hvordan netværkets beskrivelser og vurderinger er inddraget i undersøgelsen 

o Hvordan familiens generelle levevilkår er udfoldet i undersøgelsen 

 Om der er udarbejdet en fyldestgørende analyse af barnets ressourcer og udfordringer, 

herunder 

o Om der findes analyser af både ressourcer og udfordringer i forhold til barnet/den 

unge og familien 

o Om de indhentede oplysninger inddrages og anvendes i analysen 

o Om der anvendes relevant teoretisk, empirisk og erfaringsbaseret socialfaglig 

viden om barnets/den unges specifikke problemstillinger i analysen 

 Om der er udarbejdet en relevant socialfaglig vurdering på baggrund af analysen, 

herunder 

o Om der ses en tydelig adskillelse af beskrivelser og faglige vurderinger i 

undersøgelsen 

o Om den faglige vurdering er i overensstemmelse med beskrivelser, 

observationer og analyse 

 

Valg af indsats  

I forhold til valg af indsats vurderer VISO om valget af indsats afspejler det samlede behov, som 

udredningen har afdækket. VISO vurderer ligeledes, om den valgte indsats er tydelig og 

velargumenteret og om rammerne og målene for indsatsen er klare.  

 

VISOs sagsgennemgang vurderes der blandt andet på:  

 

 Om der er overensstemmelse mellem den socialfaglige vurdering og valg af indsats, 

herunder 

o Om undersøgelsens beskrivelser er omformuleret til beskrivelse af barnets/den 

unges støttebehov 

 Om der i handleplanen er taget stilling til alle fokusområder? Og hvis ikke, om det så er 

begrundet, hvorfor ét eller fokusområder, ikke er en del af handleplanen 

 Om den støtte, der iværksættes, er i overensstemmelse med vurderingen af 

støttebehovet 

 

Opfølgning  

I forhold til opfølgning forholder VISO sig til det socialfaglige indhold samt kvalitet i opfølgningerne 

i sagerne.  

 

VISOs sagsgennemgang vurderes der blandt andet på:  

 

 Hvordan der følges op på indsatsen, herunder 

o Om der følges systematisk op på effekten af indsatsen for barnets udvikling 

o Om der ses en løbende dialog omkring mål og udvikling fra foranstaltningen 

iværksættes 
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 Hvorvidt og hvordan handleplanen anvendes som et aktivt redskab i opfølgningen, 

herunder 

o Om målene i handleplanen er konkrete og målbare 

o Om det fremgår i handleplanen, hvem der har ansvaret for de forskellige dele af 

målene i forhold til at målene indfries 

o Om indsats og mål i handleplanen løbende revideres 
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