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INDLEDNING

Frederiksberg Kommune arbejder ud fra en overordnet strategi om at udøve 
en helhedsorienteret indsats over for børn og unge, som befinder sig i en udsat 
position og at sikre sammenhængen i det forebyggende arbejde med alle kom-
munens børn og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for 
særlig støtte.

Børne- og Ungeområdet arbejder ud fra den vision, der er vedtaget politisk  
i ’Den sammenhængende børnepolitik’ Frederiksberg Kommune 2016 og  
som beskriver at:

”Alle børn i Frederiksberg Kommune skal have mulighed for et godt 
og udviklende børneliv trods forskellige forudsætninger og behov.”

Visionen for Børne- og Ungeområdet kendetegner formålet med arbejdet i 
familieafdelingen og er tæt knyttet til temaerne og aktiviteterne i denne udvik-
lingsplan. Der er et løbende fokus på, at alle medarbejdere på Børne- og Unge-
området, herunder i familieafdelingen, har kendskab til visionen og i fællesskab 
arbejder mod opnåelsen af visionen. 

Visionen opnås ved at sikre kontinuitet i barnets eller den unges opvækst samt 
at sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, 
samt at barnet eller den unge har muligheder for personlig udvikling og opbyg-
ning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk. 

Ligeledes er et centralt fokus på Børne- og Ungeområdet at understøtte bar-
nets og den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, at 
fremme barnets eller den unges trivsel og sundhed og forberede barnet eller den 
unge til et selvstændigt voksenliv. 

Forudsætningen for at give børn og unge, som befinder sig i en udsat position, 
muligheder for et godt og udviklende børneliv, tager udgangspunkt i en høj 

INDLEDNING
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socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen, kvalificeret inddragelse af børn, unge, 
forældre og samarbejdspartnere samt en stærk styringsmæssig ramme i familie-
afdelingen. 

Et vigtigt element, for at opnå en høj socialfaglig kvalitet, er, et tæt tværfagligt 
samarbejde på tværs af Børne- og Ungeområdet, der bygger på fundamentet om 
en tidlig forebyggende indsats med udgangspunkt i dels at forebygge problemer, 
dels at løse eventuelle problemer tæt på almenmiljøet, så alle børn og unge får 
de bedst mulige betingelser for at trives, udvikle sig og lære.

Nærværende udviklingsplan er udarbejdet af familieafdelingen med afsæt i anbe-
falingerne fra Task Forcens analyserapport fra maj 2021. 

Udviklingsplanen er en videreudvikling af de allerede opnåede resultater i hand-
leplanen og sætter retningen for familieafdelingen indtil udgangen af 2022, hvor 
forløbet med Task Forcen afsluttes. 

Denne udviklingsplan anlægger dog et større fokus på den videre udvikling af 
en høj socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen samt et godt og tæt samarbejde 
mellem familieafdelingen og de andre aktører på Børne- og Ungeområdet. 

INDLEDNING
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I foråret 2019 foretog konsulenthuset BDO en sags-
gennemgang i en række tilfældigt udvalgte sager i 
familieafdelingen. 

BDO konstaterede ved deres gennemgang en række 
alvorlige fejl, som alle kan relateres til utilstrækkelig 
efterlevelse af gældende lovgivning og som derfor 
skabte bekymring for, om udsatte børn og unge fik 
den hjælp, som de har behov for. 

Manglerne i sagsbehandlingen handlede, for en stor 
del af sagerne, om overholdelse af flere lovgivnings-
mæssige krav og manglende systematik i sagsbe-
handlingen, herunder særligt overholdelse af de 
lovgivningsbestemte tidsfrister.

Ud fra omfanget af fejl anbefalede BDO, at fami-
lieafdelingen foretog en nærmere kortlægning af 
udfordringernes omfang, før der blev udarbejdet en 
endelig plan for genopretning af området og herun-
der foretaget en vurdering af, hvad en genopretning 
vil forudsætte.

På et ekstraordinært møde den 11. november 2019 
blev Magistraten forelagt resultaterne af BDOs 
undersøgelse samt en databaseret kortlægning af 
familieafdelingens sager, som viste, at der på tværs af 
familieafdelingens sager var adskillige fejl i forhold til 
at efterleve de lovbestemte krav i sagsbehandlingen. 

Magistratens tiltrådte i den forbindelse iværksættel-
sen af en handleplan, der skulle sikre en genopret-
ning af lovmedholdelighed og kvaliteten i familieaf-
delingens sager. 

Magistraten besluttede samtidig, at Frederiksberg 
Kommune skulle ansøge Socialstyrelsens Permanen-
te Task Force om et forløb. 

Formålet med forløbet var at få et fyldestgørende 
billede af kommunens styrker og udfordringer på 

det samlede myndighedsområde for udsatte børn 
og unge, og herigennem få Task Forcens støtte til at 
styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. 

Den 20. januar 2020 godkendte Magistraten fami-
lieafdelingens ansøgning om et Task Force forløb 
og vedtog BDOs og familieafdelingens endelige 
handleplan for familieområdet vedr. ’Kvalitet i 
sagsbehandlingen i Familieafdelingen – som led i 
en tidlig forebyggende og effektiv indsats for børn, 
unge og familier med særlige behov’ (herefter: 
handleplanen). 

HANDLEPLANEN FOR KVALITET I 
SAGSBEHANDLINGEN OG  
GENNEMFØRTE AKTIVITETER 

Handleplanens primære fokusområder har været:

• Sagsgenopretning: Herunder at skabe tryghed 
for barnet samt genopretning af den enkelte sag 
med henblik på at sikre kvalitet og lovmedholde-
lighed i sagsbehandlingen

• Kultur og kompetencer: Herunder udvikling af 
en fælles vision, strategisk kompetenceudvikling 
via kompetenceprofiler samt trivsel i familieafde-
lingen

• Processer og rammer for arbejdet i familieafde-
lingen: Herunder udarbejdelse af arbejdsgangs-
beskrivelser, serviceniveauer, DUBU  
(Digitalisering Udsatte Børn og Unge - it-sy-
stem-understøttelse), ny ledelsesinformation og 
ledelsestilsyn

• Tidlig forebyggende indsats: Herunder omlæg-
ning af indsatsen samt udvikling af tilbudsviften 
og bekymringsværktøj

Nedenstående er en kort status på aktiviteterne i 
handleplanen til og med juni 2021.

BAGGRUND

BAGGRUND
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SAGSGENOPRETNING 

BDO gennemgik primo 2020 alle familieafdelingens 
1096 sager med henblik på at sikre tryghed for barnet. 

Efterfølgende gennemgik BDO 938 sager med hen-
blik på at sikre lovmedholdelig sagsbehandling. 

Sagsgenopretningen har været foretaget i etaper, og 
klarmelding af genopretningssager blev afsluttet den 
15. marts 2021. 

BDOs konklusion på sagsgenopretningen er, at der 
stadigvæk bliver fundet fejl i sagsbehandlingen, men 
fejlene ikke har samme alvorlige karakter som ved 
begyndelsen af sagsgennemgangen primo 2020. 

BDO konkluderer yderligere, at de nu i højere grad 
ser systematik og en rød tråd i sagerne, og det social-
faglige udgangspunkt i sagerne er løftet. 

BDO afslutter ifølge den nuværende aftale og tids-
plan sagsgenopretningen marts 2021. BDOs rolle 
fremadrettet efter vedtagelsen af denne udviklings-
plan er nærmere beskrevet nedenfor.

KULTUR OG KOMPETENCER 
Familieafdelingen har i samarbejde med BDO ud-
arbejdet et kompetenceportræt og har i marts 2021 
foretaget en afdækning af det nuværende kompe-
tenceniveau ud fra en række centrale parametre samt 
identificeret evt. kompetencegab. 

Kompetenceportrættet har fra starten været tiltænkt 
som et centralt værktøj i beslutningen om og gen-

nemførelsen af kommende kompetenceudviklende 
initiativer i familieafdelingen.

PROCESSER OG RAMMER FOR  
ARBEJDET I FAMILIEAFDELINGEN
Familieafdelingen har i samarbejde med BDO og 
Netcompany udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser 
for centrale områder og gennemført undervisning af 
arbejdsgangsbeskrivelser i efteråret 2020. 

Ligeledes har familieafdelingen i samarbejde med 
BDO udarbejdet serviceniveauer for området. 

Derudover er der i samarbejde med Netcom-
pany gennemført en række aktiviteter for at sikre 
DUBU systemunderstøttelse i sagsbehandlingen 
samt sikring af relevante data til FKLIS ledelsesin-
formation. 

Sidst har familieafdelingen i samarbejde med Frede-
riksberg Kommunes revisionsfirma Ernst & Young 
udviklet et nyt koncept for ledelsestilsyn, der sikrer 
en tæt opfølgning på lovmedholdelighed og social-
faglig kvalitet i de gennemgåede sager.

TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS 
Familieafdelingen har i forbindelse med handlepla-
nen arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats 
som rettesnor for alle aktiviteter i handleplanen. 

De overordnede fokusområder er tidlig opsporing, 
tværfagligt samarbejde, udvikling af et fælles bekym-
ringsværktøj på tværs af børne- og ungeområdet 
samt udvikling af tilbudsviften.

6UDVIKLINGSPLAN
BAGGRUND
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Udviklingsplanen skal sikre en fortsat udvikling af 
familieafdelingen med henblik på at fastholde det 
genopretningsarbejde, som familieafdelingen har 
gennemgået i forbindelse med handleplanen samt 
styrke kvaliteten i sagsbehandlingen yderligere. 

Erfaringer fra andre kommuner viser, at udviklings-
planerne typisk varer længere end det samlede Task 
Force-forløb på 2 år. 

Denne udviklingsplan er dog sat til at udløbe ved 
udgangen af 2022 og slutter derfor samtidig med 
Task Force-forløbet. Frem mod udgangen af 2022 vil 
de gennemførte aktiviteter i udviklingsplanen blive 
revideret, og der vil efterfølgende blive taget stilling 
til behovet for iværksættelse af yderligere tiltag i 
familieafdelingen.

Under forløbet vil Socialstyrelsen og Ankestyrelsen 
understøtte udviklingsprocessen ved bl.a. at afholde 
statusmøder med ledelsen i familieafdelingen hver 
6.-8. uge med fokus på implementeringen af udvik-
lingsplanen. 

Udviklingsplanen erstatter den eksisterende hand-
leplan på området, så udviklingsplanen fremover er 
dét styrende dokument for arbejdet med bl.a. styrket 
myndighedssagsbehandling i familieafdelingen. 

Endnu ikke afviklede delprojekter i handleplanen for 

Socialstyrelsens Permanente Task Force startede deres forløb i november 2020. Et typisk Task Force-forløb vil vare 
ca. 2 år, som vist i nedenstående figur:

kvalitet i sagsbehandlingen videreføres i udviklings-
planen under de senere beskrevne temaer.

Erfaringer fra handleplanen viser, at implementering 
af en god og styrket socialfaglighed i sagsbehand-
lingen både kræver fokus og tid. Implementeringen 
af udviklingsplanen vil derfor blive tilrettelagt, så-
ledes at større aktiviteter implementeres forskudt, 
mens generelle understøttende aktiviteter forløber 
sideløbende. 

Der er på baggrund af ovenstående og i samråd 
med Socialstyrelsens Task Force taget en beslutning 
om, at der igangsættes få initiativer ad gangen, og at 
implementeringen af de enkelte temaer sker temati-
seret og periodevis. 

RESULTATER AF  
ANALYSERAPPORT
Task Forcen indledte samarbejdet med en analyse af 
familieafdelingen med udgangspunkt i en sagsgen-
nemgang af 20 sager fra perioden november 2018 
til november 2020 samt en dokumentanalyse af en 
række interne dokumenter, arbejdsgangsbeskrivelser 
og politikker på området. 

Derudover har Task Forcen gennemført fokusgrup-
peinterviews med et bredt udsnit af familieafdelin-
gens medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere.

UDVIKLINGSPLAN 

UDVIKLINGSPLAN 2020-2021

Afslutning 
og fortsat 

fokus

Varighed ca. 3 måneder

Analyserapport,  
kompetenceudvikling 

og udviklingsplan

Varighed ca. 9 måneder

 
UDVIKLINGSPLAN

Varighed ca. 1 år

2 år
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Analysen fra Task Forcen peger på en række konkre-
te områder, hvor familieafdelingen har en praksis, 
som kan udvikles yderligere. 

Dette udviklingsarbejde kickstartes med denne 
udviklingsplan. Task Forcens anbefalinger ud fra 
sagsgennemgangen er fra før genopretningen af 
gamle sager med fejl og mangler. 

Task Forcens analyserapport peger på følgende 5 
udviklingsområder, hvor familieafdelingen fortsat kan 
udvikle sig: 

Overordnet styring og faglig ledelse  
Task Forcen anbefaler bl.a. et øget fokus på at anven-
de og systematisere brugen af fælles læringspunkter 
på baggrund af ledelsestilsyn, løbende sagsgennem-
gange og ledelsesinformation. 

Derudover anbefaler Task Forcen, at der udvikles 
tværfaglige mødestrukturer på tværs af myndighed 
og almenområde.

Tværfagligt samarbejde  
Task Forcen anbefaler en afdækning af den interne 
rolle- og ansvarsfordeling samt udarbejdelsen af 
klare definitioner og rammer for bl.a. møder mellem 
myndighed og almenområdet. 

Faglig udredning
Task Forcen anbefaler bl.a., at der sikres, at der 
foretages individuelle socialfaglige vurderinger 
i alle relevante sagsskridt, sikres at der afholdes 
børnesamtaler særligt i forbindelse med modta-
gelse af underretninger samt et særligt fokus på 
fristoverholdelse og behovsafdækningen i for-
bindelse med udarbejdelsen af de børnefaglige 
undersøgelser. 

Valg af indsats
Task Forcen anbefaler, at der udarbejdes handlepla-
ner, der aktivt kan bruges til at vælge, følge op på og 
styre indsatsen samt sikre hyppigere opfølgning samt 
overholdelse af de lovgivningsmæssige krav. 

Derudover anbefaler Task Forcen en fast procedure 
for afslutning af foranstaltninger med inddragelse af 
relevante samarbejdspartnere.

Inddragelse 
Task Forcen anbefaler, at det ledelsesmæssige samar-
bejde i forhold til det professionelle netværk styrkes. 

Der anbefales ligeledes en bedre inddragelse af bar-
net, den unge og forældrene og det private netværk 
samt sikres en ensartethed i måden, at der arbejdes 
med inddragelse på i familieafdelingen.

UDVIKLINGSPLAN 2020-2021
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Arbejdet med udviklingsplanen er organiseret som 
følgende: 

Børneudvalget 
Børneudvalget er politisk ansvarlig for fremdriften i 
udviklingsplanen. Udvalget forelægges fire årlige sta-
tussager om fremdriften i familieafdelingens arbejde 
med udviklingsplanen efter samme model som ved 
handleplanen. 

Projektejer 
Børne- og ungedirektør Nina Eg Hansen er øverste 
ansvarlig for Frederiksberg Kommunes udviklings-
plan. I det daglige arbejde delegeres ansvaret til 
fungerende familiechef Mie Andresen. 

Projektejer har til opgave at: 

• Sikre at udviklingsplanen skaber værdi for orga-
nisationen

• Godkende udviklingsplan, aktivitetsplan og æn-
dringer undervejs

• Bidrage med ressourcer til arbejdet og at fungere 
som formand for styregruppen

• Være sparringspartner for projektledelsen

Implementeringsgruppe 
Socialstyrelsens Task Force anbefaler, at Frederiksberg 
Kommune nedsætter en implementeringsgruppe til at 
følge arbejdet tæt med udviklingsplanen. Implemen-
teringsgruppen består af den fungerende familiechef 
og familieafdelingens sektionsledere. 

Implementeringsgruppen mødes med Task Forcen 
hver 6.-8. uge med henblik på løbende drøftelser af 
de igangsatte og gennemførte aktiviteter for herigen-
nem at sikre fremdriften i udviklingsplanens målsæt-
ninger.

Styregruppe 
Den nedsatte styregruppe består af Børne- og Unge-
områdets chefgruppe, socialchef Flemming Nielsen 
og økonomichef Jesper Kragerup.
 

ORGANISERING  

ORGANISERING 
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Styregruppen har til opgave at: 

• Sikre ressourcer til arbejdet med udviklingsplanen
• Træffe overordnede beslutninger om  

udviklingsplanen og ændringer af denne  
sammen med Socialstyrelsens Task Force

• Bidrage med koordinering og forankring  
på tværs af organisationen

• Følge op på fremdriften i udviklingsplanen

Medlemmerne af styregruppen har hver især ansvar for 
at sikre, at deres respektive afdelinger løbende orienteres 
om udviklingsplanen. Styregruppen mødes efter behov.

Følgegruppe 
Ud over styregruppen fortsætter den eksisterende 
tværgående følgegruppe. 

Følgegruppen består af repræsentanter fra dagtil-
budsafdelingen, skoleafdelingen, fællesrådgivnin-
gen, sundhedsplejen og familieafdelingen.  
 
Følgegruppens opgave er at:

• Give accept af udviklingsplanens  
proces- og resultater

• Bidrage med faglig viden
• Være ambassadører for arbejdet  

med udviklingsplanen 

Følgegruppen er et høringsorgan, der holder møde 
forud for møder i styregruppen.

Samarbejdsforum 
I tillæg til ovenstående organisering vil udviklings- 
planens aktiviteter og fremdrift drøftes løbende med 
det nedsatte samarbejdsforum. 

Samarbejdsforummet består af familiechefen samt 
et bredt udsnit af medarbejdere fra de fleste teams 
i familieafdelingen. Involvering af samarbejdsfo-
rummet er en vigtig del af målsætningen om en tæt 
inddragelse af medarbejderne i implementeringen af 
udviklingsplanen. 

MED-samarbejdet på børne- og ungeområdet 
BUO Område-MED og BUO Lokal-MED vil løbende 
blive informeret om arbejdet med udviklingsplanen 
ligesom det har været tilfældet med familieafdelin-
gens handleplan. 

BDOs rolle i forbindelse med af udviklingsplanen
BDO vil fortsætte arbejde med uafsluttede aktiviteter 
fra handleplanen herunder:

• Løbende audit af en række sager
• Plan for formidling af indsatstrappen og trivsels- 

linealen under den tidlige forebyggende indsats 
• Udarbejdelse af serviceniveauer.

10HANDLEPLAN
ORGANISERING
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På baggrund af Task Forcen anbefalinger i analyserap-
porten vil dette afsnit sammenfatte de væsentligste 
anbefalinger under nedenstående overordnede temaer: 

• TEMA 1:   FORANDRING I FÆLLESSKAB –  
         TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS

• TEMA 2:   RETTE HJÆLP TIL RETTE TID

• TEMA 3:   STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS 
• TEMA 4:   KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI

De fire temaer er indbyrdes sammenhængende, fordi 
de understøtter hinanden. Inden for hvert tema vil 
der blive gennemført en række initiativer, som beskri-
ves nedenfor. 

For hvert initiativ vil der blive udarbejdet en intern 
proces og implementeringsplan med følgende 
struktur

1. Baggrund og målsætning
2. Formål og effektmål
3. Organisering 
4. Leverancer
5. Detaljeret tidsplan for leverancen 

Udviklingsplanen er som udgangspunkt dynamisk 
og kan derfor være genstand for løbende rettelser 
efterhånden som udviklingsprocessen forløber. 

Dette er valgt på baggrund af en bevidsthed om, at 
man ofte opnår nye erfaringer i et længerevarende 
udviklingsarbejde, som betyder, at det kan være 
konstruktivt at skifte i indhold, fokus, rækkefølge 
eller intensitet. 

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med 
Task Forcen. Ledelsen i familieafdelingen og Task 
Forcen vil i udviklingsprocessen afholde statusmøder 
hver 6.-8. uge. 

Hver anden gang vil der være fokus på implementerin-
gen af udviklingsplanen og hver anden gang vil Task 
Forcen udtrække en række sager til sagsgennemgang.

OPFØLGNING AF DE  
IGANGSATTE AKTIVITETER

Familieafdelingens implementeringsgruppe vil løben-
de under Task Force-forløbet afholde statusmøder 
med Socialstyrelsens Task Force. 

TEMAER OG INDSATSER

TEMAER OG INDSATSER

Tidlig forebyggende
indsats

Kompetence
udvikling

Styrket socialfaglig
indsats

Rette hjælp 
til rette tid
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Her vil status på implementering af de igangsatte 
tiltag og fremdriften heraf blive drøftet, samt igang-
sættelse af yderligere aktiviteter vil ske efter behov. 

Derudover vil Task Forcen løbende udtrække sager 
til sagsgennemgang, der danner grundlaget for sta-
tusmøderne med familieafdelingen.

IMPLEMENTERING 

For at opnå en succesfuld implementering af udvik-
lingsplanen er det afgørende, at aktiviteterne tilrette-
lægges forskudt, så der sikres tilstrækkelig arbejdska-
pacitet til udvikling og implementering af de enkelte 
aktiviteter. 

Den orskudte implementering indebærer bl.a., at 
der som udgangspunkt kun iværksættes aktiviteter 

inden for én socialfaglig metode eller arbejdsgang ad 
gangen. 

Dette suppleres dog af de sagsbehandlingsunder-
støttende aktiviteter, som forløber sideløbende 
herunder fx ledelsesinformation, ledelsestilsyn, faglig 
sparring og implementeringen af en tidlig forebyg-
gende indsats.

Implementeringen af nye metoder og arbejdsgange 
kræver, at der holdes fokus på én socialfaglig metode 
eller arbejdsgang ad gangen for at sikre en succesfuld 
implementering og forankring i familieafdelingen. 

Samtidig skal en højere kvalitet i sagsbehandlingen 
opnås gennem en prioriteret række kompetenceud-
viklende aktiviteter og udviklingen af en kompeten-
ceudviklingsstrategi, som beskrevet i tema 4. 

TEMAER OG INDSATSER
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TEMA 1
FORANDRING I 
FÆLLESSKAB – 
TIDLIG 
FOREBYGGENDE 
INDSATS
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Socialstyrelsen skriver om en tidlig og  
forebyggende indsats:  

”Det kan have store konsekvenser for børns muligheder 
både i barndommen og senere i voksenlivet, hvis der 
ikke reageres tidligt på begyndende problemstillinger. 

For at skabe bedre betingelser for børn og unge i 
udsatte positioner er det vigtigt med en forebyggende 
og tidlig familierettet indsats, der understøtter trivsel, 
udvikling, sundhed og læring. 

At arbejde tidligere forebyggende handler om at sætte 
tidligt ind med kvalificerede indsatser, der understøt-
ter barnets eller den unges udvikling og tilknytning til 
hverdagslivet. 

Dette gøres altid på baggrund af en individuel vurde-
ring af barnets, den unges og familiens behov med 
udgangspunkt i deres ressourcer”

Denne tilgang svarer til den politisk vedtagne vision 
for familieafdelingens arbejde og er således udgangs-
punktet for arbejdet med den tidlige forebyggende 
indsats i Frederiksberg Kommune. 

Børneudvalget besluttede i april 2018, at Fre-
deriksberg Kommune skulle arbejde med tidlig 
forebyggende indsats for børn og unge i udsatte 
positioner. 

Tidlig forebyggende indsats i Frederiksberg Kommune 
har fokus på: 

• At der udvikles en mere systematisk opspo-
ringspraksis med fokus på tidlig indsats og 
forebyggelse.

• At det tværfaglige samarbejde styrkes, så der 
opnås en mere optimal udnyttelse af faglige 
ressourcer og kompetencer på tværs af Børne og 
ungeområdet.

• At inddragelse af barn, familie og netværk styr-
kes og flere familier inddrages i løsningerne for 
barnet.

• At der følges tættere op på indsatserne for 
barnet og familien med henblik på effektiv 
justering af indsatsen i forhold til barnets behov 
for støtte.

• At sikre, at alle børn og unge får den hjælp og 
støtte, der er behov for, så de sikres stabil skole-
gang og læring

TEMA 1: FORANDRING I FÆLLESSKAB – TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS

TEMA 1
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Strategien en for tidlig forebyggende indsats sætter 
den overordnede strategiske ramme for Børne- og 
Ungeområdets indsatser og udgør den strategiske og 
faglige ramme og retning for indsatsen for børn og 
unge med særlige behov i familieafdelingen.

I familieafdelingens handleplan var arbejdet med en 
tidlig og forebyggende indsats den underliggende 
rettesnor for alle aktiviteter. 

Dette arbejde videreføres nu i udviklingsplanen med 
samme fokus som i handleplanen; Tidlig opsporing 
og forebyggelse, tværfagligt samarbejde og udvikling 
af et fælles bekymringsværktøj på tværs af Børne- og 
Ungeområdet.

Tidlig forebyggelse kræver tæt tværfagligt samarbej-
de i Frederiksberg Kommune mellem almenområdet, 
myndighed og udfører. 

På tværs arbejdes der tæt sammen om tidlig og 
systematisk opsporing, iværksættelse af kvalificere-
de indsatser samt hyppig opfølgning og tæt kontakt 
med barnet, den unge og familien i forløbet. 

TEMA 1.1  
FÆLLES INDSATSTRAPPE PÅ  
BØRNE- OG UNGEOMRÅDET

Et centralt redskab i Børne- og Ungeområdets arbejde 
mod en tidlig forebyggende indsats er indsatstrappen. 
Indsatstrappen viser de forskellige typer af indsatser i 
forhold til graden af indgriben i hverdagen og afstan-
den til et almindeligt hverdagsmiljø. 

Jo højere placering op ad trappen, des mere indgri-
bende er indsatsen ift. et almindeligt hverdagsliv. 

Valget af indsats og indsatstrin skal modsvare barnets 
aktuelle behov. 

Når barnet profiterer af indsatsen og er i god udvik-
ling, er det tid til at vurdere, om en anden indsats 
i højre grad understøtter barnets nærmeste udvik-
lingszone. 

Det handler om ”Den rette indsats på det rette tids-
punkt”.

TEMA 1: FORANDRING I FÆLLESSKAB – TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS
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       1                     2                3                         4                     5               6                           7                   8                     9                  10

INDSATSTRAPPE 
Tilbud til sårbare og udsatte børn og unge i Frederiksberg Kommune

TRIVSELSLINEAL

 Truet barn                            Udsat barn                               Sårbart barn                    Barn i moderat trivsel                        Barn i trivsel   
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FOREBYGGENDE  

FOREGRIBENDE

INDGRIBENDE

SUNDHEDSPLEJEN

DAGTILBUDSAFDELING

SKOLEAFDELING

FAMILIEAFDELING

FÆLLESRÅDGIVNING

    DEN RETTE INDSATS - PÅ DET RETTE TIDSPUNKT 
• Indsatstrappen viser de forskellige typer af indsatser og tilbud i forhold til graden af indgriben i hverdagen og afstanden til et almindeligt 

hverdagsmiljø.

• Jo højere placering op ad trappen, des mere indgribende ift. et almindeligt hverdagsliv.

• Tilbuddene på indsatstrappen er børne- og ungeområdets tilbud. De skal ses i sammenhæng med andre vigtige tilbud i resten af kom-
munen samt tilbud i civilsamfundet.

• Hvad en indsats koster, har ikke indflydelse på, hvilken placering indsatsen har på trappen.

• Valget af indsats og indsatstrin skal modsvare barnets aktuelle behov. Når barnet profiterer af indsatsen og er i god udvikling, er det tid 
til at vurdere, om en anden indsats i højre grad understøtter barnets nærmeste udviklingszone.

• Det handler om ”Den rette indsats på det rette tidspunkt”. 

SUNDHEDSPLEJEN

TANDPLEJEN

DAGTILBUDSAFDELING

SKOLEAFDELING

FAMILIEAFDELING

FÆLLESRÅDGIVNING
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I den tidlig forebyggende indsats er det centralt, at 
tilbuddenes indsatser understøtter barnets skole-
gang, fritidsinteresser og relationer i hverdagsmiljøet 
og er rettet mod målet om at styrke barnets tilknyt-
ning til et normalt hverdagsliv. 

Hverdagslivsperspektivet skal være et gennemgåen-
de fokus med henblik på at styrke barnet eller den 

unges trivsel, mestringsevne og relationer i hverda-
gen i ex skole og dagtilbud. 

Samtidig fordrer hverdagslivsperspektivet, 
at kommunen som en del af den tværfaglige 
indsats sætter aktivt ind i forhold til at aktivere 
og anvende tilgængelige ressourcer i barnets 
hverdagsmiljø. 

TEMA 1: FORANDRING I FÆLLESSKAB – TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS

ANSVARLIGE
Projekttovholder: Dagtilbudschef Dennis Danielsen.

Arbejdsgruppen fra projektet i spor 1 i handleplanen videreføres til udviklingsplanen 

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At sikre et godt tværfagligt 
overblik over hjælpemulig-
heder på tværs af sektorer, så 
barnet, den unge og familien 
sikres den rette hjælp tættest 
muligt på almenmiljøet 

At sikre barnet, den unge eller 
familien ”Den rette indsats 
på det rette tidspunkt”, så 
problemerne kan afhjælpes 
hurtigt, og barn og familie kan 
bevæge sig ned at indsats-
trappen 
 

Udarbejdelse af en sammenskrivning 
af det eksisterende materiale om 
tilbudsvifte og indsatstrappe

Udarbejdelse af et opslagsværk med 
en beskrivelse af hver indsats på den 
fælles indsatstrappe

Opsætning og udarbejdelse af plakat 
med indsatstrappen

Afvikle gå-hjem-møder, ledermøder 
og personalemøder, der udbreder 
viden om den fælles indsatstrappe 
og styrke samarbejdet på tværs af 
Børne- og Ungeområdet

Afholde faglige udviklingsmøder i 
modtagelsen, så indsatstrappen her 
bruges tæt i vurderingen af, hvornår 
en underretning giver anledning til 
en børnefaglig undersøgelse, og 
hvornår sagen kan afsluttes med 
henvisning til andre relevante hjæl-
petilbud i tæt tilknytning til almen-
miljøet

Efterår 2021  
Alle aktiviteter

AKTIVITETSPLAN FOR UDARBEJDELSE OG IMPLEMENTERING AF FÆLLES INDSATSTRAPPE
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TEMA 1.2  
FÆLLES BEKYMRINGSVÆRKTØJ

Den fælles indsatstrappe skal ledsages af et fælles 
bekymringsværktøj. Børne- og Ungeområdet har 
valgt at implementere trivselslinealen som et fælles 
bekymringsværktøj for hele Børne- og Ungeområdet. 

I første fase sker der en implementering af bekym-
ringsværktøjet i en analog version, inden det bliver 
afklaret, hvordan trivselslinealen kan understøttes 
digitalt sammen med den fælles indsatstrappe.

Trivselslinealen er et redskab til at vurdere, hvor ud-
sat et barn eller en ung er i sin udvikling og trivsel. 
Vurderingen sker på baggrund af en samlet faglig 

vurdering, baseret på ICS, af beskyttelses- og risikofak-
torer hos henholdsvis barnet/den unge, i konteksten – 
herunder bl.a. relationer til forældre, skole og netværk 
– samt de socioøkonomiske forhold i hjemmet. 

Det er således den faglige vurdering af risiko- og 
beskyttelsesfaktorer i de tre områder af barnets liv, 
både når det gælder tyngde, omfang og varighed af 
påvirkningen af barnets udvikling og trivsel, der er af-
gørende for den samlede vurdering af barnets trivsel.

Trivselslinealen er opdelt i fem kategorier, der er med 
til at indikere, hvor udsat barnet eller den unge er. 

TEMA 1: FORANDRING I FÆLLESSKAB – TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS

 Truet barn                            Udsat barn                               Sårbart barn                    Barn i moderat trivsel                        Barn i trivsel   
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INDSATSTRAPPE 
Tilbud til sårbare og udsatte børn og unge i Frederiksberg Kommune

TRIVSELSLINEAL

 Truet barn                            Udsat barn                               Sårbart barn                    Barn i moderat trivsel                        Barn i trivsel   
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FOREBYGGENDE  

FOREGRIBENDE

INDGRIBENDE

SUNDHEDSPLEJEN

DAGTILBUDSAFDELING

SKOLEAFDELING

FAMILIEAFDELING

FÆLLESRÅDGIVNING

    DEN RETTE INDSATS - PÅ DET RETTE TIDSPUNKT 
• Indsatstrappen viser de forskellige typer af indsatser og tilbud i forhold til graden af indgriben i hverdagen og afstanden til et almindeligt 

hverdagsmiljø.

• Jo højere placering op ad trappen, des mere indgribende ift. et almindeligt hverdagsliv.

• Tilbuddene på indsatstrappen er børne- og ungeområdets tilbud. De skal ses i sammenhæng med andre vigtige tilbud i resten af kom-
munen samt tilbud i civilsamfundet.

• Hvad en indsats koster, har ikke indflydelse på, hvilken placering indsatsen har på trappen.

• Valget af indsats og indsatstrin skal modsvare barnets aktuelle behov. Når barnet profiterer af indsatsen og er i god udvikling, er det tid 
til at vurdere, om en anden indsats i højre grad understøtter barnets nærmeste udviklingszone.

• Det handler om ”Den rette indsats på det rette tidspunkt”. 

SUNDHEDSPLEJEN

TANDPLEJEN

DAGTILBUDSAFDELING

SKOLEAFDELING

FAMILIEAFDELING

FÆLLESRÅDGIVNING
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Trivselslinealen spænder fra, at barnet er truet på sin 
udvikling og trivsel, som indikerer det højeste støtte-
behov, til at barnet er i trivsel, som indikerer laveste 
eller ingen støttebehov.

Kombinationen af barnets udsathed med den 
forventede indsats, som kan gives i Børne- og 
Ungeområdet giver således mulighed for at 
arbejde systematisk med niveauer for indsatser, 
der afspejler barnets eller den unges behov for 
støtte. 

Trivselslinealen skal således bidrage til, at børn og unge 
får den rette hjælp tættest muligt på almenmiljøet. 
Samtidig skal værktøjet bidrage til et fælles fagligt sprog, 
så man i højere grad sikrer, at den tidlige opsporing sker 
gennem et fælles sprog for graden af udsathed. 

Linealen skal således bidrage til, at familieafdelingen 
bl.a. modtager de rette underretninger og bidrage 
til klarere fælles forståelse af rollefordeling mellem 
almentilbud og familieafdelingen, fordi der findes et 
fælles fagligt sprog for grader af bekymring. 
 

TEMA 1: FORANDRING I FÆLLESSKAB – TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS

 ANSVARLIGE
Projekttovholder: Dagtilbudschef Dennis Danielsen.

Arbejdsgruppen fra projektet i spor 1 i handleplanen videreføres til udviklingsplanen.

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At Børne- og Ungeområdet anven-
der et fælles redskab og et fælles 
afsæt, når der er bekymring for et 
barns eller en ungs udvikling og 
trivsel

At sikre en tidlig opsporing i almen-
området, så børn og unges udfor-
dringer ikke bliver permanente

At styrke den fælles forståelse for 
fordelingen af opgaver mellem 
almentilbud og specialtilbud

Planlægning og gennemførsel af 
fælles aktiviteter på tværs af Børne- 
og Ungeområdet, der understøtter 
en fælles forståelse og anvendelse 
af trivselslinealen 

Afholdelse af dialogmøder mellem 
familieafdelingen og almenområdet 
ang. opsporing, underretninger og 
forebyggende indsatser

Andet halvår 2021  
Trivselslinealen er delvis 
implementeret 
 
Første halvår 2022  
En digital version af 
trivselslinealen er fuldt 
implementeret i det 
tværfaglige samarbejde

2. At understøtte medarbejdernes 
brug af et fælles redskab på tværs af 
Børne- og Ungeområdet, der sikrer 
ensartet tilgang til vurdering af be-
kymringsgrad, når der er bekymring 
for et barn eller en ung

Sikre kompetenceudvikling for 
medarbejdere på tværs af Børne- 
og Ungeområdet, der har særligt 
ansvar for at handle på et barn/en 
ung i en udsat position

Se under tema 4: 
Kompetenceudviklings-
strategi

3. At sikre en hensigtsmæssig digital 
understøttelse af familieafdelingens 
arbejde med trivselslinealen

Bekymringsværktøjet skal kunne 
tilgås digitalt ex. via FKintra eller for-
midles gennem særskilt it-værktøj

Det kan undersøges, om familieaf-
delingen skal arbejde med trivselsli-
nealen via DUBU

Medio 2021

AKTIVITETSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FÆLLES BEKYMRINGSVÆRKTØJ
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TEMA 1.3  
TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

At arbejde tidligere forebyggende handler om at 
sætte tidligt ind med kvalificerede indsatser, der 
understøtter barnets eller den unges udvikling og 
tilknytning til hverdagslivet. 

Det er centralt for den sociale indsats at bygge bro 
mellem barnet, den unge og omverdenen. Barnet og 
den unge skal sikres en tilknytning til et stabilt skole-
forløb, helst i en almindelig skole, have mulighed for 
at deltage aktivt i den lokale sportsforening og/eller 
få et fritidsjob i det lokale supermarked.

Det er derfor centralt, at der sættes ind med den rette 
indsats til barnet, den unge og familie fra begyndelsen. 
At foretage det rette match mellem barn og indsats for-
udsætter, at det bygger på viden om barnets behov samt 
et tæt samarbejde på tværs af Børne- og Ungeområdet. 

Det tværprofessionelle samarbejde
En vigtig forudsætning for, at familieafdelingen kan 
komme tidligt ind i sagerne, er, at der på tværs af 
aktørerne i myndighed og på almenområdet skabes 
en fælles faglig forståelse af, hvornår der er en be-
kymring for et barn, og hvordan man skal undersøge 
hvilke behov, barnet har. 

Dette skal bl.a. understøttes med implementeringen 
af et fælles bekymringsværktøj, der anvendes på 
tværs af hele Børne- og Ungeområdet. 

Ambitionerne med iværksættelsen af en tidlig 
forebyggende indsats handler i stigende grad om 
at opspore tidligere og iværksætte forebyggende 
indsatser. Dette forudsætter, at Børne- og Ungeom-
rådets tilbudsvifte er dækkende på alle trin af ind-
satstrappen. I takt med, at medarbejdere på tværs af 
Børne- og Ungeområdet opsporer flere børn og unge 
tidligere i problemudviklingen, skal det tillige sikres, 
at der kan iværksættes tidlige forebyggende indsat-
ser, som matcher målgrupper og problematikker. 

Ligeledes skal det sikres, at indsatserne så vidt muligt 
tilrettelægges så tæt på almenmiljøet som muligt, så 
det enkelte barn og ung fortsat sikres et hverdagsliv 
med tilknytning til dagtilbud, skole, fritidsinteresser, 
venner og netværk. 

For at lykkes med denne målsætning, er det essen-

tielt at styrke den fremskudte sagsbehandling og 
iværksætte forebyggende tiltag tæt på barnets eller 
den unges nærmiljø bl.a. gennem det allerede tætte 
samarbejde mellem de nuværende forebyggende 
dagtilbuds- og skolesocialrådgivere, almenområdet 
og modtagelsen i familieafdelingen. 

Den tidlige forebyggende indsats skal være et centralt 
fokuspunkt på tværs af hele Børne- og Ungeområdet, 
hvis denne omstilling af indsatsen skal være succesfuld. 

Der er derfor allerede aftalt en række aktiviteter på le-
delsesniveau på tværs af hele Børne- og Ungeområdet, 
der har til formål at afklare og fastsætte de nærmere 
rammer for arbejdet med den tidlige forebyggende 
indsats, herunder et dedikeret chefseminar med den 
tidlige forebyggende indsats som et centralt tema. 

Derudover vil der løbende blive fulgt op på imple-
menteringen af en tidlig forebyggende indsats på 
tværs af hele Børne- og Ungeområdet inden for den 
tidligere beskrevne organisering. 

Skoler, daginstitutioner m.v. er afgørende sociale 
arenaer for alle børn og unge. Her bliver barnet og 
den unge bl.a. en del af et fællesskab, møder rolle-
modeller og lære sociale spilleregler. Disse positive 
fællesskaber er et vigtigt supplement til den sociale 
indsats, der kan bidrage til at barnet og den unge 
oplever sig inkluderet i et fællesskab, der spiller en 
mere vedvarende positiv rolle i barnets og den unges 
liv, også når indsatsen afsluttes. 

En god skolegang og uddannelse er en af de vigtig-
ste beskyttelsesfaktorer for udsatte børn og unge. 
Skolen er samtidig et afgørende fællesskab, hvor 
sociale kompetencer læres, og vigtige venskaber og 
fællesskaber etableres og medvirker til at ruste den 
unge til klare overgangen til voksenlivet.

Det er helt centralt, at hele Børne- og Ungeområdet 
arbejder på at understøtte et stabilt fremmøde og 
et skoleunderstøttende miljø i hjemmet. I mange 
tilfælde starter dette arbejde allerede i førskolealde-
ren med at skabe gode rutiner omkring fremmøde i 
daginstitutionen. 

Når barnets sociale forhold er en væsentlig barriere for 

TEMA 1: FORANDRING I FÆLLESSKAB – TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS
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gennemførsel af ex. skolegangen, er det vigtigt, at 
det tværprofessionelle samarbejde sikres i samarbej-
de med relevante aktører i almenområdet og famili-
ens netværk.

I forbindelse med et styrket tværprofessionelt sam-
arbejde er det i særlig grad også vigtig for barnet og 
den unge i overgangen til voksenlivet at have et net-
værk og stabile relationer, der kan støtte, når barnet 
eller den unge oplever udfordringer. 

Derfor hænger en god overgang til voksenlivet også 
tæt sammen med udviklingsplanens øvrige temaer. 
Lykkes Børne- og Ungeområdet med at understøtte 
stabile, nære voksenrelationer, deltagelse i positive 
fællesskaber og en god skolegang, er der skabt et 
godt fundament for de unges tilværelse – også efter 
familieafdelingens indsats ophører. 

Et styrket tværgående samarbejde på tværs af børne- 
og voksenområdet gennem en tidlig inddragelse af 
de unge og deres netværk vil styrke det vigtige for-
beredende samarbejde i forbindelse med overgang 
til voksenlivet. 

Det kan ex. ske ved at have øget fokus på at støtte unge 
i nødvendige hverdagslivskompetencer, som fx budget-

lægning og husholdning, at bruge efterværnsperioden 
endnu mere målrettet til at forberede de unge på at leve 
et selvstændigt voksenliv eller forberede barnet eller 
den unge på overgangen til et botilbud. 

Det er derfor centralt, at der i årene frem til det 18. år 
(eller 23. år) arbejdes videre med at styrke samarbej-
det mellem familieafdelingen og socialafdelingen. 

Der er således allerede ansat to overgangskoordina-
torer, én overgangskoordinator i hhv. familieafdelin-
gen og én overgangskoordinator i socialafdelingen 
med det formål at styrke samarbejdet på tværs og 
understøtte en smidig og hensigtsmæssig overgang 
for de unge i familieafdelingen, der kan have behov 
for yderligere hjælp eller støtte efter det 18. år. 

I forbindelse med et tættere og mere systematisk tvær-
professionelt samarbejde på tværs af Børne- og Unge-
området ses der også et behov for at sikre relevante og 
dækkende tværfaglige samarbejdsformer og mødefora. 

Et tættere og mere systematisk samarbejde medfører 
samtidig et behov for etablering af konkretiserede 
opgaver og snitfladebeskrivelser mellem familie-
afdelingen, herunder de forebyggende rådgivere, 
almenområdet og udførerledet. 

TEMA 1: FORANDRING I FÆLLESSKAB – TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS

ANSVARLIGE
Afventer afklaring

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. Sikre systematisk og tættere tvær-
professionelt samarbejde mellem 
familieafdelingen, almenområdet 
og udførerleddet

At hjælpe barnet/den unge med 
at indgå i positive fællesskaber i 
almenområdet

Styrke den fremskudte sagsbehand-
ling og samarbejdet mellem almen-
området, forebyggende dagtil-
buds- og skolesocialrådgivere samt 
modtagelsen i familieafdelingen

Etablere en mere systematisk mødestruktur 
på tværs af Børne- og Ungeområdet mhp. at 
styrke det tværfaglige samarbejde

Etablere relevante tværfaglige mødefora på tværs 
af myndighed, almenområdet og udførerleddet 

Udarbejde arbejdsgange for tættere inddra-
gelse af samarbejdspartnere bl.a. i forbindelse 
med afslutning af en foranstaltning

Etablering af et styrket og struktureret samar-
bejde i forbindelse med overgang til socialaf-
delingen

Hele 2022 

AKTIVITETSPLAN FOR DET TVÆRPROFESSIONELLE SAMARBEJDE
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Samarbejde med civilsamfundet
Børne- og Ungeområdet ser samtidig med behovet 
for et styrket tværprofessionelt samarbejde, at der 
også er behov for at styrke samarbejdet med andre 
aktører i civilsamfundet. 

Fra samarbejde med lokale frivillige aktører til læn-
gerevarende partnerskaber med større organiserede 
foreninger. 

Disse aktører vil ofte rumme hverdagslivets miljøer 
og kan supplere og styrke de kommunale indsatser 
særligt med henblik på indsatser, som har til formål 
at bevare barnets tilknytning og styrke relationerne i 
hverdagslivet tæt på barnets hverdagsmiljø. 

Desuden kan en understøttede indsats i samarbejde 

med civilsamfundet opleves som mindre indgribende 
og stigmatiserende for barnet/den unge og familien. 

Frederiksberg Kommune har i tillæg til de allerede 
eksisterende tilbud og indsatser i familieafdelingen 
også en række andre tilbud til udsatte børn og unge, 
herunder fx Fritidspas, Fritidsguiderne og Flygtninge-
guiderne. 

Som led i overgangen til en tidlig forebyggende 
indsats arbejdes der med dette tema mod et tættere 
tværfagligt samarbejde på Børne- og Ungeområdet 
og evt. andre forvaltninger eller enheder i kommu-
nen, såsom Ungecenteret, som skal bevirke, at flere 
udsatte børn og unge opnår tilknytning til ungdoms-
uddannelse, frivillige foreninger, organisationer eller 
det private erhvervsliv fx gennem fritidsjobs. 

TEMA 1: FORANDRING I FÆLLESSKAB – TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS

ANSVARLIGE
Afventer afklaring

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. Etablere samarbejdsaftaler med 
civilsamfundet om flere tilbud til 
udsatte unge tæt på deres nærmil-
jø i samarbejde med almenområdet

Etablere evt. samarbejdsaftaler med relevante 
fritidsforeninger, fonde eller sociale organisa-
tioner samt det private erhvervsliv

Hele 2022 

2. At sikre, at udsatte børn og unge 
opnår tilknytning og får mere gavn 
af civilsamfundet, herunder det 
eksisterende foreningsliv m.m. på 
Frederiksberg

At hjælpe barnet/den unge med at 
indgå i positive fællesskaber samt 
at kunne spejle sig i gode voksne 
rollemodeller

Afprøvning af metoder, tilbud og indsatser, 
som i højere grad involverer foreningslivet, 
frivillige sociale organisationer eller det pri-
vate erhvervsliv på Frederiksberg

Ultimo 2022

AKTIVITETSPLAN FOR SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET 
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TEMA 1.4  
TIDLIG OPSPORING OG FOREBYG-
GELSE I FAMILIEAFDELINGEN 

Målrettet forebyggelse og tidlige indsatser giver den 
bedste mulighed for at forhindre, at de sociale proble-
mer udvikler sig og får mere alvorlige konsekvenser for 
barnet eller den unge, både på kortere og længere sigt. 

Forebyggelse og tidlige indsatser er dermed en god 
investering, først og fremmest for børnene, de unge og 
deres familier, men også fagligt og økonomisk, hvor det 
kan forhindre, at det bliver nødvendigt med mere ind-
gribende, omfattende og langvarige foranstaltninger.

For at en forebyggende indsats virker, skal den være af 
høj kvalitet og meningsfuld for både barnet, den unge, 
familien og øvrige involverede. Det kræver tæt og sy-
stematisk inddragelse af alle parter med henblik på en 
helhedsorienteret og koordineret indsats. 

Familieafdelingen skal tidligere og mere systematisk ind, 
når der er tegn på eller risiko for mistrivsel hos et barn. 
Dette skal som nævnt ske ved et tæt samspil med de 
andre aktører på Børne- og Ungeområdet og ved større 
inddragelse af nærmiljø og civilsamfund samt et styrket 
tværprofessionelt samarbejde. 

Det kræver dog også en særlig tilgang og kompetencer 
i selve myndighedsarbejdet. En familie- og ressour-
ceorienteret tilgang med tæt inddragelse af og dialog 
med barnet eller den unge og familien skaber bedre 
betingelser for, at myndighedsrådgiverne kan vurde-
re familiens egen kapacitet til at understøtte positive 
forandringer for barnet/den unge. 

Sagsbehandlingen skal bygge på en empowerment 
tilgang, der skal styrke barnets, den unges og familiens 
egen evne til at tage vare på sig selv. 

Ved hjælp af barnets, den unges og familiens egen 
motivation for forandring og ved at aktivere og under-
støtte de ressourcer, der allerede findes i familien og i 
familiens omgangskreds, kan barnet, den unge og fami-
lien bygges op til selv at tage hånd om de problemer og 
udfordringer, de står med, også efter familieafdelingens 
indsats ophører. 

Samtidig kan en tæt inddragelse af familien være med 
til at skabe større ejerskab og motivation for de fore-
byggende indsatser. 

TEMA 1: FORANDRING I FÆLLESSKAB – TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS



23UDVIKLINGSPLAN

Det skaber således rum for, at barnet, den unge og 
familien kan være med til at kvalificere sagsbehand-
lingsforløbet, idet indsatserne løbende kan justeres 
med udgangspunkt i de mål og ønsker, familien har til 
forløbet. 

Dermed bliver det et fælles anliggende for myndig-
hedsrådgiverne og familien at planlægge og sikre en 
succesfuld fremtid for barnet eller den unge. 

En tidlig forebyggende indsats med høj grad af ind-
dragelse af barnet, den unge, familien og netværk vil 
derfor være et centralt omdrejningspunkt for sagsbe-
handlingen i familieafdelingen.

En øget inddragelse af barnet, den unge og familien 
skal følges op af en tæt og hyppig kontakt til barnet 
og dets familie. 

En tæt socialfaglig opfølgning af barnets og familiens 
udvikling skal sikre, at der kan tages fat om problemer 
tidligt i problemudviklingen. Indsatsen for barnet skal 
være så intensiv og kortvarig som muligt. 

Det er centralt, at indsatsen enten afsluttes, så snart 
problemet er løst, eller tilpasses hurtigst muligt, hvis 
indsatsen ikke giver den rette eller ønskede virkning for 
barnet. Dette kræver hyppigere opfølgning i alle sager 
og en tæt kontakt til barn og familie.

Dette undertema foldes bl.a. ud under tema 3 
”Styrket socialfagligt indsats” med fokus på social-
faglige metoder, inddragelse af barnet, den unge og 
familien samt hyppig opfølgning på handleplaner, 
da arbejdet med en tidlig forebyggende indsats er 
tæt knyttet til de beskrevne socialfaglige udviklings-
punkter i tema 3.

TEMA 1: FORANDRING I FÆLLESSKAB – TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS

ANSVARLIGE
Sektionsledere og faglige koordinatorer i familieafdelingen (samt evt. udvalgte rådgivere i de enkelte teams

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. Integrere mindsettet ved en tidlig 
forebyggende indsats i sagsbe-
handlingen 

Praksiskurser om tidlig indsats og fore-
byggende indsats 

Fokus på mindset ved en tidlig fore-
byggende indsats i forbindelse med 
personalemøder og gruppemøder

Se under tema 4: 
Kompetenceudviklings-
strategi

2. At sikre bedre inddragelse, mere 
præcise mål og tættere opfølg-
ning i sagsbehandlingen

Se tema 3 særligt undertema 3.1, 3.3 
og 3.4

Se tema 3

3. Sikre fleksible indsatser tæt på 
almenmiljøet, der bygger på en 
empowerment tilgang, evidens 
og er gruppebaserede 

Fortsætte dialogen med Frederiksberg 
Kommunes leverandører på områ-
det vedr. fortsat at kvalitetsudvikle 
indsatsen 

At hjælpe barnet/den unge med at ind-
gå i positive fællesskaber samt at kunne 
spejle sig i gode voksne rollemodeller

Løber gennem hele 
udviklingsplanens va-
righed og sideløbende 
med øvrige aktiviteter

AKTIVITETSPLAN FOR TIDLIG OPSPORING OG FOREBYGGELSE I FAMILIEAFDELINGEN



24UDVIKLINGSPLAN

TEMA 2
RETTE HJÆLP 
TIL RETTE TID
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Børn, unge og familier i Frederiksberg Kommune 
skal sikres rette hjælp til rette tid. Dette opnås, når 
sagsbehandlingen bygger på en høj grad af socialfag-
lighed og systematik, samtidig med at tidsfrister og 
processkridt i loven overholdes. 

Dette tema er tæt koblet med de øvrige temaer og 
aktiviteter i denne udviklingsplan. Formålet med 
teamet er at understøtte myndighedsrådgivernes ar-
bejde med at styrke sagsbehandlingskvaliteten samt 
implementeringen af en tidlig forebyggende indsats 
på tværs af Børne- og Ungeområdet. 

Dette skal ske gennem et stærkt administrativt 
grundlag for sagsbehandlingen i familieafdelingen.

Det er en grundlæggende forudsætning for opnå-
elsen af en styrket kvalitet i sagsbehandlingen og 
implementering af en tidlig forebyggende indsats, 
at familieafdelingen forsætter arbejdet med at styrke 
den styringsmæssige ramme og det administrative 
grundlag for det socialfaglige arbejde i familieafdelin-
gen. 

Kvalitet i sagsbehandlingen forudsætter både en høj 
socialfaglighed samt overholdelse af de formelle krav i 
lovgivningen, herunder især overholdelsen af proces-
krav og tidsfrister for fx børnefaglige undersøgelser 
og opfølgning på indsatser. 

De to fokuspunkter er begge forudsætninger for at 
yde en høj kvalitet i sagsbehandlingen og kræver 
bl.a. at sagsbehandlingen – hurtigt, effektivt og sy-
stematisk – får afdækket udfordringerne og dermed 
behovet hos det enkelte barn. 

Der vil være et særligt fokus på bl.a. overholdelse af 
fire måneders fristen for udarbejdelse af den bør-
nefaglige undersøgelse, således at udsatte børn og 
unges behov afdækkes hurtigst muligt og en evt. 
indsats kan igangsættes herefter.

Det er et helt centralt element, at myndighedsrådgi-
verne er klar over, at myndighedsrollen i en forvalt-
ning indebærer bl.a. at kunne omsætte lovgivning til 
handling. 

Myndighedsrådgiverne skal sikre lederskab gennem 
faglig refleksion, analysere og foretage risikovurde-
ringer, som bliver lagt til grund for en strategi, der 
bliver omsat til handling. 

Myndighedsrådgiverne står som aktører mellem 
barnet, forældrene, øvrig familie, netværk og samar-
bejdspartnere, der ikke har ens behov og interesser 
og skal turde bære den professionelle tvivl. 

Myndighedsrådgiveren skal have en forståelse for, 
at det socialfaglige arbejde også foregår inden for 

TEMA 2

TEMA 2: RETTE HJÆLP TIL RETTE TID
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en lovgivningsmæssig ramme, og at relationen er 
asymmetrisk, dvs. der er et ulige magtforhold, idet 
der både ydes en hjælp og kontrolopgave på samme tid. 

Derfor er myndighedsrollen en dobbeltsidet rolle, 
hvor evnen til at udvikle forældres kompetencer og 
at skabe forandringer hænger sammen med rollen 
som kontrollant i at formidle en bekymring, at bane 
vej for en forandring og om nødvendigt at tage skridt 
til at beskytte barnet. 

Forudsætningen for forandring hos barnet, den unge 
eller familien er, at der bliver skabt en relation baseret 
på tillid og klar kommunikation.

Familieafdelingen har i forlængelse af den igangsatte 
handleplan udviklet en lang række datadrevne sty-
ringsværktøjer samt en række styringsdokumenter, 
herunder ex. arbejdsgangsbeskrivelser for sagsbe-
handlingen. 

Udviklingen af disse styringsværktøjer har til formål 
at understøtte ledelsen samt myndighedsrådgiverne 
til i højere grad at arbejde systematisk og registrere 
korrekt i it-fagsystemet DUBU.

I forbindelse med handleplanen blev der bl.a. afsat 
ressourcer til udvikling af og undervisning i fami-
lieafdelingens it-fagsystem DUBU. Der har således 
allerede været afholdt en række undervisningsgange 
i anvendelsen af DUBU og korrekt registreringsprak-
sis som led i handleplanen. 

Ovenstående aktiviteter er gennemført efter Task 
Forcens måleperiode, så effekten af undervisningen, 
udviklingen af arbejdsgangene og undervisningen i 
DUBU kan således ikke aflæses i analyserapporten. 

Men det vurderes på trods af de allerede gennemfør-
te aktiviteter, at der fortsat er et behov for fokus på 
implementering af en systematisk registreringsprak-
sis, fokus på overholdelse af proceskrav og tidsfrister 
samt fortsat implementering af arbejdsgangsbeskri-
velserne i sagsbehandlingen. 

Derfor videreføres en række aktiviteter fra handlepla-
nen i denne udviklingsplan. Dette tema beskriver det 
fortsatte arbejde med implementering af en mere da-

tadrevet ledelse og styring af familieafdelingen, som 
har til formål at sikre, at alle børn og unge i Frederiks-
berg Kommune får den rette hjælp til rette tid. 

Temaet skal desuden imødekomme Task Forcens 
anbefalinger vedr. Politik, strategi og styring samt 
ledelsesinformation, ledelsestilsyn og sagssparring.

TEMA 2.1  
ORGANISERING AF  
FAMILIEAFDELINGEN

Familieafdelingens ledelse er organiseret med én fami-
liechef, fire sektionsleder og fire faglige koordinatorer.

Ud over varetagelsen af det daglige personale og 
faglig ledelse af socialrådgivere og pædagogisk 
uddannede konsulenter er det sektionsledernes 
overordnet ansvar at sikre den løbende udvikling af 
afdelingens faglige ramme og sikre overholdelse af 
lovgivning, mål og resultatkrav. 

Ligeledes skal den enkelte sektionsleder i samar-
bejde med det samlede ledelsesteam bidrage til 
områdets samlede opgaveportefølje, herunder 
sektorplanlægning, projekter, økonomistyring, og 
koordineringsmøder og gå forrest i den forandrings-
proces, der skal skabe grundlag for en omlægning til 
en tidlig forebyggende indsats.

De faglige koordinatorers overordnede ansvar er 
at yde faglig sparring til den enkelte myndigheds-
rådgiver og holde løbende sagsgennemgange 
med fokus på status, faglig sparring, lovmedhol-
delighed, systematik samt kvalitetssikring af bl.a. 
afgørelser. 

Derudover har de faglige koordinatorer ansvaret for 
bl.a. udvikling og opdatering af arbejdsgange, vejled-
ninger og introplaner.

Medarbejderne i familieafdelingen udgør det udfø-
rende led i udøvelsen af den ønskede høje kvalitet i 
sagsbehandlingen. 

En tæt inddragelse af medarbejderne i familieafdelin-
gen er derfor en forudsætning for opnåelsen af mål-

TEMA 2: RETTE HJÆLP TIL RETTE TID
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sætningerne for denne udviklingsplan, der skal sikre 
en høj kvalitet i sagsbehandlingen, lovmedholdelig-
hed i sagerne samt en højere grad af overholdelse af 
de lovgivningsbestemte frister. 

Organiseringen af familieafdelingen skal understøtte 
det til hver tid gældende arbejde med at sikre, at alle 
børn og unge har mulighed for et godt og udviklende 
børneliv trods forskellige forudsætninger og behov 
samt at myndighedssagsbehandlingen sker med 
udgangspunkt i en høj socialfaglig kvalitet.

Familieafdelingens myndighedsrådgivere er orga-
niseret i en række teams og funktioner som alle har 
til formål at varetage sagsbehandlingen af særlige 
målgrupper ex. anbringelsesteamet, forebyggelses-
teams, handicapgruppen og modtagelsen. 

For at sikre, at familieafdelingens organisering under-
støtter arbejdet med de fastsatte mål for sagsbehand-
lingen i denne udviklingsplan, er der behov for at 
foretage en afdækning af nuværende organisering og 
fremtidige behov.

TEMA 2: RETTE HJÆLP TIL RETTE TID

ANSVARLIGE
Familiechefen, sektionsledere samt staben i familieafdelingen

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At sikre, at organi-
seringen i familie-
afdelingen under-
støtter målene i 
udviklingsplanen

Afdække om familieafdelingen har den rette 
organisering til at understøtte målene i udvik-
lingsplanen, herunder nuværende organisering 
og fremtidige behov

Evt. organisationsjusteringer er implementeret

Medio 2021
Afdækning af organisering

Ultimo 2021
Evt. organisationsjusteringer

AKTIVITETSPLAN FOR ORGANISERING I FAMILIEAFDELINGEN

FAMILIECHEF

STAB OG SEKRETARIAT

Sektionsleder
Distrikt Nord og Modtagelsen 

 + skole- og 
dagtilbudssocialråd

Sektionsleder
Distrikt Syd, 

Distrikt Vest og 
Anbringelsesteamet

Sektionsleder
Distrikt Syd, 

Distrikt Vest og 
Anbringelsesteamet

Sektionsleder
Specialkonsulenterne  

og 
Handicapgruppen 

2 faglige koordinatorer og
 1 adm. medarbejder

1 faglig koordinator og 
1 anbringelseskonsulent

1 faglig koordinator
1 socialpædagogisk konsulent

Sektionsleder
4 familievejledere, 

1 faglig konsulent og 
4 decentrale institutioner

ORGANISATIONSDIAGRAM FOR FAMILIEAFDELINGEN
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TEMA 2.2  
IMPLEMENTERING OG  
TILPASNING AF ARBEJDSGANGE

Arbejdsgangsbeskrivelserne er fortsat nye i 
familieafdelingen, og det er familieafdelingens 
vurdering, at der vil være et behov for en fortsat 
implementering og integration i medarbejdernes 
anvendelse af arbejdsgangsbeskrivelserne i det 
socialfaglige arbejde. 

De nuværende arbejdsgangsbeskrivelser for sags-
behandlingen i familieafdelingen er udarbejdet i 
efteråret 2020 og har til formål at understøtte myn-
dighedsrådgiverne i de relevante sagsskridt samt 
understøtte det fælles socialfaglige grundlag for 
sagsbehandlingen. 

Task Forcen anbefaler samtidig, at der arbejdes 

på at sikre en stærkere fælles faglighed på tværs 
af sektionerne og de enkelte teams i familie- 
afdelingen. 

Derfor igangsættes der en række initiativer for 
at sikre fortsat implementering af de udarbej-
dede arbejdsgangsbeskrivelser og herigennem 
oparbejde en fælles anvendelse af de social-
faglige metoder og arbejdsgange på tværs af 
familieafdelingen. 

Arbejdsgangsbeskrivelserne er tænkt som et 
dynamisk arbejdsredskab, der tilpasses løben-
de for at understøtte en høj kvalitet i sagsbe-
handlingen. 

TEMA 2: RETTE HJÆLP TIL RETTE TID

ANSVARLIGE
Familieafdelingens faglige koordinatorer og redaktionsgruppe 

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At sikre øget frist- 
overholdelse gen-
nem en højere grad 
af integration af 
arbejdsgangs- 
beskrivelserne i 
sagsbehandlingen

At sikre en videre 
implementering af 
arbejdsgangsbeskri-
velser og herigen-
nem større  
integration af  
arbejdsgangs- 
beskrivelser i 
sagsbehandlingen 
(videreføres fra 
handleplanen)

Nedsættelse af en redaktionsgruppe til 
revidering og løbende tilpasning af arbejds-
gangsbeskrivelserne

Gennemgang af arbejdsgangsbeskrivelserne 
på gruppemøder, hvor udvalgte medarbej-
dere gennemgår arbejdsgangene og frem-
lægger for teamet

Udarbejdelse og implementering af PIXI-
udgaver af arbejdsgangene for at sikre et 
hurtigt og overordnet overblik i relevante 
sagsgange

Brush-up undervisning for medarbejdere i 
arbejdsgange bl.a. i forbindelse med særligt 
udvalgte udviklingsområder

Sikre en ny digital opbevaringsløsning for 
arbejdsgangsbeskrivelserne

Medio 2021
Arbejdsgangene gennemgået 
på gruppemøder

Efteråret 2021
Redaktionsgruppe nedsat

Primo 2022
PIXI-udgaver udarbejdet og 
implementeret

Se under tema 4:  
Kompetenceudviklingsstrategi

AKTIVITETSPLAN FOR IMPLEMENTERING OG TILPASNING AF ARBEJDSGANGE
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TEMA 2.3  
SERVICENIVEAUER 

I forbindelse med handleplanen har der været et tæt 
samarbejde mellem familieafdelingen og BDO bl.a. 
vedr. udarbejdelsen af serviceniveaubeskrivelser for 
børnefamilieområdet og børnehandicapområdet. 

Serviceniveaubeskrivelserne har til formål at sikre 
en fælles standard i sagsbehandlingen på tværs i 
sammenlignelige sager og inden for den tilgængelige 
økonomiske ramme i familieafdelingen. 
Serviceniveaubeskrivelser skal ligeledes sikre en 
gennemsigtighed og en forventningsafstemning 
i sagsbehandlingen udadtil til borgerne samt det 
politiske niveau. 

Serviceniveauer indgår dermed også som et politisk 
styringsredskab, der skal sikre gennemsigtighed og 
politisk medindflydelse på den service der ydes over 
for borgerne af familieafdelingen.

Implementeringen af serviceniveauerne er desuden 
indgået i drøftelsen af familieafdelingens organisering, 
hvor der allerede er taget en beslutning om en revitali-
sering og specialisering af visitationsudvalget, således 
at der fremadrettet vil være to visitationsudvalg. 

Ét visitationsudvalg med fokus på anbringelsessager 
samt alternativer til anbringelse og de mere indgri-
bende foranstaltninger samt ét visitationsudvalg med 
fokus på de forebyggende indsatser tæt på familien 
og almenområdet.

Det er i forbindelse med serviceniveauerne relevant 
at bemærke, at serviceniveaubeskrivelserne altid er 
vejledende, og at alle afgørelser om foranstaltnin-
ger efter servicelovens bestemmelser træffes ud fra 
en individuel og konkret vurdering af barnets, den 
unges og familieliens behov. 

TEMA 2: RETTE HJÆLP TIL RETTE TID

ANSVARLIGE
Familieafdelingens stab 

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At sikre en ensartet 
sagsbehandling på 
tværs af teams og 
fokus på det enkelte 
barns behov

Vedtagelse af serviceniveaubeskrivelser i børne-
udvalget

Implementering af serviceniveauerne i hele fami-
lieafdelingen gennem oplæg på personalemøder 
samt faglige drøftelser på teammøder

Oprettelse af to nye visitationsudvalg med fokus 
på hhv. 
• Anbringelsessager samt alternativer til  

anbringelse 
• Forebyggende og mindre indgribende  

foranstaltninger

2. halvår af 2021
Serviceniveauerne forven-
tes vedtaget i august 2021. 

Ultimo 2022
Serviceniveauerne er 
implementeret i familieaf-
delingen

AKTIVITETSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF SERVICENIVEAUER
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TEMA 2.4  
DATADREVET  
LEDELSE OG STYRING

Der er en tæt sammenhæng mellem lovmedhol-
delighed, overholdelse af tidsfrister og kvalitet i 
sagsbehandlingen. De centrale krav i lovgivningen 
understøtter i høj grad den ønskede kvalitet til 
sagsbehandlingen om ex. inddragelse af barnet, den 
unge og familierne, afdækning af barnets behov, 
målopfyldelse og opfølgning.

Task Forcen påpeger i deres analyserapport, at der 
i de 20 gennemgåede sager ses en manglende lov-
medholdelighed og/eller overskridelse af de lovgiv-
ningsfastsatte frister. 

Selvom analysen af de 20 sager er fra før handlepla-
nens sagsgenopretningen, er det vurderingen, at 
der fortsat er et forbedringspotentiale. Derfor vil der, 
som en videreførelse af handleplanens fokusområde, 
fortsat være behov for en tæt opfølgning på fristover-
holdelse og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.

Familieafdelingen har i forlængelse af handleplanen 
udviklet en række styringsværktøjer, der giver ledel-
sen i familieafdelingen et realtidsindblik i status på 
kvaliteten i sagsbehandlingen. 

De markante ændringer i forhold til tidligere praksis, 
er, at der er udviklet en række ledelsesinformations-
rapporter og et nyt ledelsestilsyn, der giver ledelsen 
et statistisk aggregeret indblik i bl.a. fristoverholdelse 
inden for en række parameter med udgangspunkt 

i DUBU samt et statistisk overblik over de samlede 
resultater af ledelsestilsynet, som er baseret på en 
mere kvalitativ gennemgang af sager på tværs af 
familieafdelingen. 

Som et led i styringen af området er der i forbindelse 
med handleplanen og i samarbejde med kommunes 
revisionsfirma EY blevet udarbejdet et nyt koncept 
for ledelsestilsyn. 

EY har i samarbejde med familieafdelingen udviklet 
en ny skabelon for ledelsestilsyn, der bidrager med 
aktuelle og opdaterede oplysninger om sagsbehand-
lingskvaliteten på en mere smidig og effektiv måde. 

Det nye ledelsestilsyn giver ledelsen et bedre over-
blik og muligheder for løbende at følge op samt at 
afrapportere resultaterne af ledelsestilsynet statistisk.
Alle gennemførte ledelsestilsyn følges op med den 
enkelte rådgiver for at sikre faglig sparring og læring. 

Som led i det videre arbejde vedr. optimal udnyttelse 
af rapporter fra ledelsestilsyn og ledelsesinformation 
udvikles et fast koncept for feedback og tilbagemel-
ding af resultaterne. 

Konceptet skal herefter anvendes på tværs af alle 
sektioner og teams i familieafdelingen, således at det 
ikke kun er den enkelte medarbejder og de enkelte 
teams, der modtager en tilbagemelding på resultater 

TEMA 2: RETTE HJÆLP TIL RETTE TID
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fra ledelsestilsyn og ledelsesinformation, men at der 
sikres en tværgående og systematisk læringstilgang.

I samarbejde med Netcompany er der desuden  
etableret en integration af ledelsesinformation fra 
DUBU til FKLIS. I den forbindelse udarbejdes der  
ledelsesinformationsrapporter med fokus på data 
vedr. lovmedholdelighed og fristoverholdelse. 

Både den datadrevne ledelsesinformation fra DUBU 
(FKLIS) samt de statistiske opfølgninger på ledelses-
tilsynet vil være med til at sikre en tæt opfølgning 
af korrekt og systematisk registreringspraksis samt 

bidrage til en højere fristoverholdelse af de lovgiv-
ningsbestemte frister.

Ledelsestilsynet og ledelsesinformation er grundlæg-
gende redskaber til at sikre systematisk og styrket 
brug af data til at opnå fælles læringspunkter på tværs 
af familieafdelingen samt til brug i den individuelle 
sparring med den enkelte myndighedsrådgiver. 

Opnåelsen af fælles læringspunkter gennem et styr-
ket, databaseret udgangspunkt er et centralt værktøj 
i den løbende opfølgning på sagerne og herigennem 
styrkelsen af kvaliteten i sagsbehandlingen.

TEMA 2: RETTE HJÆLP TIL RETTE TID

ANSVARLIGE
Familiechefen, sektionsledere samt staben i familieafdelingen

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At sikre, at alle myndig-
hedsrådgivere overholder 
relevante sagsbehandlings-
frister

Større systematik og en rød 
tråd i sagsbehandlingen

Løbende analyse og afrapportering af 
tendenser og udviklingsområder på 
tværs af familieafdelingen ved hjælp af 
ledelsestilsyn og ledelsesinformation 
fra FKLIS

Løber gennem hele udvik-
lingsplanens varighed og 
sideløbende med øvrige 
aktiviteter

2. At sikre et bedre ledelses-
mæssigt overblik over sta-
tus på sagsbehandlingskva-
liteten i familieafdelingen.

At sikre, at alle myndig-
hedsrådgivere kender 
til ledelsestilsynet og de 
målepunkter, sagerne vur-
deres ud fra

Forsat gennemførelse af 24 ledelsestil-
syn hver måned (4 pr. team)

Udvikling og implementering af temati-
serede ledelsestilsyn med særligt fokus 
på ex. børnefaglige undersøgelser, 
hyppig opfølgning på handleplaner 
eller andre relevante temaer

Udvikling og implementering af et 
fælles koncept for feedback med fokus 
på fælles læringspunkter fra de gen-
nemførte ledelsestilsyn og ledelsesin-
formation

Løber gennem hele udvik-
lingsplanens varighed og 
sideløbende med øvrige 
aktiviteter

Medio 2021 og primo 
2021
• Udvikling af tematiseret 

ledelsestilsyn
• Implementering af tema-

tiseret ledelsestilsyn

Medio 2021
Fælles koncept for feedback 
udviklet og implementeret

3. At alle myndighedsrådgive-
re kan anvende og formidle 
de lovgivningsmæssige 
krav i praksis

Sikre kontinuerlig kompetenceudvik-
ling af myndighedsrådgiverne i grund-
læggende forvaltningsret, retssikker-
hedsloven samt lov om social service

Se under tema 4: Kompe-
tenceudviklingsstrategi

AKTIVITETSPLAN FOR DATADREVET LEDELSE OG STYRING
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TEMA 2.5 DUBU 

En central del af familieafdelingens sagsbehandling 
og udførelse af myndighedsopgaven foregår i it-fag-
systemet DUBU. DUBU er designet til at understøtte 
hele sagsbehandlingsprocessen bl.a. fordi DUBU 
understøtter anvendelsen af ICS-metoden samt andre 
processuelle sagsskridt for det sociale børneområde. 

Dette tema har en tæt tilknytning til de øvrige temaer 
i denne udviklingsplan, da DUBU er et centralt ar-
bejdsredskab for rådgiverne. 

En god anvendelse og opsætning af DUBU er såle-
des fundamentet for den videre udvikling af en høj 
socialfaglighed i sagsbehandlingen og ikke mindst 
sikring af borgerens retssikkerhed gennem korrekte 
og systematiske registreringer samt journalisering af 
relevante dokumenter og afgørelser. 
 
I forbindelse med handleplanen har der været afsat 

ressourcer til undervisning i anvendelsen af DUBU 
samt udvikling og opsætning af DUBU som hjælp til 
myndighedsrådgiverne i deres daglige arbejde. 

Det vurderes, at det fortsat er relevant at have fokus 
på bl.a. oplæring af nye medarbejdere eller vedlige-
holdelse af medarbejdernes kompetencer samlet set. 
Der iværksættes derfor dette tiltag med fokus på, 
bl.a. at øge medarbejdernes kompetencer inden for 
anvendelsen af DUBU samt sikre udviklingen af en 
understøttende opsætning af DUBU. 

Temaet tager udgangspunkt i medarbejdernes 
aktuelle og fremtidige behov og ansvaret for ud-
førelse og opfølgningen af dette tema er således 
placeret hos DUBU-superbrugerne i familieafdelin-
gen, der består af medarbejdere fra alle sektioner 
og teams i familieafdelingen med bistand fra staben 
i familieafdelingen. 

TEMA 2: RETTE HJÆLP TIL RETTE TID

ANSVARLIGE
DUBU-superbrugergruppe med bistand fra staben i familieafdelingen 

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At sikre en høj systema-
tik i journaliseringen og 
registreringer i it-fagsy-
stemet DUBU

Afklaring af behov for kompetenceudvikling gen-
nem dialog med medarbejdere i familieafdelingen

Videreudvikle hjælperedskaber til myndig-
hedsrådgiverne, der har til formål at sikre en 
god og systematisk registreringspraksis. 

Undervisning af alle medarbejdere i gode 
arbejdsgange samt korrekt registreringsprak-
sis i DUBU i forlængelse af de udarbejdede 
arbejdsgangsbeskrivelser

Kompetenceudvikling af superbrugerfunk-
tionen for at sikre viden om vedligehold og 
videreudvikling

Ultimo 2021
Behovsafklaring foretaget

Ultimo 2021
Indsats og leverandørkatalog 
udarbejdet og implementeret

Medio 2022
Hjælperedskaber udviklet

Se under tema 4: Kom-
petenceudviklingsstrategi

2. Stærkere kobling mellem 
DUBU og arbejdsgange i 
sagsbehandlingen

Bedre datadisciplin i 
sagsbehandlingen

Løbende opfølgning på registreringspraksis 
gennem ledelsestilsyn og ledelsesinformation

Brush-up undervisning i korrekt registrerings-
praksis ex. inden for udvalgte områder

Løber gennem hele udviklings-
planens varighed og sideløben-
de med øvrige aktiviteter

Se under tema 4: Kom-
petenceudviklingsstrategi

AKTIVITETSPLAN FOR DATADREVET LEDELSE OG STYRING
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TEMA 2.6 ØKONOMI

For at sikre, at myndighedsrådgiverne i familieafde-
lingen kan yde den bedst mulige hjælp til alle børn 
og unge i udsatte positioner, er det vigtigt, at myn-
dighedsrådgiverne har en grundlæggende forståelse 
for de økonomiske rammer. 

Dette fremgår også af servicelovens formålsparagraf, 
hvor der bl.a. står, at en afgørelse om hjælp til et 
barn, en ung eller familien skal træffes på baggrund 
af faglige og økonomiske hensyn. 

En indsats må dog aldrig iværksættes udelukkende 
af økonomiske hensyn, men skal altid tage udgangs-
punkt i det enkelte barn eller unges behov. 

Derfor er det vigtigt at sikre, at alle myndig-
hedsrådgivere besidder en grundlæggende økono-

miforståelse samt en forståelse for sammenhængen 
mellem pris og kvalitet ved de tilbud, som Frederiks-
berg Kommune anvender til børn og unge. 

Kendskab til sammenhængen mellem pris og kvalitet 
- tilsammen med en høj socialfaglighed - er et vigtigt 
element i arbejdet med at sikre en høj kvalitet  
i sagsbehandlingen.

Opkvalificering af myndighedsrådgivernes  
økonomiforståelse hænger tæt sammen med  
temaet om implementering af serviceniveauer,  
da serviceniveaubeskrivelserne har til formål at  
sikre en fælles standard i sagsbehandlingen på  
tværs i sammenlignelige sager i forhold til de  
ydelser, som leveres til børn, unge og familier i  
familieafdelingen. 

TEMA 2: RETTE HJÆLP TIL RETTE TID
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I forbindelse med familieafdelingens arbejde med 
handleplanen har der været fokus på at sikre et 
stærkere styringsgrundlag, der sikrer solid drift i 
familieafdelingen og sammenhæng mellem faglige 
og økonomiske hensyn i styringen. 

I den forbindelse er der allerede påbegyndt et 
arbejde for, at sikre korrekte økonomioplysninger og 
registreringspraksis i DUBU, udarbejdelse af fælles 
arbejdsgange på tværs af stabens økonomiafdelin-
gen og familieafdeling, samt i højere grad sikre, at 

myndighedsrådgiverne bliver involveret i økonomi-
opfølgningen.

Der iværksættes derfor med dette tema indsatser til 
at fortsætte arbejdet på økonomiområdet i familieaf-
delingen med fokus på, at sikre en grundlæggende 
økonomiforståelse og korrekt registrering af økono-
mioplysninger i DUBU samt en tæt økonomiopfølg-
ning så myndighedsrådgiverne bliver rustet til at 
drive sagsbehandlingen på en økonomisk fornuftig 
og forsvarlig vis.

TEMA 2: RETTE HJÆLP TIL RETTE TID

AKTIVITETSPLAN FOR ØKONOMI

ANSVARLIGE
Sektionsledere og faglige koordinatorer i familieafdelingen samt økonomiafdelingen i BUO-staben

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At sikre en høj systematik i regi-
streringer af økonomioplysnin-
ger og indsatser i it-fagsystemet 
DUBU

Stærkere kobling mellem DUBU 
og arbejdsgange i sagsbehand-
lingen

Bedre datadisciplin i sagsbe-
handlingen

Sikre fortsat opsætning af systemet samt 
udarbejdelsen af indsats- og leverandør-
katalog til bl.a. at sikre korrekt aktivitets. 
og økonomidata til understøttelse af 
systematik i sagsbehandlingen

Undervises i dels økonomi ift. at sikre 
sammenhæng mellem faglige og økono-
miske hensyn i sagsbehandlingen, dels i 
den konkrete brug af DUBU med særligt 
på fokuskorrekte registreringer vedrø-
rende økonomi bevillinger, foranstaltnin-
ger, periode mv. 

Udarbejde arbejdsgange vedrørende 
økonomi og registreringer, herunder i 
DUBU og Calibra

Udarbejde rul for sagsbehandlernes 
involvering i økonomiopfølgning

Ultimo 2021
Indsats og leverandør-
katalog udarbejdet og 
implementeret

Se under tema 4: 
Kompetenceudvik-
lingsstrategi

Ultimo 2021
Arbejdsgange og plan 
for økonomiopfølg-
ning er udarbejdet
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TEMA 3
STYRKET 
SOCIALFAGLIG 
INDSATS
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Sagsbehandling af høj kvalitet er en forudsætning 
for at sikre, at udsatte børn og unge får den hjælp og 
støtte, de har behov for. 

Høj kvalitet i sagsbehandling er af socialstyrelsen 
bl.a. defineret ved en høj grad af inddragelse af bar-
net, den unge og familien, høj kvalitet i de socialfag-
lige vurderinger, korrekt valg af indsats og sikring af 
kontinuerlig opfølgning i alle børnesager. 

Det er vigtigt, at der ses en rød tråd i alle børnesager 
ved brugen af fælles faglige metoder, og at der heri-
gennem foretages løbende socialfaglige vurderinger 
af og dokumentation for de indsatser, der iværksættes 
over for børn, unge og familier i familieafdelingen. 

Task Forcens analyserapport peger ligeledes på, at 
der ses et behov for anvendelse af bl.a. fælles social-
faglige metoder på tværs af alle teams i familieafde-
lingen, og at metoderne bliver en mere integreret del 
i sagsbehandlingen. 

Nedenfor er der identificeret og udvalgt fem essen-
tielle indsatsområder, som er centrale for sagsbe-
handlingen i familieafdelingen. De fem temaer vil 
udgøre hovedfokusset for kompetenceudviklings-
strategien beskrevet i tema 4. 

Særligt for implementeringen af de fem socialfaglige 
fokusområder nedenfor er, at der tages udgangs-
punkt i en tematiseret implementering. 

Der vil blive udarbejdet et fast koncept for udførslen 
af aktiviteter og mål i de fem beskrevne temaer. 

Dette tema beskriver det kommende udviklingsar-
bejde med at styrke den socialfaglig indsats i sagsbe-
handlingen. 

Temaet og de underliggende aktiviteter skal des-
uden imødekomme Task Forcens anbefalinger vedr. 
Faglig udredning, Valg af indsats og Opfølgning samt 
Inddragelse.

TEMA 3.1  
ICS SOM GRUNDLÆGGENDE  
METODE

Familieafdelingens socialfaglige arbejde er baseret 
på den anerkendte socialfaglige metode Integrated 
Children’s System (ICS), som er den mest udbredte 
socialfaglige metode og tilgang på børneområdet i de 
danske kommuner. 

ICS-metoden er fundamentet for det socialfaglige 
arbejde i familieafdelingen, men suppleres samtidig 
af mere specialiserede socialfaglige metoder til ex. 
afholdelse af børnesamtaler og fastsættelse af mål i 
handleplaner. 

ICS-metoden er kendetegnet ved en systematisk 
tilgang til sagsbehandling, hvor barnets behov er det 
centrale og derigennem sættes barnet i centrum, når 
sagsbehandlingen afdækker eventuelle behov hos 
børnene eller familierne i Frederiksberg Kommune. 

ICS udgør det socialfaglige grundlag for familieafde-
lingens arbejde med børn, unge og deres familier og 

TEMA 3

TEMA 3: STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS
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er medvirkende til at sikre en høj grad af systematik 
samt rød tråd i alle børnesager. Dette sikres bl.a. 
gennem løbende socialfaglige vurderinger, med 
udgangspunkt i barnets udvikling, forældrenes kom-
petencer, samt ressourcer i barnets eller den unges 
familie- og netværk. 

Task Forcen bemærker i deres analyserapport, at 
der mangler løbende faglige vurderinger i mange af 
sagerne og at det kan have betydning for kvaliteten 
af flere centrale sagsskridt. 

Det er derfor en vigtig del af udviklingsplanens mål-
sætning om en høj socialfaglig kvalitet i sagerne, at 
der i højere grad foretages en løbende afdækningen 
og opfølgningen på barnets og familiernes behov, 
ressourcer og evt. udfordringer. 

Dette gøres bl.a. ved, at myndighedsrådgiverne 
løbende foretager socialfaglige vurderinger og analy-
ser med udgangspunkt i de socialfaglige metoder og 
teorier, som anvendes i familieafdelingen. 

En socialfaglig analyse kan ex. tage udgangspunkt i 
de behov og ressourcer barnet og familien besidder 
på tidspunktet for analysen, og hvor myndigheds-
rådgiveren igennem sin analyse/vurdering aktivt 
tager stilling til sagens foreliggende omstændigheder 

samt den eventuelt iværksatte indsats med fokus på 
inddragelse af relevant socialfaglig viden og teori, 
herunder ICS-metoden. 

Som led i kompetenceudviklingen af ICS-metoden 
vil der derfor også anlægges et fokus på at opbygge 
myndighedsrådgivernes kompetencer indenfor udar-
bejdelsen af socialfaglige vurderinger og analyser. 

Myndighedsrådgiverne skal således være bedre i 
stand til løbende at beskrive, analysere, vurdere og 
på baggrund af denne viden handle i sagerne. 

En systematisk anvendelse af ICS-metoden og løben-
de socialfaglige vurderinger medvirker til at skabe en 
rød tråd i det socialfaglige arbejde og medfører en 
større synlighed overfor borgerne og andre interes-
senter for baggrunden for de iværksatte indsatser. 

ICS-metoden og den dertilhørende systematiske til-
gang til afdækning af barnets behov danner samtidig 
grundlaget for det it-fagsystem, DUBU, der anven-
des i familieafdelingen. 

ICS-metoden og DUBU understøtter derfor begge 
den ønskede systematiske tilgang til sagsbehandlin-
gen over for de børn, unge og familier med indsatser 
i familieafdelingen og indgår som delelement i de 
beskrevne temaer nedenfor. 

TEMA 3: STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS

ICS-TREKANTEN
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TEMA 3.2  
FAGLIGT STÆRKE  
BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER

En af de mest centrale elementer i afdækningen af 
barnets behov er udarbejdelsen af den børnefaglige 
undersøgelse, som også danner grundlaget for den 
indsats, der eventuelt iværksættes over for barnet 
eller familien efterfølgende. 

Socialstyrelsens Task Force påpeger i forbindelse 
med deres analyserapport, at tidsfristerne for ud-
arbejdelsen af de børnefaglige undersøgelser i alle 
sager var overskredet samt, at der i nogen sager ikke 
foretages tilstrækkelig afdækning af barnets behov 
eller inddragelse af barnets eller den unges private 
netværk og professionelle netværk.

Familieafdelingen har gennem handleplanen haft et 
særligt fokus på de børnefaglige undersøgelser, idet 
BDOs rapport fra 2019 konkluderede manglende 
børnefaglige undersøgelser i mange sager. 

Familieafdelingen har derfor i forbindelse med gen-
opretningen haft et særligt undersøgelsesteam, der 
har haft til opgave at udarbejde en lang række af de 
børnefaglige undersøgelser, som blev konstateret 
som manglende i forbindelse med genopretningen. 

I forbindelse med nedbringelsen af manglende bør-
nefaglige undersøgelser har familieafdelingen I 2021 
nedlagt undersøgelsesteamet og allokeret ressour-

TEMA 3: STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS

ANSVARLIGE
Sektionsledere og faglige koordinatorer i familieafdelingen (samt evt. udvalgte rådgivere i de enkelte teams)

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At alle medarbej-
dere bruger ICS- 
metoden i arbej-
det med børn, 
unge og deres 
familier

Det skal besluttes i hvilke sagsbehandlings-
skridt, ICS-metoden skal anvendes

Kompetenceudvikling af medarbejderne og 
udvælgelse af faglige fyrtårne inden for ICS-
metoden

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden-
for socialfaglige vurderinger og analyser

Gruppemødedrøftelser om konkrete sager 
tager udgangspunkt i ICS-trekanten

Sikre opdatering af arbejdsgangene med hen-
blik på præcisering og anvendelse af ICS-mo-
dellen 

Implementering af ICS-metoden i sagsbe-
handlingen 

Medio 2021
Anvendelse af ICS besluttet

Se under tema 4: Kompeten-
ceudviklingsstrategi

Se under tema 4: Kompeten-
ceudviklingsstrategi

Primo 2022
Gruppemødedrøftelser sket

Ultimo 2021
Opdatering af arbejdsgange er 
foretaget

Løber gennem hele udviklings-
planens varighed og sideløben-
de med øvrige aktiviteter

AKTIVITETSPLAN FOR ICS SOM GRUNDLÆGGENDE METODE
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cerne til at styrke og opnormere modtagelsen. 

En styrket modtagelse betyder, at bekymringer for 
børn og unge i Frederiksberg Kommune hurtigere 
kan analyseres og afklares med henblik på at sikre 
en rettidig og hurtig hjælp til barnet, den unge og 
familierne.

I denne udviklingsplan igangsættes en række aktivi-
teter, der har til formål at bygge videre på de allerede 
gennemførte aktiviteter fra handleplanen, herunder 
at styrke samarbejdet og overgangen fra modtagel-
sen til de enkelte teams, således at de sager, hvor der 
vurderes behov for iværksættelse af en børnefaglige 
undersøgelse, hurtigere sættes i gang og i højere 
grad færdiggøres inden for de lovgivningsbestemte 
tidsfrister. 

Samtidig vil det styrkede samarbejde mellem modta-
gelse og de enkelte teams have fokus på faglig spar-
ring og kompetenceudviklingen i forbindelse med 
selve udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser, 
herunder anvendelse af Tragtmodellen og inddra-
gelse af barnet, den unge, familien og netværket i 
analysefasen.

I forbindelse med udarbejdelsen af den børnefaglige 
undersøgelse er der behov for at systematisere myn-
dighedsrådgivernes løbende faglige udredning ved 
brug af Tragtmodellen. 

Tragtmodellen har til formål at understøtte ICS-meto-
den i sagsbehandlingen på børneområdet. Tragtmo-

dellen hjælper med at skabe overblik og prioritere i 
oplysningerne om barnet, den unge og familien. 

Den er ligeledes et redskab til at foretage balancere-
de risikovurderinger ved både at vægte problemer 
og ressourcer i den specifikke sag, og koble denne 
viden sammen med generel viden om risiko- og 
beskyttelsesfaktorer. 

Udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse skal 
altid ske med udgangspunkt i en høj grad af inddra-
gelse af barnet, familien, det øvrige netværk samt 
fagprofessionelle for at sikre et helhedsorienteret syn 
på barnet og den unge. 

Det er centralt, at den børnefaglige undersøgelse 
bliver foretaget ud fra en ressourceorienteret tilgang. 

Undersøgelsen skal derfor ikke blot afdække pro-
blemer, men også barnets, den unges, familiens og 
netværkets ressourcer, som kan bidrage til løsning af 
problemerne. 

Det er ligeledes centralt, at lovgivningens bestem-
melser om, at undersøgelsen ikke må være mere 
omfattende end formålet overholdes – både af hen-
syn til familierne og af hensyn til fremdrift og hurtig 
gennemførelse af undersøgelserne. 

Det er derfor vigtigt, at de børnefaglige undersøgel-
ser er fokuserede, ikke er for omfattende og hurtigt 
kan gennemføres. 

TEMA 3: STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS
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TEMA 3: STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS

ANSVARLIGE
Sektionsledere og faglige koordinatorer i familieafdelingen (samt evt. udvalgte rådgivere i de enkelte teams)

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At alle myndig-
hedsrådgivere er i 
stand til at anven-
de tragtmodellen

At sikre læring og 
understøttelse af 
tragtmodellen i 
forbindelse med 
afgrænsning af 
den børnefaglige 
undersøgelse

At den børnefag-
lige undersøgelse 
eller tillægget til 
den børnefaglige 
undersøgelse 
afdækker barnets 
eller den unges 
behov

Sikre opdatering af arbejdsgangene med hen-
blik på præcisering og anvendelse af tragt-mo-
dellen i praksis

Styrke samarbejdet og overgangen fra modta-
gelsen til de enkelte teams i forbindelse med 
afgørelser om iværksættelse af børnefaglige 
undersøgelser

Faglig sparring med alle rådgivere samt 
vidensdeling på tværs af familieafdelingen 
om udarbejdelse af socialfagligt stærke og 
præcise børnefaglige undersøgelser, herunder 
fremlæggelse af eksemplariske børnefaglige 
undersøgelser

Fælles oplæg på fx personalemøde om ”den 
gode børnefaglige undersøgelse”

Undervisning og faglig udvikling i inddragelse 
af barnets eller den unges private netværk og 
professionelle netværk i undersøgelsesfasen 
og i den videre indsats

Undervisning i tragt-modellen for alle myndig-
hedsrådgivere i familieafdelingen 

Implementering af tragt-modellen for børne-
faglige undersøgelser

Se under tema 4: Kompeten-
ceudviklingsstrategi

Medio 2021
Styrket overgange er imple-
menteret

Primo 2022
Faglig sparring og videndeling 
er sket

Primo 2022
Fælles oplæg er afholdt

Se under tema 4: Kompeten-
ceudviklingsstrategi

Se under tema 4: Kompeten-
ceudviklingsstrategi

Løber gennem hele udviklings-
planens varighed og sideløben-
de med øvrige aktiviteter

AKTIVITETSPLAN FOR FAGLIGT STÆRKE BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER
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TEMA 3.3  
HANDLEPLANER: FASTSÆTTELSE 
AF MÅL OG HYPPIG OPFØLGNING

Task Forcen anbefaler i deres analyserapport, at fa-
milieafdelingen videreudvikler fagligheden i fastsæt-
telsen af konkrete mål i handleplaner og at der følges 
tættere op på overholdelsen af tidsfrister for opfølg-
ning på de iværksatte handleplaner. 

Mål i handleplaner og opfølgning på handleplaner 
har været et fokusområde i handleplanen og indgår 
ligeledes i familieafdelingens ledelsestilsyn. 

Med dette tema sikres en endnu tættere opfølgning 
med henblik på at sikre en højere grad af overhol-
delse af tidsfristerne for opfølgningen samt faglig 
sparring blandt medarbejderne i fastsættelsen af mål 
i konkrete sager gennem brugen af ”levende mål”. 

Alle myndighedsrådgivere er i efteråret 2020 ble-
vet undervist i anvendelsen af metoden ”Levende 
mål”, som led i socialstyrelsens kursus om syste-
matik i sagsbehandlingen. 

Der er i denne forbindelse taget en beslutning i ledel-
sen om at implementere ”levende mål” som et fælles 
værktøj på tværs af hele familieafdelingen. 

Da ”levende mål” er en forholdsvis ny metodisk 
tilgang i familieafdelingen, vil der være behov for et 
fortsat fokus på udviklingen af myndighedsrådgiver-
nes kompetencer i at udarbejde mål i handleplaner 
efter denne specifikke metodiske tilgang.

”Levende mål” handler om at opsætte klare, konkre-
te, målbare og overskuelige mål til at understøtte 
en positiv forandring og tager udgangspunkt i de 
problemstillinger, der kendetegner barnet, den unge 
eller familien. 

Et vigtigt element i den tidlig forebyggende indsats 
er at denne er intensiv og så kortvarig, som muligt. 

Det er centralt, at indsatsen enten afsluttes, så snart 

STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS
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TEMA 3: STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS

ANSVARLIGE
Sektionsledere og faglige koordinatorer i familieafdelingen (samt evt. udvalgte rådgivere i de enkelte teams)

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At mål i handlepla-
nerne ses i overens-
stemmelse med den 
metodiske tilgang i 
”Levende mål”

At der sikres rettidig 
opfølgning på indsatser 
og evt. tilpasning af 
handleplan i forbindel-
se med opfølgning

Fælles oplæg på personalemøde el.lign. 
om fastsættelse af ”mål i handleplaner”
Faglige drøftelser på teammøder om de 
gode mål i handleplaner

Faglig sparring med alle rådgivere om 
fastsættelse af mål i handleplaner og 
opfølgning på de fastsatte mål gennem 
ex ledelsestilsyn m.m.

Sikre opdatering af arbejdsgangene med 
henblik på præcisering og anvendelse af 
”levende mål” i praksis

Primo 2022
• Fælles oplæg på persona-

lemøde afholdt
• Faglige drøftelser på team-

møde er sket
• Faglige sparring er  

foretaget
• Arbejdsgangene er opda-

teret

2. Mål i handleplaner 
vurderes til at være 
realistiske, tidsafgræn-
sede og forståelige for 
de familier eller fagper-
soner, der skal arbejde 
med opfyldelsen af 
målene.

Undervisning i fastsættelse af ”Levende 
Mål” i handleplaner

Sidemandsoplæring i fastsættelse af mål i 
handleplaner

Supervision af rådgivere med fokus på 
understøttelse og læring af fastsættelse af 
mål i handleplaner

Se under tema 4: Kompeten-
ceudviklingsstrategi

Primo 2022
• Sidemandsoplæring er 

etableret
• Supervision er foretaget

3. At sikre tæt kontaktet 
med barnet, den unge og 
familierne i forbindelse 
med en hyppigere op-
følgning som et led i tidlig 
forebyggende indsats

Implementering af hyppigere opfølgning 
bl.a. gennem struktureret årshjul i forbin-
delse med sagsbehandlingen

Løber gennem hele udviklings-
planens varighed og sideløben-
de med øvrige aktiviteter

AKTIVITETSPLAN FOR HANDLEPLANER: FASTSÆTTELSE AF MÅL OG HYPPIG OPFØLGNING

problemer er løst eller tilpasses hurtigst muligt, hvis indsat-
sen ikke giver den rette eller ønskede virkning for barnet. 

Derfor er det nødvendigt med en hyppig kontakt 
med barnet, den unge og familie således, at myn-
dighedsrådgiver kan følge barnet eller den unges 
udvikling tæt. 

Derfor vil der i den videre implementering af ”levende 
mål” også blive fastlagt standarder for hyppigere opfølg-
ning i samarbejde med barnet, den unge eller familien. 

Det er desuden vigtigt allerede fra starten at planlæg-
ge, hvornår indsatsen forventes afsluttet samt hyp-
pigheden for opfølgning på målene i handleplanen 
med henblik på en evt. justering af en given indsats 
for at have for øje, hvad det videre forløb herefter 
kan/skal være. 

Dette for at sikre et kontinuerligt fokus på progres-
sion i barnets eller den unges udvikling og på, at 
barnet eller den unge bringes så tæt på et almindeligt 
hverdagsliv som muligt.
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TEMA 3.4  
NETVÆRKSSAMARBEJDET  
MED FAMILIERNE OG  
PROFESSIONELLE NETVÆRK

Kontinuerlig inddragelse af barnets, den unges 
private og professionelle netværk er en grundsten i 
sagsbehandlingen. 

Anvendelsen af en familie- og ressourceorienteret 
tilgang med tæt inddragelse af og dialog med barnet 
eller den unge og familien skaber bedre betingelser 
for, at myndighedsrådgiveren kan vurdere familiens 
egen kapacitet til at understøtte positive forandringer 
for barnet eller den unge.

Som beskrevet under tema 1 kan en tæt inddragelse 
af barnet, den unge og familien, gennem en empow-
erment tilgang, være med til at skabe større ejerskab 
og motivation for de forebyggende indsatser. 

Det skaber således rum for, at barnet, den unge og 
familien kan være med til at kvalificere sagsbehand-
lingsforløbet, idet indsatserne løbende kan justeres 
med udgangspunkt i de mål og ønsker, som familien 
har til forløbet. 

Dermed bliver det et fælles anliggende for myndig-
hedsrådgiveren og familien at planlægge og sikre en 
succesfuld fremtid for barnet eller den unge.

En vigtig forudsætning for familieafdelingen kan kom-
me tidligt ind i sagerne er, at der på tværs af aktørerne 
på Børne- og Ungeområdet skabes en fælles faglig for-
ståelse af, hvornår der er en bekymring for et barn, og 
hvordan man skal undersøge, hvilke behov barnet har. 

STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS
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STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS

ANSVARLIGE
Sektionsledere og faglige koordinatorer i familieafdelingen (samt evt. udvalgte rådgivere i de enkelte teams)

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At sikre en tidlig, syste-
matisk og koordineret 
inddragelse af barnets 
private netværk fra 
underretningsfasen og 
gennem hele sagsfor-
løbet, så der sker en 
sammenhængende 
og helhedsorienteret 
familieindsats 

Sikre, at der sker ind-
dragelse af relevante 
samarbejdspartnere 
blandt barnets private 
og professionelle 
netværk

Implementere brugen af genogrammer 
og netværkskort for i højere grad at un-
derstøtte det socialfaglige udgangspunkt 
i barnet og dets relationer samt ressour-
cer i barnets og familiens netværk

Alle myndighedsrådgivere tilbydes 
kursus fra Børnekataloget om netværks-
samarbejde, inddragelse af barnet og 
forældrene, netværket 

Justering af arbejdsgange, således at 
disse afspejler den ønskede metodiske 
tilgang til inddragelse af barnets private 
og professionelle netværk

Faglige fyraftens arrangement (gå-hjem-
møde) med relevante oplæg vedr. erfa-
ringer med inddragelse af netværket

Medio 2022
Genogrammer og netværkskort 
er implementeret

Se under tema 4: Kompeten-
ceudviklingsstrategi

Primo 2022
Justering af arbejdsgange er 
foretaget

Medio 2022
Fagligt fyraftens-arrangement 
afholdt

AKTIVITETSPLAN FOR NETVÆRKSSAMARBEJDET MED FAMILIERNE OG PROFESSIONELLE NETVÆRK

Dette skal bl.a. understøttes med implementerin-
gen af det fælles bekymringsværktøj. Det er derfor 
vigtigt at have fokus på kompetencerne omkring den 
tidlige opsporing, og at medarbejdere i familieafde-
lingen er tilgængelige, så der er mulighed for faglig 
sparring med aktører på almenområdet ex. skoler og 
daginstitutioner. 

For at sikre den rette indsats og understøtte barnets, 
den unges og familiens forskellige behov er det vig-
tigt, at der sker en tværfaglig belysning ved inddra-
gelse af relevante faglige kompetencer. 

Der er derfor behov for at samarbejde på tværs og 
systematisk inddrage viden og anvende de eksiste-
rende ressourcer hos barnet, den unge, netværket 
samt relevante samarbejdspartnere på Børne- og 
Ungeområdet. 

Tværfaglige og inddragende netværksmøder, skal 
bl.a. også være med til at sikre, at alle fagpersoner 

kender til hinandens indsatser, så indsatserne bliver 
parallelle og fremmer barnets, den unges og famili-
ens udvikling ved at understøtte hinanden.

Som beskrevet i tema 3.3 ”Handleplaner: Fastsæt-
telse af mål og hyppig opfølgning”, er det et vigtigt 
element i den tidlig forebyggende indsats at indsat-
sen er så intensiv og så kortvarig, som muligt. 

Det er centralt, at indsatsen enten afsluttes, så snart 
problemer er løst eller tilpasses hurtigst muligt. 

Udfordringer skal løses gennem et tæt samarbej-
de med familien og det professionelle netværk, 
således at der sikres en tydelig forventningsaf-
stemning og inddragelse ift. en eventuel justering 
af indsatsen, og herunder særligt i forbindelse 
med afslutning af sager i familieafdelingen, hvor 
barnet eller den unge fortsat kan have behov for 
ekstra opmærksomhed eller støtte fra almenområ-
det eller familien.
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TEMA 3.5  
AFHOLDELSE AF BØRNESAMTALER
Ifølge FN’s børnekonvention har alle børn ret til at blive 
hørt og inddraget i forhold, der vedrører barnet selv. 

Familieafdelingen arbejder derfor allerede efter 
målet, at sagsbehandlingen til hver en tid skal tage 
udgangspunkt i det enkelte barns behov. 

Det er vigtigt, at barnets stemme og ønsker fremgår 
tydeligt i sagsbehandlingen, og at myndighedsrådgi-
verne har de rette kompetencer til at inddrage barnet 
eller den unge i ex. valg af indsats eller opfølgning 
under selve indsatsen. 

Derudover anbefaler Task forcens i deres analyserap-
port, at familieafdelingen har fokus på at sikre, at der 
afholdes samtale med barnet eller den unge i forbin-
delse med modtagelse af en underretning. 

Barnets perspektiv i forbindelse med underretninger 
er væsentligt for at kvalificere, nuancere og handle rele-
vant på baggrund af de oplysninger, der er modtaget. 
For at sikre en tæt inddragelse af barnet og dets 
perspektiv i forbindelse med underretninger, skal der 
som udgangspunkt altid afholdes en børnesamtale.

Der ønskes derfor et fokus på at styrke myndigheds-
rådgivernes kompetencer til at gennemføre professi-
onelle samtaler med barnet, den unge og familierne 
og herigennem sikre øget medinddragelse af øvrige 
betydningsfulde aktører i barnets, den unges og 
familiens liv. 

Kompetenceudvikling af myndighedsrådgiverne 
inden for afholdes af børnesamtaler vil tage ud-
gangspunkt i socialstyrelsens børnekatalog samt ved 

TEMA 3: STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS
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TEMA 3: STYRKET SOCIALFAGLIG INDSATS

ANSVARLIGE
Sektionsledere og faglige koordinatorer i familieafdelingen (samt evt. udvalgte rådgivere i de enkelte teams)

Mål Aktiviteter Tidsplan

1. At styrke samtalen med 
barnet, den unge og 
familierne samt sikre 
medinddragelse af 
øvrige betydningsfulde 
aktører i barnets, den 
unges og familiens liv

Sikre at barnet, den 
unge og familien altid 
bliver hørt i egen sag, 
samt at barnets og 
familiens ønsker og 
holdninger fremgår 
tydeligt af sagsbehand-
lingen og de socialfag-
lige vurderinger samt i 
forbindelse med iværk-
sættelse af indsatser

Gruppemødedrøftelser om ”den god 
børnesamtale”

Faglig sparring i spørgeteknikker, dags-
ordensfastsættelse og styring af møder 
med børn, familier, netværk og fagperso-
ner

Supervision af rådgivere med fokus på 
understøttelse og læring af ”den gode 
børnesamtale”

Én til én udveksling mellem myndigheds-
rådgiverne af erfaringer om afholdelse af 
børnesamtaler i makkerskaberne (side-
mandsoplæring)

Sikre opdatering af arbejdsgangene med 
henblik på præcisering ift. afholdelse af 
”den gode børnesamtale” samt afholdel-
se af børnesamtaler i forbindelse med 
modtagelsen af underretninger

Undervisning i ”den gode børnesamtale”

Medio 2022 - Ultimo 2022

• Gruppemødedrøftelser 
afholdt

• Faglig sparring sket
• Supervision foretaget
• Én til én udveksling mellem 

myndighedsrådgiverne 
afholdt

• Arbejdsgangene er justeret

Se under tema 4: Kompeten-
ceudviklingsstrategi

AKTIVITETSPLAN FOR AFHOLDELSE AF BØRNESAMTALER

faglige drøftelser i det enkelte team eller som led i 
den faglige sparring.

Myndighedsrådgiverne skal være i stand til at tage 
udgangspunkt i barnet, den unges og familiens 
perspektiv samt påtage sig et professionelt ansvar og 
kende handlemuligheder i arbejdet med familien. 

Dette tema er tæt koblet til temaet Forandring i fæl-
lesskab - tidlig forebyggende indsats og har til formål 
at styrke medarbejdernes kompetencer i afholdelsen 

af samtaler og/eller møder med barnet, den unge, 
familier og/eller netværket omkring barnet eller den 
unge. 

En stærkere dialog og inddragelse af barnet, den 
unge eller familien skal bidrage til et tæt samar-
bejde om at løse de eventuelle udfordringer i 
familien eller hos barnet, og herigennem sikre, at 
der blandt alle parter er en forståelse for baggrun-
den for den indsats, der iværksættes af familieaf-
delingen.
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TEMA 4
KOMPETENCE 
UDVIKLINGS 
STRATEGI
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Familieafdelingen har de seneste år oplevet et stort 
medarbejderflow blandt myndighedsrådgiverne. 
Størstedelen af myndighedsrådgiverne har således 
været ansat i afdelingen i under to år. 

For at sikre, at familieafdelingen opnår de ønskede 
resultater i denne udviklingsplan, vil der på baggrund 
af udviklingsplanen blive udarbejdet en kompeten-
ceudviklingsstrategi med fokus på opnåelsen af et 
fagligt stærkt arbejdsmiljø. 

Her er en væsentlig prioritet, at medarbejdernes 
kompetencer løbende holdes ved lige samt udvikles 
yderligere til gavn for de børn og unge i Frederiks-
berg Kommune, som familieafdelingen har kontakt 
med.

I forlængelse af handleplanen har familieafdelingen 
i samarbejde med BDO udarbejdet et kompeten-
ceportræt. Kompetenceportrættet belyser nogle af 
de områder, hvor familieafdelingen med fordel kan 
videreudvikle medarbejdernes kompetencer. 

Resultaterne af dette kompetenceportræt indgår i 
prioriteringen af de udvalgte temaer i denne udvik-

lingsplan og har bl.a. sammen med resultaterne af 
Task Forcens analyserapport været grundlaget for 
udvælgelsen af de konkrete socialfaglige udviklings-
punkter i tema 3.

I forbindelse med handleplanen er alle myndigheds-
rådgivere bl.a. blevet undervist i grundlæggende 
forvaltningsret, arbejdsgangene for sagsbehandlin-
gen samt korrekte registreringer i DUBU. 

Ligeledes er alle myndighedsrådgivere ved opstarten 
af Task Force-forløbet blevet undervist af SPUK i sy-
stematik i sagsbehandlingen herunder den socialfag-
lige metode, der handler om fastsættelse af ”levende 
mål” i handleplaner. 

Familieafdelingen håndterer problemstillinger hos 
børn og familier, der kræver, at medarbejderne er 
fagligt godt klædt på til arbejdet i familieafdelingen, 
og at medarbejderne føler, at de har den nødvendige 
støtte fra både kollegaer og ledelse. 

Med baggrund i ovenstående er målet med udvik-
ling af en ny kompetenceudviklingsstrategi at skabe 
tydelighed, fokus og en gennemsigtighed omkring, 
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hvilke muligheder den enkelte medarbejder har for 
at udvikle egne kompetencer i familieafdelingen med 
udgangspunkt i de faglige kompetencer, som løfter 
den enkeltes kompetencer og samtidig medvirker 
til en opnåelse af målsætningerne for den ønskede 
kvalitet i sagsbehandling for hele familieafdelingen. 

Yderligere er formålet at skabe gennemsigtighed og 
tydelighed omkring processen, der leder frem til, at 
kursus- og læringsaktiviteter bevilges og dermed det 
indflydelsesrum, den enkelte medarbejder har for at 
dygtiggøre sig. 

Baggrunden for udviklingsplan medfører en nødven-
dighed for todelt kompetenceudviklingsstrategi. En 
strategi på kort sigt, der i høj grad bygger på den
skitserede kompetenceudvikling og aktiviteter i den-
ne udviklingsplan samt kompetenceudviklingen for 
familieafdelingen på lang sigt. 

Kompetenceudviklingsstrategien i familieafdelingen 
vil både tage udgangspunkt i et fælles løft af hele 
afdelingen gennem fælles kurser med deltagelse af et 
bredt udsnit af medarbejdere samt individuelt tildelte 
kurser, der bevilliges på baggrund af en individuel 
vurdering i ledelsen med blik for helheden på det til 
hver tid gældende behov i familieafdelingen. 

Det er vigtigt, at den kommende kompetenceudvik-
lingsstrategi udvikles i samarbejde med medarbej-
derne i familieafdelingen samt de valgte tillidsrepræ-
sentanter. 

Kompetenceudviklingsstrategien udarbejdes som 
et led af denne udviklingsplan og vil indgå som et 
centralt tema for kommende møder og drøftelser i 
samarbejdsforummet samt mellem ledelsen og med-
arbejderrepræsentanter.

Et fælles kompetenceløft
Kompetenceudvikling af medarbejderne i familieaf-
delingen er afgørende for at opnå målsætningerne 
og for at højne kvaliteten i sagsbehandlingen. 

Kompetenceudvikling er derfor et centralt redskab 
i denne udviklingsplan og skal bevirke, at alle myn-
dighedsrådgiverne i familieafdelingen føler sig godt 

klædt på til opgaven med at give alle børn og unge 
i Frederiksberg Kommune et godt og udviklende 
børneliv, trods forskellige forudsætninger.

Kompetenceudviklingsstrategien for udviklingspla-
nen vil derfor tage udgangspunkt i kompetenceud-
vikling inden for alle temaer herunder ex. kompeten-
ceudvikling i brugen af bekymringsværktøjer, brugen 
af DUBU og registreringspraksis, samt i en række 
socialfaglige metoder til at styrke den socialfaglige 
indsats

Som fundament for en styrket socialfaglig indsats har 
familieafdelingen truffet beslutning om anvendelse af 
den anerkendte socialfaglige metode ICS. 

Derfor vil kompetenceudviklingsstrategien starte ud 
med et grundkursus for alle myndighedsrådgivere i 
ICS-metoden med udgangspunkt i Socialstyrelsens 
børnekatalog, herunder ICS-kursus. 

ICS anvendes allerede i familieafdelingen, men an-
vendes ikke nødvendigvis ensartet og systematisk af 
alle myndighedsrådgivere. 

Hensigten med ICS-kurset er at skabe et fælles fag-
ligt fundament på tværs af hele familieafdelingen og i 
alle teams, således at der senere kan bygges ovenpå 
med mere specialiserede kompetencer inden for det 
socialfaglige arbejde og socialfaglige metoder. I tillæg 
til ICS-grundkurset vil familieafdelingens ledelse, de 
faglige koordinatorer samt enkelte udvalgte medar-
bejdere modtage yderligere uddannelse som ICS-su-
perbrugere. 

Formålet er at have faglige fyrtårne i familieafdelin-
gen, der vil kunne give en kvalificeret faglig sparring 
til myndighedsrådgiverne. 

Efter gennemførelsen af ICS-kurset for alle myndig-
hedsrådgivere iværksættes der yderligere kompeten-
ceudviklingstiltag indenfor specifikke socialfaglige 
metoder samt særlige fokusområder i sagsbehand-
lingen, således at kvaliteten i sagsbehandlingen lever 
op til målsætningen i udviklingsplanen, de politiske 
målsætninger samt de politisk vedtagende strategier 
for Børne- og Ungeområdet.
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Et individuelt kompetenceløft
Som nævnt ovenfor, så skal den kommende kompe-
tenceudviklingsstrategi udarbejdes i et tæt samarbej-
de mellem familieafdelingens ledelse og medarbej-
dere. 

Kompetenceudviklingsstrategien skal afspejle fa-
milieafdelingens prioritering af efteruddannelse og 
opkvalificering af medarbejderne indenfor socialfag-
lighed. 

Formålet med prioriteringen er at løfte kvaliteten 
i sagsbehandlingen gennem et højere fagligt ni-
veau hos den enkelte medarbejder samt gennem 
vidensdeling på tværs og sikre, at familieafdelingen 
besidder og tilføres den nyeste viden indenfor god 
socialfaglig praksis og metoder.

Kompetenceudviklingsstrategien skal både have blik 
for, hvordan der opnås et fagligt løft af alle medarbej-
dere i familieafdelingen samt for den enkelte medar-
bejder. 

Mulighederne for efteruddannelse og opkvalifice-
ring, bl.a. via diplom- og masteruddannelser, skal 
samtidig bruges aktivt og som et vigtigt redskab i 
fastholdelsen og udvikling af medarbejdernes kom-
petencer samt i rekrutteringen af nye medarbejdere. 

Den mere individuelle kompetenceudvikling skal 
beskrives med henblik på processen og vurderings-
grundlaget for tildeling af kompetenceudvikling, med 
et særligt fokus på afdelingens behov for at sikre kon-
kret viden samt den enkelte medarbejders motivation 
og fastholdelse i familieafdelingen.
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