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1 Indledning

Familieafdelingen har ansvaret for at børn, unge og familier med særlige behov tilbydes individu-
el hjælp og støtte efter bestemmelserne i Lov om Social Service. Opretter og driver tilbud, der 
yder støtte og vejledning i form af specialiserede døgntilbud og ambulante foranstaltninger. 

I serviceloven opstilles målsætningen for kommunens indsats for de børn og unge, der har et 
særligt behov for støtte, dvs. et behov som rækker ud over de behov, som kan opfyldes af de til-
bud, som i almindelighed står åbne for alle børn og unge og deres familier. 

Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov, er at sikre, at disse børn 
og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt 
voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den 
unges bedste og skal have til formål at:

1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer 
til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige
relationer og øvrige netværk,

2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer 
til at indgå i sociale relationer og netværk,

3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse,

4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og

5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

2 Gældende politiske prioriteringer

Børne- og Ungeområdet, Familieafdelingen løser opgaverne indenfor Servicelovens bestemmel-
ser overfor for børn, unge og familier, der har behov for særlig støtte samt bevilling af merudgif-
ter til familier, der forsørger et handicappet barn i hjemmet.  

2.1 Sektorstrategi
Familieafdelingens sektorstrategi sætter rammerne for de kommende års udvikling for området 
børn, unge og familier med særlige behov. Sektorstrategien er udarbejdet i fagudvalgene og 
vedtaget i Kommunalbestyrelsen i 2010.

Frederiksberg Kommunes sektorstrategi for området for udsatte børn, unge og familier består af 
en:

 Overordnet vision
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 En sammenhængende børnepolitik vedtaget i 2016.

 En model for tilbuddenes overordnede tilrettelæggelse vedtaget i 2010.

 En handleplan der understøtter udmøntningen af den samlede strategi.

2.1.1  Overordnet vision for børn, unge og familier med særlige behov

 Børn og unge oplever, at der bliver reageret hurtigt og konsekvent, så ingen børn og un-
ge oplever vold, overgreb og omsorgssvigt.

 Alle børn, unge og familier med særlige behov oplever, at de modtager relevant hjælp og 
støtte i deres nære miljø.

 Hjælpen i tilbuddene skal ydes sammenhængende, koordineret og så tæt på det normale 
som muligt.

2.1.2 Model for tilbuddenes tilrettelæggelse

Børneudvalget reviderede i 2010 Frederiksberg Kommunes strategi fra 2002 for tilrettelæggelse 
af indsatsen overfor børn, unge og familier med særlige behov.

Det overordnede mål med indsatsen er:

 En optimal udnyttelse af Frederiksberg Kommunes mangeårige erfaring på baggrund af 
sin tid som såvel primær som amtskommune.

 Målretning af såvel forebyggende- som døgntilbud.
 Gennem en faglig indsats hvilende på en tæt dialog og opfølgning at gøre området fagligt 

og økonomisk styrbart.

Døgnplaceringer:

 At der anvendes lokale døgninstitutioner til akutanbringelser, undersøgelser, anbringelser og 
behandlingsopgaver. 

 At der fortrinsvis anvendes familiepleje til yngre børn, når der er behov for en længereva-
rende anbringelse.

 At der i de tilfælde, hvor der med økonomisk og faglig fordel kan ske opkvalificering af eksi-
sterende lokale døgninstitutioner med tilførsel af ekstra ressourcer, vælges lokale løsninger.

 At der ved anbringelser, hvor barnet eller den unge har behov for miljøskift eller har særlige 
behandlingsmæssige behov, som ikke kan imødekommes på en lokal døgninstitution, anven-
des ”udeanbringelser” (gruppen af psykisk syge og kriminelle børn og unge).
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Forebyggende foranstaltninger:
 At ikke-fagligt og økonomisk ustyrbare forebyggende foranstaltninger, afløses af egne foran-

staltninger, så de faglige og økonomiske ressourcer anvendes optimalt.

2.1.3 Handlingsaktiviteter  i perioden fra 2018 til og med 2021

 Implementering af Den Sammenhængende Børnepolitik gennem udarbejdelse af en ud-
viklingsplan for tilrettelæggelse af en ”Styrket tidligere forebyggende og mere effektiv 
indsats på området for udsatte børn og unge” på tværs af Børne- og Ungeområdet, her-
under ansøgning om satspuljemidler.

 Styrket samarbejde mellem Sundhedsplejen og Familieafdelingen med fokus på børns 
sundhed, behovsfamilier og en tidligere forebyggelse gennem tilbud om forældreklasser 
til første gangs forældre og Babyklink i samarbejde med PPR og Socialrådgivere i dagtil-
bud.

 Styrket samarbejde mellem Familieafdelingen og Dagtilbud med fokus på underretnings-
pligten og tidligere indsats, understøttet af Mønsterbryderudvalgets indsats med socialrå-
dgivere i dagtilbud. 

 Styrket samarbejde mellem Familieafdelingen og skole/SFO med fokus på tidligere ind-
sats ved mistrivsel i skolen og skolefravær, understøttet af socialrådgivernes indsats på 
skolerne.

 Styrket forebyggende indsats overfor familier med begyndende udfordringer i relation til 
deres barns trivsel og udvikling – ved etablering af ambulante forebyggende foranstalt-
ninger i Familie- og Ungerådgivningen, Bülowsvej for Børn og Familier og Familievejled-
ning med fokus på støtte til konkrete og afgrænsede problemstillinger.

 Styrket integrationsindsats overfor uledsagede flygtninge børn og flygtninge familier med 
børn under 18 år.

 Styrket samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrien, Voksenpsykiatrien og Fami-
lieafdelingen med fokus på børn med en psykisk syg forældre.

 Styrket samarbejde med FKRC vedr. fælles indsats overfor unge med rusmiddelsproble-
mer

 Styrket fokus på udarbejdelse af handleplaner, netværksmøder og mål i sagsbehandlin-
gen

 Forebyggelse af hjemløshed blandt unge udsatte

Servicelovens målsætning for indsatsen overfor børn, unge og familier med særlige behov 
retter sig mod, at støtten skal ydes tidligt og helhedsorienteret, så begyndende problemer 
hos barnet eller den unge så vidt muligt kan afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. 

Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det 
enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold, og støtten skal bygge på barnets 
eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages 
med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. 
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Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien 
og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, for-
mål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den un-
ge.
Indsatsen skal derfor altid tilpasses den konkrete og individuelle situation, hvilket stiller krav 
om fleksible og fagligt specialiserede tilbud samt et velfungerende tværfagligt samarbejde 
mellem de professionelle, der er i kontakt med barnet og familien.

Familieafdelingen har ansvaret for driften og udviklingen af 4 selvejende døgninstitutioner 
med tilhørende ambulante tilbud til at indgå i opgaveløsningen overfor målgruppen af børn, 
unge og familier med særlige behov og Sundhedsplejen, der retter sig mod alle børn og unge 
og med særlige indsatser overfor udvalgte målgrupper.

2.2 Befolkningsprognose for området børn, unge og familier med særlig 
behov 

Befolkningsprognosen viser følgende tendenser: 

 Folketallet stiger i budgetperioden 2017 til 2021 med i alt 5.202 personer. 2.152 af disse 

personer forventes at tilflytte på grund af nyt boligbyggeri. 

 Dagtilbud: Antallet af 0-2 årige svinger i starten af prognoseperioden men stiger i alle år 
fra 2021 og frem. Det samme gør sig gældende for antallet af 3-5 årige efter 2024. To-
talt set forventes en vækst i befolkningsgruppen på 819 borgere. I budgetperioden for-
ventes en vækst på 130 borgere. 

 Skoler: Antallet af 6-16 årige stiger gennem hele prognoseperioden med 641 børn. I 
budgetperioden stiger antallet af skolebørn med 476 personer. 

 Antallet af unge (17-24 årige) stiger i prognoseperioden med 1.515 borgere. I budgetpe-
rioden stiger gruppen med 960 borgere. 

 Antallet af yngre erhvervsaktive (25-39 årige) stiger i prognoseperioden med 2.251 bor-
gere. I budgetperioden stiger gruppen med 1.000 borgere. 

 5 
 Antallet af ældre erhvervsaktive (40-64 stiger) stiger i prognoseperioden med 4.041 bor-

gere. I budgetperioden stiger gruppen med 1.666 borgere. 
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 Omsorg: Antallet af 65-84 årige forventes at stige gennem hele prognoseperioden, mens 
antallet af 85+ årige forventes at falde frem til 2019 og herefter stige i resten af progno-
seperioden. Totalt set forventes en vækst på 3.588 borgere. I budgetperioden forventes 
en vækst på 970 borgere. 

I forhold til prognosen for 2016 endte det faktiske befolkningstal 1. januar 2017 764 personer 
lavere end forudsat. Afvigelsen skyldes hovedsageligt en markant lavere flytteaktivitet end for-
ventet, hvilket især gør sig gældende for befolkningsgruppen 17-24 årige, som var overvurderet 
med 290 personer og for befolkningsgruppen 25-39 år som var overvurderet med 430 personer. 
Af den samlede afvigelse skyldes 210 personer færre flygtninge en forventet.

Befolkningsprognose 2017 fordelt på aldersgrupper
2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030

0-2 år 4.255 4.231 4.278 4.272 4.324 4.622 4.723

3-5 år 3.293 3.305 3.280 3.359 3.354 3.448 3.644

6-16 år 10.160 10.291 10.411 10.530 10.636 10.707 10.801

17-24 
år

11.573 12.334 12.419 12.533 12.661 12.830 13.088

I forhold til den forventede stigning i antallet af børn og unge indenfor Familieafdelingens områ-
der, skal der gøres opmærksom på, at Familieafdelingens område ikke er demografireguleret.

2.3 Antal anbragte
Antallet af anbringelser på Frederiksberg har inden for de seneste 10 år været svingende i inter-
vallet fra 137 til 200 børn og unge og de seneste 5 år fra 137 til 153 jf. nedenstående kvartalsvi-
se opgørelse. 

Oversigt over antal døgnanbragte børn og unge jf. SL § 52. stk. 3 nr. 7 fra 1. januar 2007 frem 
til 1. januar 2017. 

År 1. januar 1. april 1. juli 1. oktober

2007 200 193 189 188

2008 196 179 178 174

2009 167 164 165 166

2010 158 166 166 162

2011 164 166 164 162

2012 153 149 142 143



Udviklingsplan børn, unge og familier med særlige behov 2018-2021 Side 10

2013 139 145 151 141

2014 142 144 144 137

2015 143 146 142 146

2016 148 158 151 148

2017 150

Af den seneste anbringelsesstatistik fra Ankestyrelsen fra 2015 fremgår det, at antallet af af-
gørelser om anbringelse er faldet med 7 % i perioden fra 2014 til 2015 på landsplan.

Ved udgangen af 2015 var 11.049 børn i alderen fra 0 til 17 år anbragt udenfor hjemmet på 
landsplan. I forhold til 2014 er det et fald på ca. 5 %, mens der samlet set fra 2011 til 2015 
er sket et fald på ca. 13 % på landsplan.

På landsplan har der været et markant fald i antallet af anbringelser over en årrække, hvilket 
også er tendensen i Frederiksberg Kommune. 

I forhold til Frederiksberg Kommunes anbringelsestal i årene fra 2013 og frem skal opmærk-
somheden rettes mod at tallene også indeholder anbringelser af uledsagede flygtninge børn 
og unge, hvor Frederiksberg Kommune har overtaget ansvaret for forsørgelse og integration. 

Pr. 1. januar 2016 udgør 27 ud af de 148 anbringelser uledsagede flygtninge børn, hvor Fre-
deriksberg kommune har ansvaret for integrationsprocessen. Pr. 1. januar 2017 udgør de 
uledsagede flygtninge børn 28 ud af de i alt 150 anbragte. 
 
Det faldende anbringelsestal på Frederiksberg skal blandt andet ses i sammenhæng med den 
løbende udvidelse og udvikling af de forebyggende tilbud, øget brug af tilskud til efterskole 
placeringer og Familieafdelingens særlige fokus på tidlig indsats – herunder omorganiseringen 
af Familieafdelingen, hvor der i 2012 er etableret en egentlig modtagelse med socialrådgivere 
i fronten samt socialrådgivernes indsats på skolerne og senest Mønsterbryderudvalget indsats 
med socialrådgivere i dagtilbuddene samt tilbud om ”Babyklinik” i Sundhedsplejen i samarbej-
de med PPR.

De børn og unge der ikke kan anbringes i en plejefamilie eller en kost/efterskole er generelt  
karakteriseret ved at have mange og sammensatte vanskeligheder med behov for:

 et intensivt behov for personlig støtte
 et fagligt professionelt udviklingsmiljø 
 et særligt specialiseret tilbud 
 enkelte har behov for døgnovervågning grundet en selvdestruktiv og selvskadende 

adfærd. 

Nedenstående tabel illustrerer udviklingen i anvendelse af opholdssteds- og døgninstitutions 
placeringer udenfor Frederiksberg Kommune i perioden fra 1. januar 2013 til 1. januar 2016
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En plads på et privat socialpædagogisk opholdssted koster typisk mellem 70.000 til 100.000 pr. 
måned og en ekstern døgninstitutionsplads koster typisk mellem 100.000 til 150.000 pr. må-
ned.

Pr. 1. januar Socialpædagogiske
opholdssteder

Eksterne
døgninstitutioner

I alt

2017 22 (heraf 9 uledsagede) 13 35
2016 18(heraf 6 uledsagede) 15 33
2015 17 13 30
2014 14 11 25
2013 15 8 23

Familieafdelingen har forsøgt at basere anbringelsesområdets fremtidsscenarie på relativt forsig-
tige forudsætninger, da området er præget af stor uforudsigelighed, idet der er tale om opgaver 
og enkeltsager som ikke kan forudses fx tilgangen af uledsagede flygtninge børn og unge, antal-
let af unge der debuterer med en indgribende psykiatrisk diagnose eller antallet af voldsomme 
sociale og sygdomsmæssige begivenheder i den enkelte familie. 

Familieafdelingen forventer at fastholde det aktuelle udgiftsniveau på anbringelsesområdet un-
der forudsætning af:

 at det kan lykkes at fastholde det aktuelle købsniveau af socialpædagogiske opholdssteder 
og eksterne døgninstitutioner.

 at de senere års fald i anbringelsesfrekvensen fastholdes på nuværende niveau, selv om det 
faktiske børnetal i Frederiksberg kommune har været stigende. 

 at der ikke dukker yderligere ekstraordinært særligt dyre og fagligt komplekse enkeltsager 
op.

 at der fortsat vil være efterspørgsel fra andre kommuner om køb af ledige pladser på de lo-
kale døgntilbud.

 at der fortsat sættes fokus på et lokalt udvidet tværfagligt samarbejde om en tidlig opspor-
ing og forebyggende indsats. 

2.4 Sagsbehandlings området

Med anbringelsesreformens ikrafttræden i 2006, Barnets Reform fra 2011 og Beskyttelsespak-
ken fra 2013, er der tilføjet væsentlig flere lovkrav til myndighedsudøvelsen på området for ud-
satte børn og unge. Det drejer sig dels om tidsfrister for udarbejdelse af undersøgelser, krav til 
udarbejdelse af handleplaner og frekvenser for opfølgning på handleplanerne mv. I myndig-
hedsudøvelsen i sagsbehandlingen i Familieafdelingen er der rettet et stærkt fokus på opfyldel-
sen af disse lovkrav, ligesom der er sat målrettet ind for at styrke det systematiske sagsarbej-
de. 
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Samtidig er der gennemført en omorganisering, hvor der er etableret et modtageteam. Resul-
tatet af denne indsats er, at gruppen af sagsbehandlere der arbejder med sagerne efter en be-
slutning om, at der er grundlag for at undersøge familiens forhold har betydet, at der gennem-
føres og afsluttes flere undersøgelser end tidligere. Samtidig er såvel undersøgelser som hand-
leplaner er af højere kvalitet end før, hvor indførelsen af DUBU – Digitalisering Udsatte Børn og 
Unge har bidraget til en bedre og mere korrekt sagsførelse.

På trods af den positive udvikling der er sket over de seneste år, er det i dag fortsat en udfor-
dring for samtlige af landets kommuner at leve op til målsætningen om at overholde samtlige 
myndighedskrav i alle sager på baggrund af de mere end 200 lovændringer gennem de senere 
år.

I forbindelse med at Frederiksberg Kommune modtager flygtninge familier og uledsagede flygt-
ninge børn og unge, har Familieafdelingen etableret en integrationsenhed, der har til opgave at 
yde flygtninge familier et gruppebaseret introduktionsprogram der retter sig mod det at være 
forældre for et barn i Danmark samt behandle alle henvendelser og underretninger vedr. flygt-
ninge børn, unge og familier, der har særlige behov og har behov for hjælp efter Servicelovens 
bestemmelser.

Underretninger

Familieafdelingen har i løbet af år 2016 oplevet en stigning i antallet af nye henvendelser og 
underretninger. 

År Antal nye henvendelser og un-
derretninger

Procentvis stigning fra forrige 
år

2014 495
2015 585 18,18%
2016 678 15,90%
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INDEX for udviklingen af sagstal, antal børn og underretninger 
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Som det fremgår af index er der sket en stigning i antallet af henvendelser/underretninger og 
børnetal og et fald i antallet af løbende sager.

I forhold til udviklingen i antallet af underretninger kan det tilskrives flere forhold. 

Der blev i 2015 gennemført et kursusforløb om underretningspligten med eksterne undervisere 
for samtlige daginstitutionsansatte, sundhedsplejersker og overfor udvalgte medarbejdere fra 
alle skoler, PPR og Familie-og Ungerådgivningen.

Dertil kommer skolesocialrådgivernes indsats i samarbejdet med skolerne, hvor der er fokus på 
børns og unges trivsel, skolefravær mv.

Derudover kommer Mønsterbryderudvalgets indsats om socialrådgivere på dagtilbuddene. 

Det vurderes umiddelbart, at denne indsats har bidraget til stigningen i antallet af underretnin-
ger og har affødt, at flere børn og unge og forældre modtager den nødvendige støtte og hjælp i 
forhold til at afhjælpe deres udfordringer på et tidligere tidspunkt og hvor hjælpen og støtten 
må vurderes at være at mindre indgribende karakter for en stor del af målgruppen.

Denne stigning påkalder sig en særlig opmærksomhed i forhold til tilrettelæggelsen af den tidli-
gere forebyggede indsats i almenområdet for at sikre at endnu flere får den rette støtte så tid-



Udviklingsplan børn, unge og familier med særlige behov 2018-2021 Side 14

ligt som muligt så barnet, den unges eller familien udfordringer ikke får en karakter af perma-
nens som påkalder sig mere indgribende foranstaltninger i Familieafdelingens regi.

Familieafdelingen har løbende haft fokus på at imødegå det stigende behov for en tidligere 
støtte og har styrket tilrettelæggelsen af arbejdet og foranstaltninger indenfor følgende ramme. 

Familieafdelingen etablerede i november 2012 et modtageteam som fik til opgave:

 At tilbyde åben rådgivning jf. servicelovens § 11. stk. 1 og 2 til børn og unge og deres for-
ældre og andre personer, der faktisk søger for et barn eller en ung, samt vordende foræl-
dre.  

 At yde en hurtig afklarende indsats i forhold til alle nye henvendelser og underretninger.
 At iværksætte konsulentbistand jf. Serviceloven § 11 stk. 3 til forældre og børn og unge, 

som har behov for kortere og mere konkrete rådgivningsforløb. 
 At  varetage opgaven i forhold til at styrke den tidlige tværfaglige forebyggende indsats 

over for gruppen af børn og unge i den skolepligtige alder. Indsatsen retter sig mod at yde 
en tidlig og forebyggende rådgivning og vejledning til fagpersoner, familier og børn for at 
understøtte den inkluderende indsats i skolerne, så flest mulige børn og unge kan blive 
fastholdt i et skoleforløb i folkeskolen. Opgaven løses ved at en socialrådgiver er tilstede på 
samtlige folkeskoler 5 timer en gang ugentligt.

Etableringen af modtageteamet har afstedkommet, at lovgivningen inden for dette område ef-
terleves med høj kvalitet og håndteringen af nye henvendelser og underretninger løses fagligt 
forsvarligt.

De foreløbige tilbagemeldinger fra Frederiksberg Kommunes folkeskoler om resultaterne af det 
udvidede samarbejde med skolesocialrådgiverne, der er tilknyttet skolerne, er positive.

Derudover har Familieafdelingen omlagt en række foranstaltningers tilbud til at kunne yde et 
rådgivnings/behandlingstilbud til gruppen af børn, unge og familier der vil kunne profitere af et 
afgrænset tilbud samt iværksat en række forebyggende og rådgivende tilbud for udvalgte mål-
grupper.

 Etablering af § 11. 3 forløb (korterevarende tilbud til familier med mindre krise og udfordringer) med henblik 
på at forebygge at en aktuel udfordring/belastning fastholdes i familiedynamikken. Omlægning af indsatsen 
på Familie- og Ungerådgivningen, Bülowsvej for Børn og Familiers ambulante familietilbud og Familieafdelin-
gens Familievejledere i 2015

 Etablering af en integrationsenhed i Familieafdelingen med fokus på modtagelse og familievejledning for nye 
flygtninge familier 2015

 Etablering af kursusforløb/psykoedukation til forældre med ny diagnosticerede børn med autisme 2015
 Implementering af Mønsterbryderudvalgets indsats med socialrådgivere i dagtilbuddene i 2015
 Etablering af forældreklasser i Sundhedstjenestens regi i 2016
 Etablering af VIA FAMILY primo 2017 tidlig indsats for børn i familier med en psykisk syg forældre i samarbej-

de med Region Hoved stadens psykiatri.

Af nedenstående figur ses antallet af underretninger og henvendelser der kommer fra de kom-
munale samarbejdspartnere internt i Frederiksberg Kommune:
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Ved en mere detaljeret gennemgang af de enkelte søjler, kan det konstateres at søjlen andet 
der omhandler underretninger fra psykiatriske afdelinger for voksne, egen læge, statsforvalt-
ningen, misbrugscentre for voksne, fogedudsættelses begæringer m.v. er steget med 20 un-
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derretninger i år 2016. Ved en konkret gennemgang må det konstateres at stigningen er gene-
relt ligeligt fordelt blandt de samarbejdspartnere der henhører til denne kategori.
Derudover har der været en stigning i modtagelsen af underretninger fra Børne- og Ungdoms-
psykiatrien, skole/SFO/klub, daginstitutioner, selvhenvendelser, de øvrige områder er nogen-
lunde sammenlignelige med 2015.

2.5 Økonomi – nøgletal 

Område Forbrug 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Plejefamilier

Opholdssteder

23.534

21.757

31.596

17.687

31.648

17.037

Forebyggende foranstaltnin-
ger

44.007 37.712 37.631

Døgninstitutioner 54.608 61.593 61.027

Sikrede institutioner 6.249 5.650 5.650

Opholdssteder

§§ 41 og 42* 13.853 18.210 18.164
*Dækning af merudgifter ved forsørgelse af et hjemmeboende barn med et handicap

3 Omverdensperspektiv

Kommunernes Landsforening har som en del af debatten på børn og unge området sat 3 pejle-
mærker for kommuners indsats overfor de udsatte børn og unge:

 Tidlig forebyggende indsats – Det tværprofessionelle samarbejde skal styrkes.
 Helhedsorienteret indsats. Børnene og deres forældre skal opleve at være i dialog med en 

kommune.
 Målrettet indsats. Der skal fokus på effekt af foranstaltningerne.

Senest har Satspuljepartierne med satspuljeinitiativet ”Mod en tidligere og mere effektiv ind-
sats” sat dagsordenen for at støtte en helhedsorienteret omstilling af kommunernes indsats over 
for de børn og unge, som befinder sig i en udsat position eller er i risiko for at komme det. 
Der er sat fokus på, at børn og unge skal støttes tidligere, hvilket vil sige, at der i højere grad 
skal sættes ind i almenområdet inden børnene eller de unges udfordringer udvikler sig til van-
skeligheder, der kræver en specialiseret indsats. 
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Der er tale om en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs 
af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet. 

Målet med en omlægning, er at flere udsatte børn og unge får en tidligere forebyggende ind-
sats, herunder at der sættes tidligere ind, at der arbejdes mere forebyggende, og at indsatsen 
er kvalificeret og skaber progression for det enkelte barn eller ung.

For at sætte fokus og målretning på Familieafdelingens indsatser er det af afgørende betydning, 
at der på tværs af Børne- og Ungeområdet er en fælles opfattelse af, hvad der skal være fokus 
på i mødet med barnet/den unge og familien for at skabe den nødvendige forandring, udvikling 
og modstandsdygtighed hos det enkelte barn.

Når vi taler om udsatte børn og unge, er det vigtigt at understrege, at modstandsdygtighed kan 
udvikles. Dette er helt centralt at holde sig for øje i forbindelse med den forebyggende indsats, at 
den tilrettelægges, så der arbejdes målrettet med barnets/den unges personlige og sociale kom-
petencer ud fra en viden om, at modstandsdygtighed kan udvikles.

Derudover skal den aktuelle viden om risiko- og beskyttelses faktorer inddrages i mødet med og 
forståelsen af det enkelte barn/unge, når de tilbydes hjælp og støtte, og der skal i arbejdet med 
at udvikle forældrenes kompetencer arbejdes målrettet med at styrke de forhold, der har en posi-
tiv indflydelse på deres barns udvikling.

Risiko- eller beskyttelsesfaktorer mod problemudvikling bør ikke opfattes som statiske fæno-
mener, men som en proces, eksempelvis i forhold til barnets alder eller udviklingstrin. Børn er 
forskellige, og de individuelle forskelle i børns vilkår betyder, at risikofaktorer kan påvirke bar-
net på forskellige måder. Risikoens styrke afhænger af varighed og intensitet, samt af barnets 
tilstand eller sårbarhed og de beskyttelsesfaktorer barnet har i og omkring sig.

3.1 Barnets retsstilling
Når man betragter det danske samfunds måde at beskrive udsatte børn og deres familier på, er 
det på den ene side præget af pressens beskrivelser af enkeltsager som Tøndersagen eller Brøn-
derslevsagen og på den anden side præget af en række lovgivningsmæssige tiltag såsom Anbrin-
gelsesreformen i 2006, Barnets Reform i 2010 og Beskyttelsespakken 2013.
De seneste lovændringer sætter rammen for en praksis, hvor Danmark skridt for skridt bevæger 
sig væk fra en tradition, hvor myndighederne på baggrund af lovgivningen har tillagt forældrenes 
retssikkerhed et særligt fokus, til at udvikle sig hen imod en praksis, der lægger større vægt på 
beskyttelse af det enkelte barn og mindre på familiens ukrænkelighed.

Der har tidligere i Danmark været stærke grænser for, hvor meget det offentlige har kunnet 
”blande” sig i familien. Lovgivningen vægtede tidligere relationen mellem barn og forældre som 
det vigtigste. Men siden 2001 er ”barnets bedste” kommet mere og mere i centrum, ikke mindst 
i kraft af, at Danmark har ratificeret FN’s Børnekonvention. Forældrenes retsstilling er gradvist 
blevet svagere, mens barnets retsstilling i lovgivningen er blevet styrket betydeligt.
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Barnets bedste
Serviceloven har gennem de seneste lovændringer markeret et skifte i sociallovgivningen i ret-
ning af at give barnet flere rettigheder på bekostning af forældrene, den lovpligtige børnesamta-
le er afsættet for at sikre børnene og de unges indflydelse på egen situation. 

Anbringelsesreformen i 2006 forstærkede denne tendens, og i 2011 med Barnets Reform og i 
2013 med Beskyttelsespakken vedtog Folketinget yderligere en række tiltag, der reelt betyder, 
at det er blevet muligt i en periode at nægte forældre at få et anbragt barn hjem, hvis myndig-
hederne skønner, at det er til barnets bedste at forblive anbragt. Endvidere er der skabt større 
mulighed for at få adgang til en families hjem uden retskendelse, når der er bekymring for et 
barns trivsel. 
I samme periode er der vedtaget en række love, der giver mulighed for at pålægge forældre 
sanktioner – også økonomiske, hvis de ikke lever op til deres forpligtelser som forældre, og sam-
tidig forsøger myndighederne at få inddraget barnets netværk og den øvrige familie i løsningen 
af problemerne, fx via den lovpligtige § 50 undersøgelse samt med et øget fokus på slægts- og 
netværksplejefamilier. 

Den øgede retssikkerhed vedr. inddragelse af børn og unge i deres egen sag, giver dem også i 
større omfang mulighed for at klage over de trufne afgørelser.

Fra et barn er 12 år, kan det f.eks. klage over:

 kommunens beslutninger om, at barnet ikke længere skal bo hjemme hos sine forældre 
 kommunens beslutning om, at barnet skal flytte tilbage til sine forældre, hvis det har boet et 

andet sted (fx hos en plejefamilie eller på en institution) 
 kommunens valg af anbringelsessted, hvis barnet ikke skal bo hjemme hos sine forældre 
 hvis barnet er anbragt og ikke synes, at det får lov til at være nok sammen med sine bedste-

forældre eller søskende

Fra en ung er 15 år, kan der f.eks klages over:

 kommunens beslutninger om ændringer i handleplanen 
 at kommunen ikke tilbyder den unge fortsat hjælp efter det fyldte 18. år 
 kommunens beslutninger om, at ændre den unges anbringelsessted i forbindelse med efter-

værn.

Lovgivningen på børne- ungeområdet har gennem de senere år være genstand for en lang ræk-
ke regelændringer, der betyder at området i dag fremstår som det område i kommunerne, der 
er mest lovreguleret helt ned i konkrete sagsbehandlingstrin, tidsfrister mv.

De store krav til retspraksis på området stiller høje krav til behandlingen af sagerne, hvilket 
blandt andet også betyder, at der udover at holde fokus på den faglige kvalitet, også må være 
en særlig opmærksomhed på antallet af sager hos den enkelte sagsbehandler.



Udviklingsplan børn, unge og familier med særlige behov 2018-2021 Side 19

3.2 Nyspecialisering og tidlig indsats

Familieafdelingen arbejder løbende på at tilpasse kommunens tilbud til børn med særlige behov, 
så de sikrer, at børn bliver understøttet i, at kunne blive i det lokale miljø længst muligt.

I forhold til den fremadrettede indsats vil der være et særligt fokus på effekten af Sundhedsple-
jens tilbud om forældreklasser og Mønsterbryderudvalgets indsats med Socialrådgivere i dagtil-
buddene og det øgede samarbejde med Region Hovedstadens psykiatri, Børne-og Ungdomspsy-
kiatrien overfor børn af forældre med psykisk sygdom og samarbejdet vedr. børn og unge med 
selvmordsforsøg.

Derudover vil der fortsat være fokus på at kvalificere skolesocialrådgivernes indsats og tilpasse 
tilbuddene i Familie- og Ungerådgivningen, Familievejledningen og det ambulante tilbud på 
Bülowsvej for Børn og Familier til at kunne yde et forebyggede rådgivningsforløb jf. Service-
lovens § 11 stk. 3 i forhold til den gruppe af børn og forældre som typisk har brug for en af-
grænset støtte til at forebygge at en uheldig udvikling i forhold til barnet eller den samlede fami-
lie fastlåses og videreudvikles i en belastende og permanent retning. 

Udmøntningen af indsatsen har siden sin vedtagelse i 2002 betydet en løbende justering og udvidelse 
af tilbuddene:
 Etablering af et fast kontaktperson team for hjemmeboende unge og deres familier ved Afdeling Bøgen, i Allé-

gårdens Ungdomscenter i januar 2003 med en opgaveudvidelse i 2007 i forbindelse med vedtagelsen af at 
unge i ungdomssanktion skal tilknyttes en koordinator

 En udvidelse af pladsantallet og redefinering af målgruppen på Josephine Schneiders Hus i 2003 
 Etablering af et Familievejlederteam i Familieafdelingen i 2003. Familievejledernes tilbud retter sig mod at 

yde støtte til småbørns forældre, der har store vanskeligheder ved at tilrettelægge deres hverdag så den til-
godeser deres børns behov for omsorg og genkendelighed. Teamet har plads til 22 familier.

 Udvidelse af pladsantallet i det ambulante Familieværksted på Familieinstitutionen på Bülowsvej fra 12 til 14 
pladser i 2004.

 Udvidelse af Frederiksberg Familierådgivnings tilbud til at omfatte et specialiseret psykolog tilbud rettet mod 
unge gruppen. Familierådgivningen ændrede herefter navn til Familie- og ungerådgivningen i 2004. 

 Etablering af et hjemmevejlederteam  til at støtte familier med hjemmeboende børn med autisme i 2005.
 Etablering af Christianskolen i et samarbejde med Skoleafdelingen - et særligt tilrettelagt skoletilbud for den 

gruppe af unge som ikke kan rummes i folkeskolen grundet deres særlige undervisningsmæssige og behand-
lingsmæssige behov, Christianskolen har i alt 20 pladser i 2006.

 En opnormering og redefinering af målgruppen på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej i 2006 
 Etablering af ” Mor barn tilbud” under Sundhedsplejen med henblik på at yde støtte til skrøbelige mødre i 

2006
 En udvidelse af pladsantallet på Afdeling Smallegade, Allégårdens Ungdomscenter i 2006 og i 2008 og i 2011 

tilknyttes 4 ekstra hybler indenfor normeringen 
 Opnormering af Bülowsvej for Børn og Familiers ambulante tilbud fra 14 til 18 pladserne indenfor den økono-

miske ramme i 2012
 Etablering af socialrådgivere på skolerne i 2012
 Omlægning af indsatsen på Ungdomspensions afdelingen på Allégårdens Ungdomscenters så den modsvarer 

målgruppens behov for psykologbistand og mindre levemiljøer – pladsantallet reduceres fra 15 til 10 døgn-
pladser primo 2013

 Omlægning af indsatsen på Behandlingshjemmet Solbjerg – pladsantallet reduceres fra 16 til 14 døgn- og 
skolepladser primo 2013

 Etablering af overvåget og støtte samvær på Bülowsvej for Børn og Familier i 2014
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 Etablering af kursusforløb/psykoedukation for forældre med ny diagnosticerende børn med ADHD 2014
 Etablering af udredningsforløb for unge uledsagede flygtninge på Allégården Ungdomscenters ene ungdoms-

pensionsafdeling i 2014
 Opsigelse af driftsoverenskomst med Behandlingshjemmet Solbjerg primo 2015
 Etablering af § 11. 3 forløb (korterevarende tilbud til familier med mindre krise og udfordringer) med henblik 

på at forebygge at en aktuel udfordring/belastning fastholdes i familiedynamikken. Omlægning af indsatsen 
på Familie- og Ungerådgivningen, Bülowsvej for Børn og Familiers ambulante familietilbud og Familieafdelin-
gens Familievejledere i 2015

 Etablering af en integrationsenhed i Familieafdelingen med fokus på modtagelse og sagsbehandling for nye 
flygtninge familier 2015

 Etablering af kursusforløb/psykoedukation til forældre med ny diagnosticerede børn med autisme 2015
 Implementering af Mønsterbryderudvalgets indsats med socialrådgivere i dagtilbuddene i 2015
 Etablering af forældreklasser i Sundhedstjenestens regi i 2016
 Udvidelse af pladsantallet på Allégårdens Ungdomscenter fra 10 til 14 pladser på ungdomspensions afdelingen 

og fra 7 ti 8 pladser på hybelafdelingen 2017.
 Udvidelse af pladsantallet på Jens Jessens Vejs Ungdomspension med 1 akut placeringsplads.
 Etablering af VIA FAMILY primo 2017 tidlig indsats for børn i familier med en psykisk syg forældre i samarbej-

de med Region Hoved stadens psykiatri.

3.3 Samarbejder på tværs af myndigheder med fokus på tidlig indsats og 
fælles faglige forståelser

3.4
Familieafdelingen indgår i en række tværgående organer på tværs af myndigheder og områder 
for at understøtte en fælles faglig og økonomisk opfattelse af opgaveløsningen og snitfladerne 
med henblik på af sikre faglig kvalitet og sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer, lovgiv-
ning og myndighedsansvar.

Familieafdelingen deltager i nedenstående tværgående udvalg i forvaltningsregi:
Internt:
 Koordinationsudvalg med deltagelse af repræsentanter fra PPR, Familie og Unge Rådgivnin-

gen, Skoleafdelingen, og Familieafdelingen, med henblik på koordination og udarbejdelse af 
strategi og retningslinjer for den fælles indsats overfor børn og unge i den skolepligtige alder

 Fælles visitationsudvalg med skoleafdelingen og PPR i forbindelse med visitation til dagbe-
handlingstilbud.

 Deltagelse i Dagtilbuds visitationsudvalg vedrørende visitation til særlige pladser til de 0-6-
årige børn

 Ugentlige møder i SSP-regi hos Politiet med udgangspunkt i Politiets døgnrapport
 SSP-udvalg
 UKO – visitation af unge fra Familieafdelingen til SSA – overgangen fra barn til voksen
 Tværgående koordinationsforum med SSA, hvor der er mange kommunale aktører involve-

ret i en konkret sag
Eksternt:
 Samarbejde med Frederiksberg Hospital vedrørende børn af psykisk syge forældre 
 Børnehus samrådet (Børnehuset og politiet) vedr. børn og unge der har været udsat for 

overgreb
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 Ungesamrådet -  Ungesamrådet er et tværsektorielt samarbejde mellem Kriminalforsorgen, 
Anklagemyndigheden og de fire kommuner i Københavns Politikreds (Københavns Kommu-
ne, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune). Samrådet har til opga-
ve at sikre en koordineret indsats overfor unge under 18 år, der har været fremstillet i 
grundlovsforhør.

 Samarbejde med FKRC vedrørende børn af stofmisbrugere og unge med eget misbrug
 BUC-K-Kæden samarbejdsudvalg for BUC Bispebjerg og Københavns Kommune, Frederiks-

berg Kommune og vedr. snitflader, kompetencer og udviklingsprojekter vedr. børn og unge 
med en psykiatrisk diagnose.

 Samarbejde med Alkoholenheden vedrørende børn i familier med alkoholproblemer 
 Samarbejde med Center for selvmordsforebyggelse overfor børn og unge
 KL’s ledernetværk for Hovedstadsregionen med de øvrige kommunale ledere indenfor Børne- 

og Ungeområdet i Regionen 
 Region Hovedstadens Børne- Familieledernetværk

3.5 Kvalitet/effekt i den enkelte sag

Den børnefaglige undersøgelse stiller store krav til kommunens sagsbehandlere, da den dels 
skal danne grundlag for den socialfaglige vurdering, og dels danne rammen for familiens egen 
erkendelsesproces. Håndbog om implementering Barnets Reform understreger, at den socialfag-
lige undersøgelse skal betragtes som et stykke udviklingsarbejde i sig selv og processen er lige 
så vigtig som resultatet, idet familien skal støttes til at skabe en positiv forandring allerede un-
der undersøgelsesperioden.

Med henblik på at sætte fokus på proces, mål, netværksmøder og effekt i sagsbehandlingen 
gennemfører Familieafdelingens sagsbehandlere i år 2017 et understøttende uddannelses- og 
udviklingsforløb.

Uddannelsesforløbet giver deltagerne kompetencer og træning i anvendelsen af den løsningsfo-
kuserede metode, der tager sit afsæt i, at der allerede ved det første møde med familien skal 
arbejdes med at løse familiens vanskeligheder, samtidig med at der løbende fortages en balan-
ceret risikovurdering af familiens samlede situation.

Handleplanen skal i denne proces forstås som et dynamisk samarbejdsredskab, der skal kvalifi-
cere samarbejdet mellem sagsbehandleren, barnet, barnets familie og de professionelle, der 
skal yde en indsats i forhold til barnet. Barnet og familien skal inddrages og gennem dialog skal 
barnets og familiens egen forståelse, erkendelse og ønsker for egen udvikling danne grundlag 
for handleplanens mål. 

Uddannelsesforløbet skal give deltagerne kompetencer og træning i anvendelsen af den løs-
ningsfokuserede metode, og udarbejdelsen af konkrete og målbare mål, der både sætter foran-
dringsprocesser i gang i familien og giver mulighed for en detaljeret opfølgning med fokus på 
målbare effekter.
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Frederiksberg Kommune har valgt 2 ben at gå på, når det gælder om at følge udviklingen og re-
sultatet af den enkelte foranstaltnings indvirkning på barnet/den unge/familiens udvikling. 

Den ene del retter sig mod forvaltningens handleplan og opfølgning på barnet/den unge/ Famili-
en og foranstaltningen, mens den anden del retter sig mod de anbragte børn og unge på de 4 lo-
kale døgninstitutioner.

I forbindelse med at Familieafdelingen træffer beslutning om at iværksætte en konkret foran-
staltning overfor et barn/ung eller familie udarbejdes der en individuel handleplan, hvor det 
overordnede formål med foranstaltningen fremgår samt en række mål indenfor fgl. områder

 Sundhed
 Skoleophold og læring
 Fritidsforhold og venskaber
 Udvikling og adfærd
 Familieforhold – familierelationer
 Forældrekompetencer
 Familie og omgivelser

Familieafdelingen følger løbende op på sine undersøgelser og handleplaner, da udgangspunktet 
for at iværksætte foranstaltningen kan ændre sig undervejs, da selve foranstaltningen udover at 
skabe en forandring og udvikling ofte også afdækker nye og anderledes problemstillinger end Fa-
milieafdelingens undersøgelse har været i stand til at påvise. 

Lovgivningsmæssigt er der taget højde for dette i forbindelse med pligten til at følge op på hand-
leplanen efter 3 måneder og derefter som minimum hver 6. måned.

Den anden del retter sig mod opfølgningen på Familieafdelingens handleplan på baggrund af den 
enkelte foranstaltnings indsats og behandlingsplan.

Familieafdelingen følger således første gang op på handleplanen efter 3 måneder og derefter 
hver 6. måned. Ved hver opfølgning har det konkrete tilbud/foranstaltning udarbejdet en status-
udtalelse til Familieafdelingen i et ICS standardiseret skema på baggrund af foranstaltningens 
egen behandlingsplan, der er udarbejdet i dialog med barnet/den unge og familien på baggrund 
af Familieafdelingens formål med foranstaltningen og handleplanen. 

Den samlede vurdering af om barnet/den unge og familien har profiteret af indsatsen og om der 
skal ske en ændring i forhold til at nå målene i handleplanen foregår i et samarbejde mellem 
barnet/den unge, forældrene, foranstaltningen og familieafdelingen. 
Hver opfølgning afsluttes med at handleplanen justeres i det omgang der er behov for dette, idet 
det samtidigt vurderes om foranstaltningens indsats bidrager til at understøtte formålet i handle-
planen.

4 Fokus  - indsatsområder i Planperioden
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4.1 Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området 
for udsatte børn og unge

Ved budgetforliget i 2017 blev det besluttet at tilføre Børne- og Ungeområdet 650.000,- i 2 år til 
at ansætte en projektleder til kortlægning og undersøgelse af, hvilke faglige og økonomiske ef-
fekter Frederiksberg Kommune kan opnå ved en omlægning af indsatsen på Børne- og Ungeom-
rådet. Udgangspunktet for omlægningen tager sit afsæt i en ansøgning til Socialstyrelsen sats-
pulje om indgåelse af rådgivningsforløb med henblik på at udarbejde en udviklingsplan for om-
lægningen ” Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte 
børn og unge”

Formålet med satspuljeinitiativet er, at flere udsatte børn og unge får en tidligere forebyggende 
indsats, inden vanskelighederne vokser sig større. Det skal ske ved at understøtte kommunerne 
fagligt og økonomisk i en helhedsorienteret omlægning til en tidligere, forebyggende og mere 
effektiv indsats i den samlede indsats fra sagsbehandling til tilbudsvifte over i almenområdets 
forebyggelse og fornyet opsporing af tidlig mistrivsel. 

En stor del af landets kommuner ser i øjeblikket mod Sverige og Herning Kommune for inspira-
tion til at omlægge indsatsen for udsatte børn og unge til en indsats, der gives tidligere og er 
mere forebyggende. Erfaringerne fra Sverige og Herning Kommune peger på, at en sådan om-
lægning har gode faglige perspektiver. Bl.a. peger midtvejsevalueringen (2015) fra Herning 
Kommune på, at der er færre sammenbrud i anbringelser og færre klager over sagsbehandlin-
gen. 

Samtidig viser erfaringerne, at en investering i en tidlig, forebyggende indsats også rent økono-
misk kan betale sig. Der er fokus på at sætte tidligere ind i problemudviklingsfasen og iværk-
sætte en indsats, der støtter barnet i sit hverdagsmiljø. Samtidig er sagsbehandlingen kende-
tegnet ved, at sagsbehandlerne følger hyppigere op på indsatsen og inddrager børn og familier 
tættere, og derfor også hurtigere kan tilpasse indsatsen, hvis der er behov for det. 
Initiativet bygger på og udbreder den viden, som Socialstyrelsen har fra arbejdet med bl.a. 
partnerskabskommuner og referencenetværk i regi af Forebyggelsespakken, Metodeudbredel-
sesprogrammet samt Task Forcen på området for udsatte børn og unge. 

Initiativet består af to spor, som tilsammen skal give bedre forudsætninger for en vellykket 
omlægning af indsatsen i kommunerne. Samtidig er indsatserne et svar på kommunal efter-
spørgsel på faglig rådgivning samt økonomisk støtte til den indledende investering i en omlæg-
ning af indsatsen. Desuden er der behov for at understøtte en mere vidensbaseret indsats i det 
forebyggende arbejde i almenområdet. 

Spor 1 - Faglig og økonomisk støtte til omlægningen 
Et rådgivningsforløb hvor et udegående rådgivningsteam fra Socialstyrelsen understøtter kom-
munes kortlægning af området samt bidrager til udarbejdelse af en Udviklingsplan der kan dan-
ne baggrund for en ansøgning om midler til omlægning af indsatsen jf. nedenstående.
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Spor 2 - Ansøgningspulje til at understøtte omlægningen til en tidlig og forebyggende 
indsats 

Der afsættes i alt 46,9 mio. kr., som udmeldes tre gange i hhv. 2016, 2017 og 2018 til at un-
derstøtte omlægningen. Der udmeldes 9,0 mio. kr. i 2016, 24,7 mio. kr. i 2017 og 13,2 mio. kr. 
i 2018. Midlerne fra puljen skal anvendes til at investere i formål, der forventeligt vil være en 
ekstraudgift til i begyndelsen af omlægningen. Det kan fx være at ansætte en projektleder, ek-
stra sagsbehandlere eller at uddanne medarbejdere i en ny metode. Projektperioden for de en-
kelte projekter er 1-3-år. Det skal sandsynliggøres, at der ikke er tale om en varig udgift, eller 
at udgiften på sigt vil kunne forankres i kommunen for egne midler. Med henblik på at sikre den 
kommunale forankring efterfølgende stilles krav om kommunal medfinansiering på 50 pct. 
Midler fra puljen skal følges med en faglig understøttelse af omlægningen. Derfor skal modta-
gerne enten deltage i et rådgivningsforløb som beskrevet ovenfor eller indgå i partnerskabspro-
jektet. 

4.2 Forebyggelses projekt overfor børn af psykisk syge forældre – Via Fa-
mily

Region Hovedstadens Psykiatri har fået 13 millioner kroner fra Satspuljen og Tryg Fonden til at 
gennemføre et forskningsprojekt af effekten af en håndholdt og intensiv støtte til familier, hvor 
en af forældrene har en alvorlig psykisk sygdom. Projektet er et samarbejde mellem forsknings-
enhederne på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri og Psykia-
trisk Center København og Frederiksberg Kommune, Familieafdeling.
Projektet er under etablering og medarbejderne er ansat med tiltrædelse 1. april 2017, aktuelt 
holder projektet til på Frederiksberg Hospital, men det er hensigten, at projektet skal egne loka-
ler.

Formålet med projektet er at afprøve en ny form for forebyggende tilbud (VIA Family), som ret-
ter sig mod barnet, men involverer hele familien. 
Forskning viser at børn, som er født af forældre med psykisk sygdom, selv har en øget risiko for 
at blive psykisk syge, når de bliver voksne. I forsøg på at forebygge denne udvikling skal pro-
jektet undersøge om effekten af en samlet indsats, hvor kommune og psykiatri arbejder sam-
men for at imødegå familiens forskellige behov og udvikling af psykisk sygdom er effektfuld.
Vi mangler i dag viden om, hvorvidt det er muligt at forebygge psykisk sygdom hos børn med 
familiært betinget forøget risiko, og om hvordan vi bedst støtter særligt sårbare børn. Tanken 
bag projektet VIA Family er, at man ved at støtte hele familien omkring barnet, kan styrke bar-
nets sunde udvikling, og gøre barnet mere modstandsdygtigt. Projektets resultater er derfor 
meget vigtige for at kunne udvikle mulighederne for at forebygge psykisk sygdom i fremtiden. 
I alt 120 familier med børn i alderen fra 5 til 12 år bosiddende på Frederiksberg Kommune invi-
teres til at være med i undersøgelsen, som er et randomiseret forsøg, hvor halvdelen af delta-
gerne modtager de allerede etablerede tilbud (sædvanlig behandling), mens den anden halvdel 
modtager en ny form for intervention – VIA Family (forsøgsbehandling). 
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I forsøgsbehandlingen VIA Family vil familien blive tilknyttet én kontaktperson fra et tværfagligt 
team, som vil være behjælpelig ift. eventuelle udfordringer, der måtte være i familien, uanset 
om de er af psykiatrisk eller mere social, psykologisk eller praktisk karakter. 
Teamet vil herudover tilbyde forældrestøtte og -vejledning efter en model, der hedder Triple-P 
(det står for Positive Parenting Program) og hele familien vil blive tilbudt psykoedukation dvs. 
undervisning om psykisk sygdom. 

Enhver indsats vil tage udgangspunkt i den enkelte families ønsker og behov og sker kun efter 
aftale og i et samarbejde med dem. Tilknytningen til teamet varer i 18 måneder. Med udgangen 
af 2019 afsluttes forskningsprojektet, og forskerne vil så sammenligne ”VIA Family familierne” 
med de familier, som har fået den sædvanlige indsats.

4.3 Anbragte børns skolegang – lær for livet

Gennem de senere år er der rejst kritik af anbragte børn skolegang, da en række nyere danske 
og udenlandske undersøgelser peger på, at anbragte børn og unge klarer sig væsentligt dårlige-
re end deres jævnaldrende i uddannelsessystemet.

Med henblik på at støtte de anbragte børn i deres skolegang, har Familieafdelingen indgået en 
rammeaftale i 2014 med Egmont Fonden – Lær for Livet i de næste 6 år.

Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn i alderen fra 10 til 13 år.

Lær for Livet er Egmont Fondens signaturprojekt, som fra 2013 til 2019 gennem en helhedsori-
enteret indsats skal sikre omsorgsfuld læring til anbragte børn i tæt samarbejde med deres an-
bringelsessted og hjemkommunen.

Lær for Livet har til formål gennem sin indsats at give det enkelte barn øget selvværd, faglige 
succeser og et stærkere tilhørsforhold til skolen og skabe fundamentet for, at børnene kan gen-
nemføre en ungdomsuddannelse og på længere sigt skabe et godt liv for sig selv.

Dette skal sikres gennem:

1. Learning Camp. Her får børnene et fagligt og personligt boost på hhv. en sommercamp, 
en efterårscamp og en kort forårscamp i løbet af det første år i Lær for Livet.

2. Lær for Livet Mentor. Barnet tilknyttes en voksen med en videregående uddannelse, som 
skal hjælpe med lektier og andre skolerelaterede udfordringer. Barnet støttes af en men-
tor gennem hele det seksårige forløb i Lær for Livet ca. 1 gang ugentligt.

Familieafdelingen har aktuelt 7 anbragte børn der deltager i projektet og 2 nye tilmeldinger i 
aldersgruppen fra 10 til 13 år som alle tilbydes at blive en del af Lær for Livet med opstart me-
dio 2017, den endelige visitation foregår 1. maj 2017.



Udviklingsplan børn, unge og familier med særlige behov 2018-2021 Side 26

4.4 ”En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge 
Frederiksberg borgere med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats”

Antallet af unge hjemløse i Frederiksberg Kommune har været faldende, men nu oplever man 
trods indsatserne på hjemløseområdet at være i kontakt med et stigende antal unge hjemløse. 
Frederiksberg Kommune vurderede i forsommeren 2014 at have omkring 34 unge hjemløse 
mellem 17 og 24 år. Denne gruppe af unge har brug for støtte og en koordineret indsats. Deru-
dover vurderes det, at der er en gruppe af unge, som er i risikogruppe for at blive hjemløse. Ri-
sikogruppen udgøres af unge, som er anbragt eller tidligere anbragte, unge i efterværn, unge 
borgere, som er i stof- eller alkoholbehandling eller unge, som har været indlagt med en psykisk 
lidelse. 

Frederiksberg Kommune – Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsområdet har fået satspulje-
midler til et projekt, som skal sikre en tidlig, helhedsorienteret og forebyggende indsats over for 
unge, som er hjemløse eller i risiko for at blive hjemløse. Projektet startede i foråret 2015 og 
slutter i efteråret 2017. 
Der er etableret et samarbejde mellem projektet og Familieafdelingen, Ungdomscentret Allégår-
dens afdeling Smallegade og Ungdomspensionen og hybelafdelingen på Jens Jessens Vej i for-
hold til projektets målgruppe af unge anbragte og unge i efterværn.

Målgruppen for projektet
Unge Frederiksbergborgere mellem 17-24 år, som enten er hjemløse eller i risiko for hjemløs-
hed. 

Kriterier for deltagelse i projektet:  
 Den unge skal have et ønske om at komme i uddannelse/beskæftigelse
 Den unge skal være motiveret for at indgå i et projektforløb mht. dokumentation og evalue-

ring
 Den unge skal være indstillet på at samarbejde med en kontaktperson/bostøttemedarbejder 
 Den unge vurderes at kunne profitere af at deltage i samarbejdsmodellen og et eventuelt 

tidsbegrænset bostøtteforløb. 

I projektet skal samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” bruges til alle un-
ge, som indgår i projektet. Samarbejdsmodellen skal motivere den unge til at tage ansvar for 
eget liv og få fokus på uddannelse og beskæftigelse. 

Samtidigt skal samarbejdsmodellen støtte fagpersonerne i den unges sag i en koordineret og 
tværgående indsats i samarbejde  med den unge.  

Til de unge i projektet, som flytter i egen bolig, ydes der bostøtte, primært efter Critical Time 
Intervention (CTI), som er et bostøtteforløb på ni måneder, der er opdelt i tre faser af tre må-
neders varighed. Hvis den unges behov for bostøtte strækker sig ud over de ni måneder, kan de 
overgå til et Intensive Case Management forløb (ICM), som er et tidsubegrænset bostøtteforløb
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Hvad får den unge ud af at deltage i projektet?
 Den unge får EN indgang til kommunen 
 Alle aktører omkring den unge arbejder mod samme mål
 Alle aktører er opdaterede om den unges sag
 Den unges ønsker er i centrum
 Den unge tager styring i eget liv
 Den unge kommer på sigt i uddannelse eller beskæftigelse
 Mulighed for bostøtte i egen bolig

4.5 Resultatdokumentation
Med henblik på at få en større systematiseret viden om Familieafdelingens socialfaglige vurde-
ringer og indsatser har Frederiksberg Kommune deltaget som kommunal part i Børen- og Soci-
alministeriets projekt om at udvikle et resultat/effektmålings redskab i DUBU (Digitalisering Ud-
satte Børn og Unge), som skal kunne anvendes til at lave lokale målinger af kommunernes ind-
satser overfor gruppen af udsatte børn og deres familier. 
Modellen understøtter Familieafdelingens eksisterende tankegang og tilrettelæggelse af opfølg-
ningen i sagerne.

Formålet med resultatdokumentationen er, at den kan anvendes til at følge op på faglige mål 
og resultater i indsatsen og styrke fokus på resultater i den enkelte sag såvel som på tværs 
af forskellige målgrupper og indsatser. Herudover er hensigten med modellen, at den kan an-
vendes til at understøtte implementeringen og realiseringen af gevinsterne i den faglige indsats 
og dermed sikre, at vi anvender ressourcerne dér, hvor de gør mest gavn. 
Resultatdokumentation giver et overblik over, om indsatserne virker for de børn og unge, der 
modtager dem. Resultatdokumentation kan dermed skærpe fokus på det, der virker – for den 
enkelte og på tværs af området. 

Resultatdokumentationen er altså ikke forskning eller evidens, men kan over tid bidrage til, at 
Familieafdelingen får et meget bedre billede af, både hvordan det går det enkelte barn/den en-
kelte unge, og hvordan det går de børn og unge, der modtager hjælp generelt. Herved får Fa-
milieafdelingen også viden om, hvorvidt nogle indsatser har bedre resultater end andre, og mu-
lighed for prioritering. 
Det konkrete arbejde med at udarbejde modellen er afsluttet primo 2014, og der pågår aktuelt 
et arbejde med at udarbejde en kravsspecifikation med henblik på at understøtte resultatdoku-
mentationsmodellen elektronisk i DUBU – Digitalisering Udsatte Børn og Unge som anvendes 
som sagsbehandlingssystem i Familieafdelingen samt ca. 65 af landets øvrige kommuner.

Det forventes, at det vil være muligt at kunne tilkøbe og implementere  resultatdokumenta-
tionsdelen til DUBU indenfor de kommende år.

4.6 Overgangen fra barn til voksen
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Ved budgetforliget 2017 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en tværgående budgeta-
nalyse af overgangen fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.

Analysen har til formål at:
 Afdække aktivitetsudviklingen i børnesager på det samlede specialiserede socialområde 

samt overgang fra børne- til voksenområdet
 Afdække udgifterne relateret til børnesagerne samt ”nyt” udgiftsniveau ved overgangen 

til voksenområdet
 Afdække eventuelle nye tendenser i overgangen fra børne- til voksenområdet og afledte 

udgiftsmæssige konsekvenser
 Identificere og anbefale styringstiltag i den sammenhæng
 Identificere finansieringskilder indenfor det specialiserede område

Overgangen fra barn til voksen er en brydningsfuld periode i den unges liv. Den unge skal forhol-
de sig til blandt andet uddannelse, job og bolig, og der stilles større krav om blandt andet selv-
stændighed og ansvar. Overgangen fra barn til voksen kræver stort overblik og høj grad af invol-
vering, hvilket kan være svært at overkomme og imødekomme for den unge med samtidige per-
sonlige sociale og eller/psykiske vanskeligheder.
Afgrænsningen mellem barn og voksen er tydelig i Servicelovens bestemmelser, hvor der hoved-
sageligt opereres i skarpt adskilte børne- og voksenbestemmelser med forskellige ydelses mulig-
heder. 
Den kommunale organisering afspejler i høj grad denne opdeling med henholdsvis et Børne- og 
Ungeområde, som håndterer bestemmelserne på børneområdet, og et Voksenområde i Social, 
Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet, som håndterer voksenbestemmelserne. 
Det stiller store krav til kommunen om en tydelig koordinering mellem forvaltningsområderne, 
hvis helhedsorienteringen og sammenhængen i sagsbehandlingen og indsatserne skal oprethol-
des ved den unges overgang til voksenbestemmelserne. 

For at sikre en så skånsom og konstruktiv overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområ-
det er der etableret en samarbejdsaftale mellem områderne.

Formålet med aftalen er: 
 at sikre langsigtede og holdbare løsninger for unge borgere med komplekse problemstil-

linger og behov. Der skal lægges en plan for den unges fremtid, så både den unge, fami-
lien og de involverede forvaltningsafdelinger kan handle i forhold til planen. 

 at give de respektive afdelinger mulighed for at indsamle information om forventede 
fremtidige indsatser og udgifter forbundet med den unge, til brug for kapacitetsstyring, 
budgetlægning og prognosticering. 

Målet er, at Ungekoordinationsudvalget - U-KO skal:
 koordinere indsatserne i særligt komplekse sager med henblik på, at der fastlægges en 

”retningsgivende plan” for den unge, som udstikker rammen om den indsats, alle invol-
verede parter arbejder efter overfor den givne unge. 

 anlægge et langsigtet perspektiv, også i vurderingen af hvilken indsats, der iværksættes 
og omkostningen herved. 
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 sikre, at der gennemføres temadrøftelser, der; 
- Sætter fokus på, om der er behov for at udvikle nye indsatser i kommunen, som un-

derstøtter unge borgere med komplekse behov. 
- Vurdere, om der er forhold i den nuværende organisering der bevirker, at sager bliver 

unødigt komplekse. 
- Holde hinanden orienteret om ændringer af lovgivning, praksis og organisering som 

har betydning for overgangen fra ung til voksen. 
 skabe resultater i forhold til unge borgere ved at de enkelte afdelinger arbejder efter den 

aftalte plan og disponerer derefter. 

4.7 Klagesager
En række afgørelser truffet af Familieafdelingen kan i henhold til § 166 i Serviceloven, påklages 
til Ankestyrelsen jf. reglerne i kapital 10 i lov om retssikkerhed og administration for det sociale 
område.
Siden 1. januar 2011 er der iværksat en registrering og måling af borgernes klager og Ankesty-
relsens afgørelser.
Der har i de seneste år været et mindre fald i antallet af klager fra borgerne, men i 2015 er an-
tallet steget på ny, hvor Familieafdelingen modtog 46 klager. I 2016 har Familieafdelingen mod-
taget 64 klager, hvilket er det højeste antal klager i de sidste 6 år.

Antallet af modtagne klager:
År Antal modtagne klager Afgørelsen stadfæstet Afgørelsen ændret      Sagen hjemvist
2011 39 37 1 1
2012 48 40 3 5
2013 31 22 5 4
2014 33 24 4 5
2015 46 36 5 5
2016* 64 26 8 8

*Øvrige afventes.       

I sager der er hjemvist til fornyet behandling, mangler klagemyndigheden ofte oplysninger fra 
kommunen, og borgerne bliver gjort bekendt med, at afgørelsen godt kan blive den samme, når 
Familieafdelingen genvurderer klagespørgsmålet.

Der har i 2016 været en tendens til, at der har været større spredning i forhold til klagernes art.

Fordelingen af klagesager modtaget i Familieafdelingen 2016
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Servicelovens § 41 vedr. merudgifter ved forsørgelsen af et hjemmebo-
ende handicappet barn

14 sager

Servicelovens § 42 vedr. tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelsen af et 
hjemmeboende handicappet barn

7 sager

Servicelovens § 44-45 aflastning eller ledsagelse af handicappet barn 3 sager
Servicelovens § 50 børnefaglig undersøgelse 5 sager
Servicelovens § 52a vedr. økonomisk tilskud til efterskole ophold eller 
økonomisk ydelser

9 sager

Servicelovens § 52.3.3 Familiebehandling 1 sag
Servicelovens § 52.3.7 vedr. anbringelse udenfor hjemmet 4 sager
Servicelovens § 69 Forsorgens udøvelse 1 sag
Servicelovens § 71 vedr. samvær mellem anbragte børn og forældre 13 sager
Servicelovens § 84 aflastning i hjemmet 0
Servicelovens § 76 Efterværnsordning 5 sager
Servicelovens § 117 Boligindretningsstøtte ved handicappet barn 1 sag
Servicelovens § 32 hjemmetræning 1 sag
Retsplejelovens § 9C sager om refusion af udgifter mellem kommuner 0

I alt 64 sager

Der har i 2016 været et stigende antal sager, hvor forældre til anbragte børn klager over om-
fanget af samværet med deres anbragte barn. I de sager, hvor Ankestyrelsen har truffet afgø-
relse på nuværende tidspunkt, har kommunen fået medhold i, at omfanget af samvær er fastsat 
passende og i overensstemmelse med barnets tarv.

4.8 Uledsagede mindreårige asylansøgere  
Børn under 18 år, der kommer til Danmark uden forældre eller værge og søger asyl, omtales 
som ”uledsagede mindreårige asylansøgere”. De skal som udgangspunkt opfylde de samme be-
tingelser som andre asylansøgere for at få deres ansøgning behandlet i Danmark og for at få 
asyl.  Det er politisk besluttet, at børns asylansøgninger skal behandles hurtigt, og børnene bli-
ver indkvarteret på særlige asylcentre mens deres sag behandles.

Afgør Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet, at ansøgeren opfylder betingelserne for at få 
asyl, får vedkommende opholdstilladelse i Danmark, og asylsagen er færdigbehandlet. Herefter 
er det kommunernes ansvar at hjælpe den nye borger med at blive integreret og blive fortrolig 
med det danske sprog og kulturen gennem et treårigt integrationsprogram. 

Når de uledsagede flygtninge børn/unge får opholdstilladelse og visiteres til Frederiksberg Kom-
mune flytter de som udgangspunkt ind på Ungdomscenteret Allégården, og når de er forældre 
eller gravide flytter de ind på døgnfamilieafdelingen på Bülowsvej for Børn og Familier med hen-
blik på en nærmere udredning af deres situation og undersøgelse af deres behov for støtte i det 
3-årige integrationsforløb.
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Alle uledsagede flygtninge børn/unge tildeles i forbindelse med deres ophold i Frederiksberg 
kommune en værge.

Uledsagede flygtninge børn/unge har i forbindelse med, at de får opholdstilladelse mulighed for 
at søge om familiesammenføring med deres familie (forældre og søskende). Hvis ansøgningen 
imødekommes, og forældrene får opholdstilladelse, er det som udgangspunkt hensigten, at bar-
net skal hjemgives, og forældrene overtager forsørgelsen og omsorgen.

Der ydes 100% statsrefusion på de foranstaltninger kommunen iværksætter efter Lov om Social-
service over for uledsagede mindreårige flygtningebørn, indtil barnet fylder 18 år, eller barnets 
forældre får tildelt opholdstilladelse.
Hvis den uledsagede unge flygtning ved det fyldte 18. år har behov for efterværn ydes der refu-
sion for tilknytning af fast kontaktperson efter Servicelovens bestemmelser.

Frederiksberg Kommune har i perioden fra 1. september 2012 og frem til ultimo marts 2017 fået 
visiteret 61 uledsagede flygtninge børn/unge med henblik på ophold og integration i det danske 
samfund. 

De uledsagede flygtninge var i alderen 8 -17 år på det tidspunkt, hvor de er blevet tildelt ophold 
i Frederiksberg Kommune og deres etniske oprindelsesland fordeler sig som fgl.:

Afghanistan 13
Eritrea 23
Syrien 16
Somalia  4
Marokko  1
Iran  1
Uganda  2
Etiopien  1

Fordeling af modtagne uledsagede flygtninge børn/unge pr. år:

2012 1
2013 3
2014 7
2015 24
2016 17
2017 9 til og med marts måned 2017

Ud af de 61 uledsagede flygtningebørn/unge Frederiksberg Kommune har modtaget i perioden 
fra 2012 til 1. april 2017 kommer 23 fra Eritrea. Størstedelen af de unge der kommer fra Eritrea 
har haft en opvækst på landet med en meget traditionsbunden kultur, hvor man følger sin far og 
man træffer ikke sine egne valg og kønsrollemønsteret er meget anderledes end i den vester-
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landske verden. De har intet kendskab til elektronik og kommunikationen fra omverdenen fore-
går via en batteridrevet transistorradio. I forhold til gruppen af børn og unge fra Eritrea ligger 
der en stor og kompleks kulturformidlings- og integrationsopgave.

Mange af de uledsagede flygtninge unge som Frederiksberg Kommune forventes at skulle modta-
ge i 2017 og 2018 vil fortsat komme fra ovenstående lande. Der har i 2016 og 2017 været en 
overrepræsentation i antallet af børn og unge der kommer fra Afghanistan idet 9 ud af 26 kom-
mer fra Afghanistan.  

De uledsagede flygtninge børn og unges baggrund er meget forskellig og flere taler ikke andet 
sprog end deres modersmål. De har ofte ikke opholdt sig i Danmark mere end en måned før de 
får meddelt asyl og har derfor et meget spinkelt eller intet netværk i Danmark og føler sig ofte 
meget ensomme, isolerede og usikre på fremtiden. Udover de manglende danskkundskaber har 
de stort set ingen viden om det danske samfund, hverken strukturelt eller kulturelt.

Der er lavet omkring 20 studier af uledsagede flygtningebørn1, alle udenlandske, men disse viser 
samstemmende, at mange af de uledsagede flygtningebørn har psykiske problemer i form af 
især PTSD, angst og depression. Forekomsten af disse tre lidelser varierer mellem 20 og 47 % i 
de forskellige studier (Dittmann & Jensen, 2010). Når forekomsten varierer så meget, skyldes 
det især divergerende metoder i de forskellige studier, samt at de er udført på forskellige grup-
per af børn (fx fra forskellige oprindelseslande). I forhold til risikofaktorer ser det ud til, at blandt 
andet antallet af oplevede traumer og leveforhold i modtagelandet har betydning for udviklingen 
af PTSD.

Familieafdelingen har ligeledes kunnet konstatere, at en stor del af de børn og unge der har flyg-
tet alene har været udsat for traumatisk oplevelser der kræver en særlig indsats, efter de er an-
kommet til Frederiksberg Kommune. Dertil kommer, at en del af de unge frygter meget for deres 
familier som fortsat er i hjemlandet og hvor meddelelser om fængsling, forsvundne familiemed-
lemmer og dødsfald mv. påvirker deres hverdag her i Danmark.

Overordnet strategi for modtagelse og placering af uledsagede flygtninge

2 til 6 uger før Frederiksberg Kommune skal modtage en uledsaget flygtning meddeler Udlæn-

dingestyrelsen Frederiksberg kommune om, at vedkommende har fået opholdstilladelse og over-

drages til Frederiksberg Kommune med en konkret datoangivelsen.

Den konkrete orientering indeholder derudover navn, alder, nationalitet, sprog samt oplysning 

om skolegang (antal år).

Familieafdelingens sagsbehandler besøger barnet/den unge i Børnecentret, med henblik på at fo-

retage en umiddelbar vurdering af hvordan integrationsopgaven bedst løses i forhold til anbrin-

gelsestilbud og introducerer til øvrige relevante forhold om og tilbud i Frederiksberg Kommune.

1 PSYKOLOG NYT NR. 10 | 2011 | SIDE 21
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Udlændingestyrelsens visitation forelægges Familieafdelingen visitationsudvalg med henblik på 

en foreløbig vurdering af relevant anbringelsessted. Sagen genforelægges, hvis der kommer nye 

oplysninger, der giver anledning til valg af andet anbringelsessted.

 0 til 14 årige anbringes på Bülowsvej for Børn og Familie, Stuen th. med henblik på udar-

bejdelse af udredningsrapport og valg af fremtidig placering og integrationsforløb

 14 til 16½ årige anbringes på Allégårdens Ungdomscenter, Ungdomspensionsafdelingen 

med henblik på udarbejdelse af udredningsrapport og valg af fremtidig placering og integra-

tionsforløb

 16½ til 17½ årige anbringes i et af Integrationsnets tilbud ( kommunalt godkendte kollegi-

elignende værelser) primært på Frederiksberg med henblik på ophold indtil overdragelse til 

voksen området ved det 18. år, eller den unge kan udskrives med efterværn.

 17½ årige placeres på Solbjerg (SSA´s tilbud) i et tæt samarbejde med voksenområdet. 

Familieafdelingen har ansvaret for den unge indtil det fyldte 18. år, da det lov om socialser-

vice kapitel 11, særlig støtte til børn og unge, der er gældende overfor unge uledsagede un-

der 18 år.

 Børn/unge der taler og forstår ”et rimeligt engelsk” placeres i familiepleje

Familieafdelingen udarbejder i et tæt samarbejde med anbringelsesstedet og barnet/den unge 

en § 50 undersøgelse på alle uledsagede under 18 år med henblik på at foretage en vurderingen 

af barnets/den unges behov for støtte for at sikre en vellykket integration med sigte mod ud-

dannelse og selvforsørgelse.

På baggrund af § 50 undersøgelsens vurdering træffes der beslutning om eventuelt nyt anbrin-

gelsessted:

 Plejefamilie – forudsætter at barnet/den unge er i stand til at kommunikere på dansk eller 

engelsk

 Efterskole – forudsætter at den unge kan skrive og tale dansk på et vist niveau

 Kostskole – forudsætter at den unge kan skrive og tale dansk på et vist niveau

 Andet døgntilbud – institution, opholdssted – for børn og unge der har behov for fx behand-

ling, døgnopsyn, tæt voksenkontakt 

 kollegielignende værelser – for unge over 16 år og en høj grad af ansvarlighed, selvstændig-

hed og handlekraft

Ledsagede uledsagede flygtninge ( det vil sige børn og unge under 18 år der er ledsaget af 

et voksent familiemedlem – typisk søster, bror, kusine eller fætter. 

I perioden fra 01.02.2016 til 1. april har Frederiksberg Kommune modtaget 6 uledsagede ledsa-

gede børn: 2 piger og 4 drenge.
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Aktuel procedure:

• Netværksanbringes hos deres ledsager – den voksne anvises bolig af SSA, når relationen 

mellem barnet og den voksne ledsager vurderes til at kunne bære det. Her lægges der vægt 

på deres kendskab til hinanden, barnets tillid og tryghed til den voksne, den voksnes umid-

delbare omsorgskompetencer og psykiske situation.

• § 50 undersøgelse iværksættes overfor barnet/den unge, for yderligere at afdække relatio-

nen mellem barnet og ledsager og om der fremadrettet er behov for særlig støtte, og om 

ledsager er i stand til at varetage omsorgen for barnet

4.9 Flygtninge familier
Flygtninge familier med børn under 18 år som får ophold i Frederiksberg Kommune bliver modtaget af 

Center for integration. Familieafdelingen indgår i et tæt samarbejde med centeret i forhold til at yde 

den første hjælp og støtte til disse børnefamilier. 

Center for integration har fokus på de voksne i forhold til at etablere familien i et midlertidigt botilbud 

og påbegynde den arbejdsmarkedsorienterede proces for forældrene.

Familieafdelingens integrationsfamilievejledere har fokus på børnene i familien og tilbyder de første 3 
måneder familien praktisk hjælp, rådgivning, vejledning og undervisning i:

 daginstitution eller skole.
 sundhedsplejerske og tandlæge.
 helbredsundersøgelse af deres barn/børn hos egen læge.
 forældrerollen og ansvaret i Danmark – herunder opdragelse
 de krav børn og forældre mødes med udenfor hjemmet fra dagtilbud, skole og fritid
 mødet og samarbejdet med de offentlige instanser.
 om lokalsamfundet og Frederiksberg kommune samt de muligheder der er for børn i forhold til leg, 

læring og fritid

Frederiksberg kommune modtog i 2015 - 23 flygtninge familier med alt 33 børn og i 2016 27 flygtninge 
familier med i alt 58 børn. I tallene i går også familier der er blevet familiesammenført.

Integrationsfamilievejlederne er i kontakten med familierne opmærksomme på om børnene har særlige 

behov eller udfordringer der kræver yderligere udredning eller støtte, og underretter Familieafdelingen 

myndighedssagsbehandlere i Integrationsgruppen, hvis dette er tilfældet. 

I 2015 modtog Integrationssagsbehandlerne 9 underretninger og i 2016 10 underretninger på børn fra 

flygtninge familier, hvor barnet havde et særligt behov for støtte. 
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Integrationssagsbehandlerne gennemfører på baggrund af underretningen en børnefaglig undersøgelse 

jf. SL § 50 i samarbejde med forældrene med henblik på at klarlægge barnets særlige behov og iværk-

sætte hjælpeforanstaltninger.  De indsatser som iværksættes overfor flygtningefamilierne kan eksem-

pelvis være fortsat støtte fra en integrationsfamilievejleder, tilknytning af en fast kontaktperson eller 

støtte til en fritidsaktivitet.  

Ledsagede uledsagede flygtninge
En helt ny målgruppe på flygtninge området er de ledsagede/uledsagede flygtninge børn. Det er børn 
under 18 år som får ophold i Frederiksberg Kommune uden deres forældre, men er i følgeskab med et  
familiemedlem. Det kan være en ældre søskende, en fætter, en kusine, en onkel eller tante over 18 år. 
Den voksne som barnet ledsages af har ikke forsørger pligt eller forældremyndighed over barnet, hvor-
for barnet under 18 år betragtes som et uledsaget flygtninge barn, og sagen skal behandles efter sam-
me regler som for øvrige uledsagede.

Ved den første kontakt med et ledsaget/uledsaget flygtninge barn foretager integrationssagsbehandle-
ren en indledende vurdering af om den voksne som barnet er i følgeskab med er i stand til at drage re-
levant omsorg for barnet. 
Når dette er tilfældet laves en foreløbig afgørelse om, at barnet placeres i en netværksanbringelse hos 
sin voksne slægtning. Integrationssagsbehandleren foretager herefter den børnefaglig undersøgelse 
med henblik på at sikre, at den foreløbige afgørelse var korrekt og om barnet har behov for yderligere 
støtte. 
Som nævnt er denne målgruppe ny og Frederiksberg kommune har i 2015 modtaget 2 og 2016 2 ledsa-
gede/ uledsagede. 

4.10 Psykisk syge unge 

Børne- og ungdomspsykiatrien har i en årrække været kendetegnet ved en kraftig stigning i an-
tallet af henvisninger. Der har indenfor sundhedsområdet været iværksat en lang række tiltag 
med henblik på at målrette og udbygge indsatsen, så den stigende efterspørgsel på udredning og 
behandling har kunnet imødekommes og ventelisterne nedbringes.

Børn og unge der har psykiske vanskeligheder og er udredt og diagnosticeret, behandles ofte i et 
tæt samarbejde mellem det kommunale system og sundhedssystemet. Hvor Sundhedssystemet 
står for opfølgning på medicin og det kommunale system står for at iværksætte relevante støtte-
foranstaltninger i hjem, skole, daginstitution mv. samt evt. specialpædagogisk behandling i dag- 
eller døgnforanstaltninger.

Det er Familieafdelingens erfaring at arbejdet med børn/unge med psykiatriske lidelser forud-
sætter en stor faglig viden og indsigt, da børnene/de unges udfordringer i livet ofte er meget 
komplekse, uforudsigelige og omfattende. 
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Familieafdelingen har nu i en årrække set en stigning i antallet af unge, der i forlængelse af ud-
redning og døgnbehandling i børne- og ungdomspsykiatrien har behov for en anbringelse uden-
for hjemmet i henhold til servicelovens bestemmelser. 
En anbringelse der alene kan være en konsekvens af den unges psykiatriske lidelse og behov for 
et specialiseret behandlingstilbud eller ”rumme” den unge i en periode indtil, vedkommende kan 
indgå i en socialpædagogisk behandling.
De unges psykiatriske lidelser forudsætter specialiserede døgnanbringelsestilbud, indeholdende 
en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe og oftest et akut pædagogisk beredskab, hvilket 
afspejler sig i døgntaksten.  
Det er ikke ualmindeligt, at der er tale om anbringelsesudgifter mellem kr. 100.000- 150.000 pr. 
måned. I enkelte tilfælde hvor den unge har en risikabel udadreagerende og selvdestruktiv ad-
færd må der iværksættes enkeltmandsprojekter, hvor den unge døgnovervåges på baggrund af 
risiko for alarmerende selvskadende adfærd. 
Familieafdelingen har aktuelt anbragt 9 døgnanbragte, der alene på baggrund af deres psykiatri-
ske diagnose og behandlings behov er placeret udenfor hjemmet på en døgninstitution eller et 
opholdssted. 4 af de 9 har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse indenfor autisme.

Sammenfattende må det konstateres, at der er flere sager af denne type som alle er uforudsige-
lige, vanskelige at forebygge, fagligt udfordrende, tidskrævende, langvarige og meget udgift-
stunge. 
Omkostningerne for den enkelte anbringelse indenfor denne målgruppe havde i 2016 et måned-
ligt udgiftsniveau fra ca. 125.000,- for unge med autismespektrumsforstyrrelser op til 700.000 
for enkeltmandsprojekter pr. anbringelse.

4.11 Psykoedukation
Familieafdelingen har i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg 
(BUC) og Københavns Kommune udviklet og afprøvet et tværsektorielt projekt finansieret af 
Regions Rådets puljemidler. 
Samarbejdsprojektet skal sikre børn og unge, der diagnosticeres med ADHD og deres pårøren-
de tilbydes et relevant undervisnings- og informationstilbud om, hvordan det er at leve med 
ADHD. 

Samarbejdet er blevet etableret på tværs af region og kommuner med det formål at skabe syn-
lig sammenhæng mellem sektorerne og øge det gensidige kendskab og dermed styrke sam-
menhængen mellem udredning og efterfølgende tiltag i kommunen. En sammenhæng der ofte 
efterspørges af familierne. 

I projektperioden marts 2014 til juni 2015 var der planlagt kursusforløb af 5 undervisningsdage 
á 3 timers varighed. Alle familier, hvis børn er diagnosticeret med ADHD i projektfasen, har få-
et tilbudt kursusforløbet.  Hvert barn kan være repræsenteret med max.2 forældre/omsorgs-
personer. På hvert kursusforløb kan det være max. 18 børns forældre/ omsorgspersoner re-
præsenteret.
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Undervisningen er blevet gennemført af medarbejdere fra henholdsvis BUC Bispebjerg, Køben-
havn og Frederiksberg Kommune og arbejdsgruppen har løbende evalueret forløbet og foreta-
get nødvendige tilpasninger. Evalueringerne har vist, at forældrene har fået et stort og relevant 
udbytte af forløbene og kursuskonceptet har vist sig yderst relevant for familierne og der har 
været stor efterspørgsel fra familierne til samtlige kursusforløb. 
Kursuskonceptet er sammensat af forskellige elementer og undervisningen foregår i løbet af 5 
uger fordelt på 5 faste hverdage og tidspunkter.

Kursuskoncept 

Konceptet for psykoedukationen indenfor ADHD og samarbejdet mellem regionen og kommu-
nerne har vist sig at være en stor succes.

Da undervisningskonceptet har universelle elementer, kan det tilpasses andre diagnoseområder 
som f. eks. autismespektrumsforstyrrelser. 

I den forbindelse er der etableret et nyt samarbejde med de involverede aktører vedr. børn og 
deres familier, der er diagnosticeret indenfor autismespektrumsforstyrrelser.

De  første kursusforløb/psykoedukation indenfor autismespektrumsforstyrrelser blev udbudt i 
efteråret 2015 og på nuværende tidspunkt er kursusforløbende til forældre til børn med ADHD 
og autisme fuldt ud implementeret, så alle forældre får tilbud om et kursus, når deres barnet er 
blevet diagnosticeret med en ADHD eller autisme diagnose.
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6 FAMILIER, BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Familieafdelingens hovedopgaver:

 Rådgivning og vejledning til børn, unge og familier

 Undersøgelse og beslutning om iværksættelse af hjælpeforanstaltninger jf. Servicelovens kapi-
tel 11

 Specialrådgivning til forældre med børn med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap

 Behandling af ansøgninger i.h.t Servicelovens §§ 41 og 42 til familier som forsørger et handi-
cappet barn i eget hjem

Drifts, budget- og udviklingsansvarlig overfor:

 4 døgninstitutioner for børn og unge, med i alt 49 døgnpladser til børn og unge og 13 hybel-
pladser til anbragte eller selvforsørgende unge, 3 døgnfamilie pladser og 74 ambulante pladser 
fordelt på 4 ambulante tilbud (Afdeling Smallegade, Afdeling Bøgen, Ambulant familietilbud på 
Bülowsvej for Børn og Familier og Familievejledning)

 Sundhedstjenesten

Afdelingens overordnede mål:

 Tilrettelæggelse af indsatsen over for Familier med særlige behov udmøntes i et tæt og lige-
værdigt samarbejde med familien med fokus på løsninger i familiens netværk og nære miljø

 Tilrettelæggelse af indsatsen udmøntes i et tæt samarbejde med institutioner, øvrige områder 
og andre myndigheder således at indsatsen er koordineret og sammenhængende 

 Tilrettelæggelse af en arbejdsplads med en virksomhedskultur, der giver mulighed for at skabe 
balance mellem medarbejdernes behov for kompetenceudvikling, trivsel, sammenhæng mellem 
arbejds- og fritidsliv og Familieafdelingens krav til opgaveløsning og serviceniveau
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7 STATUS PÅ ANTALLET AF ANBRINGELSER

Antallet af anbringelser på Frederiksberg har inden for de senest 10 år været svingende i intervallet 

fra 137 til 203 børn og unge jf. nedenstående kvartalsvise opgørelse. Det faldende anbringelsestal 

skal blandt andet ses i sammenhæng med den løbende udvidelse af de forebyggende tilbud og Fa-

milieafdelingens særlige fokus på tidlig indsats – herunder omorganiseringen i Familieafdelingen, 

hvor der i 2012 er etableret en egentlig modtagelse med socialrådgivere i fronten.

Oversigt over antal døgnanbragte børn og unge jf. SL § 52. stk. 3 nr. 7 fra 1. januar 2001 frem til 

1. januar 2017. 

År 1. januar 1. april 1. juli 1. oktober

2001 179 191 199 189

2002 188 198 196 176

2003 181 185 183 189

2004 191 187 200 183

2005 183 192 193 201

2006 201 203 198 202

2007 200 193 189 188

2008 196 179 178 174

2009 167 164 165 166

2010 158 166 166 162

2011 164 166 164 162

2012 153 149 142 143

2013 139 145 151 141

2014 142 144 144 137

2015 143 146 142 146

2016 149 158 151 148

2017 150
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Fordelingen af anbringelser på forskellige foranstaltnings typer 

Anbragte børn i perioden 1/1 2005 – 1/1 2017
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Udenbys døgninstitutioner

7.1 Familiepleje anbringelser
Familiepleje anvendes primært, når der er tale om spædbørn og mindre børn under 12 år, som for-

ventes at skulle være anbragt i længere tid.

Det skal bemærkes, at 11 af de familieplejeanbragte børn, er anbragt i netværksfamiliepleje, hvil-

ket betyder, at de er anbragt hos en slægtning, eller en familie, som har nære relationer til barnets 

familie.

Antal anbragte i familiepleje/netværksplejefamilier i perioden 2005-2017 
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Børn anbragt i familiepleje/netværksplejefamilie pr. 1/1 –2017 fordelt efter alder
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Plejefamilierne aflønnes efter fastsatte kriterier, og tager udgangspunkt i Kommunernes Landsfore-

nings vejledende regler, som er beskrevet i familieplejehåndbogen fra 2009.

Her fremgår det bl.a., hvordan plejevederlaget fastsættes og hvilke kriterier, der bør lægges til 

grund. 

I hovedtræk fastsættes plejelønnen på baggrund af:

 Barnets behov for omsorg, pleje og/eller behandling
 Omfanget af samarbejde med biologiske forældre
 Plejefamiliens kvalifikationer
 Plejefamiliens tilknytning til arbejdsmarkedet
 Plejefamiliens øvrige plejebørn

Pr. 1. januar 2017 fordeler plejevederlagene sig således: 
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Som det fremgår af tabellen ovenfor får plejefamilierne 2-9 vederlag. Pr. 1. januar 2017 udgør nor-

mal vederlaget kr. 4.152. 

I gennemsnit får de honorarlønnede plejefamilier 6,05 plejevederlag pr. barn. Dette svarer til kr. 

25.119 pr. barn pr. måned. 

1. januar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gennem-

snitligt 

antal ve-

derlag

5,36 5,36 5,47 6,23 6,28 6,34 6,31 6,11 5,46 5,35 6,11* 5,90* 6,05*

Gennem-

snitlig 

plejeløn

16.632 17.198 17.968 21.225 22.350 23.331 23.403 23.230 21.091 20.993 24.452 23.989 25.119

* I 2015, 2016 og 2017 er det kun honorarlønnede plejefamilier, som er talt med, mens netværks-

plejefamilierne tidligere var talt med.

Herudover modtager plejefamilierne en kost/logi-andel på kr. 5.414, hvis barnet er under 10 år, og 

5.748 kr., hvis barnet er 10 år eller ældre, ligesom barnet/den unge modtager lomme- og tøjpenge. 

Endelig dækkes særlige udgifter, herunder visse transportudgifter, daginstitution, supervision mv.

Der er gennem de senere år sket en stigende professionalisering af familieplejeområdet, hvor en af 

plejeforældrene har det som sit egentlige erhverv. 

Plejefamilier, der er ansat som netværksplejefamilie, modtager ikke plejevederlag, men alene beløb 

til dækning af udgifter forbundet med plejebarnets forsørgelse og daglige fornødenheder et fast 

kost og logi beløb.

7.2 Anbringelser i socialpædagogiske opholdssteder
Socialpædagogiske opholdssteder betragtes som en vidtgående og intensiv behandlingsmulighed for 

specielt unge over 15 år, der er belastet af:

 Kriminalitet

 Misbrug

 Udadreagerende adfærd

 Svære psykiske vanskeligheder

De opholdssteder som Frederiksberg Kommune benytter til ovennævnte type af anbringelser er ofte 

beliggende et stykke udenfor Frederiksberg.

Udgiften i forbindelse med anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted udgør ca. 70.000 kr. til 

90.000 kr. pr. måned pr. barn/ung dertil kommer udgifter til et skoletilbud. Opholdsstedsanbringel-
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ser i forbindelse med unge, der idømmes en ungdomssanktion udgør gennemsnitlig 110.000 kr. pr. 

måned uden skoletilbud.

Familieplejegruppen har til opgave at finde det bedst egnede opholdssted til den enkelte unge. Ud-

over at vurdere opholdsstedets kvaliteter og ressourcer i forhold til den enkelte unge, bedømmer 

familieplejekonsulenten også sammenhængen mellem kvalitet og pris på opholdsstedet.

Antal anbragte på socialpædagogiske opholdssteder i perioden 2005-2017 
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Tilbud om kostskoleophold gives til børn med kombinerede skole- og mindre sociale vanskeligheder. 

Typisk er det børn i alderen 7 til 14 år, som har brug for et miljøskift, men hvor de hjemlige forhold 

ikke er af en sådan karakter, at barnet skal anbringes i familiepleje eller på en døgninstitution. 

Prisen for et ophold på en kostskole udgør i gennemsnit 35.-50.000 kr. pr. måned. Foranstaltningen 

anvendes ikke i særligt stort omfang (6 børn pr. 1/1-17), idet Familieafdelingen og Skoleafdelingen 

i et samarbejde ofte kan tilbyde barnet og familien et skoletilbud i kombination med et socialtilbud, 

der sikrer barnet et fortsat ophold i hjemmet.

Efterskole:

Tilbud om efterskoleophold kan gives til unge i 9. og 10. klasse, som har særlige behov af skole- 

og/eller sociale årsager. De unge kan have brug for et miljøskift pga. de hjemlige forhold, og en be-

villing jf. § 52.3.7 til et efterskoleophold har sædvanligvis til formål at ruste den unge til en god 

voksentilværelse. Aktuelt er ingen unge anbragt uden for hjemmet på efterskole.

Pr. 1/1-2017 er 3 unge dog anbragt på efterskole som sekundær foranstaltning. For alle 3 unge 

gælder, at de samtidig er anbragt i familiepleje som således er hovedforanstaltningen.

Ca. 25 unge er på efterskole med økonomisk tilskud iht. Servicelovens § 52a. I disse tilfælde er der 

ikke et anbringelsesgrundlag, men Familieafdelingen har vurderet, at den unge og dennes familie af 

forskellige årsager har et særligt behov, der kan tilgodeses ved at den unge kommer på efterskole.

7.3 Anbringelser på døgninstitutioner
Samlet set løser institutionerne opgaver indenfor nedenstående områder og målgrupper:

Akutmodtagelse af 0 - 18 årige børn og unge

Tidsafgrænsede observationsopgaver af døgnanbragte 0 - 18 årige børn og unge med henblik på 

vurdering af foranstaltningsbehov

Tidsafgrænsede observationsopgaver af døgnanbragte familier med børn med henblik på vurde-

ring af forældrekompetencer og foranstaltningsbehov

Tidsafgrænset socialpædagogisk behandling af døgnanbragte familier med børn med henblik på 

at afhjælpe konkrete problemer og/eller vurdere deres forældrekompetence

Længerevarende socialpædagogisk døgnbehandling af 8 - 18 årige børn og unge

Hybel tilbud med støtte for 16 - 23 årige unge

Dagbehandling for familier med børn

Koordinatorfunktion for unge i dømt en Ungdomssanktion

Støtte til hjemmeboende unge 12 til 18 årige og deres familier

Udvidet tilsyn og motivationsarbejde for 16 - 23 årige udeboende unge

Efterværn for tidligere anbragte unge
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Generelt kan det anføres om døgntilbuddene, at institutionerne modtager børn og unge, der er ka-

rakteriseret ved at have særlige individuelle problemstillinger og behov. 

Det generelle fællestræk er, at det ikke er muligt at afhjælpe børnenes konkrete problemer ved min-

dre indgribende foranstaltninger end en døgnanbringelse. 

Institutionerne er alle indrettet således, at alle børn og unge har deres egne værelser, og forældre 

med børn har ét eller flere værelser til rådighed, afhængig af den enkelte families størrelse.

Der en stor spredning i de opgaver, mål- og aldersgrupper som de enkelte institutioner skal løse, 

hvilket giver sig udtryk i den forskellige pædagogiske praksis, der anvendes på de enkelte institutio-

ner.

Generelt kan det dog siges om institutionernes pædagogiske tilgang, at der altid tages et individuelt 

udgangspunkt i tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats over for det enkelte barn eller ung ud 

fra den handleplan, der er udarbejdet af sagsbehandleren i et samarbejde med forældrene og den 

unge over 15 år. Alle institutioner udarbejder derudover selvstændige planer for den enkelte anbrin-

gelse med henblik på at opfylde Familieafdelingens handleplans formål, mål og delmål ved anbringel-

sen.

Institutionerne udarbejder 3 måneder efter barnets/den unges eller familiens indskrivning en status-

rapport til Familieafdelingen og herefter minimum hvert halve år. Institutionernes statusrapport, ud-

talelser fra skole/daginstitution/klub danner baggrund for Familieafdelingens sagsbehandleres sam-

taler med barnet og familien inden Familieafdelingen revurderer handleplanen for formålet med for-

anstaltningen.

Institutionens statusbeskrivelser indeholder en objektiv beskrivelse og vurdering at den enkeltes soci-

ale kompetencer, trivsel, udvikling og behov indenfor følgende områder:

Udvikling og adfærd

Familieforhold

Skole/daginstitution/klub

Sundhedsforhold

Fritidsforhold og venskaber og

Andre relevante forhold

Institutionernes statusrapporter er i lighed med Familieafdelingens øvrige akter omfattet af reglerne 

om aktindsigt, hvorfor det er af afgørende betydning, at status rapporten lever op til de objektive kri-

terier.

Generelt lever institutionernes statusrapporter op til de gældende krav på området.
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Allégårdens Ungdomscenter

Allégården Ungdomscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Frederiksberg 

kommune beliggende på Frederiksberg Alle 48, 1820 Frederiksberg C med i alt 53 pladser.

Allégården består af en ungdomsafdeling, en udslusningslejlighed, en hybelafdeling, et tilsynspro-

jekt ”Smallegade” og afdeling Bøgen der yder støtte til hjemmeboende unge og deres forældre.

Den overordnede målsætning for Allégården Ungdomscenter er at opfylde de skiftende anbringel-

sesbehov som Frederiksberg kommunes Familieafdeling har indenfor aldersgruppen 14 til 18 årige, 

for hybelafdelingen og ”Smallegade” dog 16 til 23 årige med en indbygget mulighed for at dispense-

re for aldersgrænsen.

Allégården Ungdomscenters ungdomsafdeling skal tilbyde individuelt tilpassede løsningsmodeller for 

de anbragte uledsagede flygtninge unge, herunder udføre observations og udredningsopgaver.

Kapacitet:

Allégårdens døgnafdeling:

Allégårdens hybler:

Tilsynsprojektet ”Smallegade”:

Afdeling Bøgen:

10 pladser, til observation- og udredningsophold. Pr. 1. januar 
2017 er pladsantallet udvidet til 14 pladser

7 pladser. Pr. 1. januar 2017 er pladsantallet udvidet til 8 hybel-
pladser

22 pladser incl. 8 tilhørende hybel-lejligheder, til midlertidig pla-
cering af de unge indtil de får egen bolig

12 pladser

Samlet belægningsprocent for alle tilbud fra 2007 – før kun for ungdomspensionens afdelingen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Belæg-
nings-
procent

105 107 99,4 94,6 98,1 99,1 91,2 116 113,7 113,7 103

Økonomi:

Samlet nettobudget 2016:                                                                               17.049.211,-                                                                               

Bülowsvej for Børn og Familier

Bülowsvej for Børn og Familier er en selvejende institution under paraplyorganisationen Livsværk 

med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, beliggende på Bülowsvej 22, 1870 Frede-

riksberg C. 

Bülowsvej for Børn og Familier består af fire forskellige tilbud:

 En børneafdeling stuen tv. (døgntilbud): Hvor børn kan indskrives akut, når der opstår kriser el-

ler konflikter i hjemmet, og når familien midlertidig ikke kan varetage barnets omsorg. Børneaf-
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delingen modtager også børn til omsorgs-, observations- og behandlingsopgaver med henblik 

på hjemgivelse, anden anbringelse eller fortsat ophold på afdelingen i en midlertidig periode. 

Børneafdelingen modtager børn i alderen fra 0 til 14 år. 

 En familieafdeling (døgntilbud) : For familier (enlige, par eller gravide) med individuelle om-

sorgsbehov, familier med behov for støtte og vejledning i forbindelse med graviditet og fødsel 

og familier hvor forældrekompetencerne ønskes undersøgt.

 Et ambulant familietilbud (dagbehandlingstilbud for familier): Hvor familien kan få hjælp – hvis 

familien ikke trives, eller hvis et eller flere af deres børn har vanskeligheder.

 Overvåget og støttet samvær for anbragte børn og deres forældre.

Samlet kapacitet:

I alt 13 døgnpladser, heraf 3 døgnfamiliepladser hvor forældre og børn der anbringes sammen og 

10 pladser på børneafdelingen hvoraf 4 af pladserne er til akutanbringelse samt 18 ambulante plad-

ser for familier i dagbehandling.

Samlet belægningsprocent for alle tilbuddene fra 2007, før for børneafdelingen og familieafdelingen
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Belæg-

nings-
procent

82,25 87 94,07 89,7 71,3 95,37 108,3 83,3 97,6 93,8 109,6

Økonomi:

Samlet nettobudget for 2016: 15.713.208,-    

Josephine Schneiders Hus

Josephines Schneiders Hus er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Frederiksberg 

kommune, beliggende på Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg.

Josephines Schneiders Hus er en institution med et døgntilbud, og et efterværnstilbud til de børn 

der har haft en længerevarende anbringelse på institutionen.

Målet for Josephine Schneiders Hus er, at skabe et trygt og forudsigeligt miljø, der åbner mulighed 

for, at det enkelte barn eller den unge kan udvikle egne kompetencer og ressourcer.

Josephine Schneiders Hus modtager børn i alderen fra 8 år og op til 15 år på indskrivningstidspunk-

tet.

Overordnet er institutionens målgruppe karakteriseret ved at børnene eller de unge har sociale, 

psykiske og/eller emotionelle vanskeligheder, der oftest giver sig udtryk i sociale tilpasningsvanske-

ligheder i forhold til omgivelserne. Børnene og de unges opvækst har tillige ofte været præget af få 

eller manglende positive identifikationsmodeller.
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Kapacitet: 

Døgntilbud : 12 pladser

Efterværnstilbud : Efter behov - aktuelt 15

Samlet belægningsprocent

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Belæg-
ningspro-
cent 92,6 93,7 105,6 93,0 97,3 101,3 95,7 84,9 87,0 102,5 100,4

Økonomi:

Samlet nettobudget for 2016:                                                                          8.058.789,-     

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Fre-

deriksberg kommune, beliggende på Jens Jessens Vej 12, 2000 Frederiksberg.

Ungdomspensionen består af en ungdomsafdeling og en hybelafdeling.

Ungdomspensionsafdelingen modtager unge i alderen fra 14 til 18 år.

Hybelafdelingen modtager unge i alderen fra 17 til 23 år.

Målet er, at Ungdomspensionen tilbyder den unge et miljø præget af tryghed, stabilitet og en hold-

ningsmæssig rummelighed ved at udvise den unge respekt, interesse og opstille realistiske krav, 

således at den unge får en acceptabel livsrytme.

Overordnet er institutionens målgruppe karakteriseret ved at unge har været udsat for forskellige 

former for omsorgssvigt gennem deres opvækst. Omsorgssvigtet har for den enkelte unge resulte-

ret i, at en anbringelse udenfor hjemmet er nødvendig for at sikre og støtte en fremadrettet og po-

sitiv udvikling, der unge er derfor på anbringelsestidspunktet karakteriseret ved, at have individuel-

le og anderledes behov end dem der ”normalt” tages udgangspunkt i. 

Kapacitet:

Ungdomspensionsafdelingen : 12 pladser. Pr. 1. januar 2017 er pladsantallet 13 pladser 

heraf 1 akut plads
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Hybelafdelingen      : 5 pladser

Samlet belægningsprocent for begge tilbud pr. 2007 – før udelukkende kun ungdomspensionen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Belæg-

nings-

procent
90,3 94,3 97,1 84,0 89,8 98,6 88,2 98,06 92 93,8 91,5

Økonomi:

Samlet nettobudget for 2016:                                                             8.293.478,-   

8 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
De forebyggende foranstaltninger kan tilbydes enkeltvis eller i kombination med hinanden. Det be-

mærkes samtidig at rækkefølgen af foranstaltningerne ikke er udtryk for en tidsmæssig prioritering 

i et sagsforløb

8.1 Konsulentbistand – SL § 52, stk. 3, nr. 1
Det kan besluttes:

at yde konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold og kan herunder bestemme, 

at barnet eller den unge skal søge et dagtilbud, en ungdomsklub, et uddannelsessted eller lignende.

Dette kan f.eks. være at

 Barnet skal søge dagtilbud

 Barnet eller den unge skal søge en skole eller et andet uddannelsessted.

 Den unge skal søge en ungdomsklub eller foreningsaktivitet/sportsklub.

Dertil kommer ikke række andre ydelser så som tilskud til fritidstilbud, kontingenter mv.

8.2 Pædagogisk eller anden støtte i hjemmet – SL § 52, stk. 3, nr. 2 
Det kan besluttes:

At yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
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Målsætningen er at forebygge, at familien ikke kommer i en situation, hvor forældrene ikke har res-

sourcer til at tilgodese barnet behov for omsorg, stimulering og psykosocial støtte.

Familieafdelingen har ansat 4 familievejledere.

Målgruppen er familier der har behov for særlig og direkte støtte til at fungere bedre, og hvor ind-

satsen med fordel kan ydes i hjemmet i et kortere eller længere tidsrum.

Antallet af familier der har modtaget familievejledning:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
37

familier
51

familier
35

familier
33

familier
43

familier
45

familier
45

familier
32

familier
28

familier
34

Familier 
Heraf 3
§ 11.3

44 
Familier
Heraf 14
§ 11.3

8.3 Familiebehandling – SL § 52, stk. 3, nr. 3
Det kan besluttes:

At yde familiebehandling eller behandling af den unge eller barnets problemer

Sagsantal pr. skoleår for konsulentbistand § 52 stk. 3 nr. 3 – Dagbehandlingstilbud (Christiansko-

len, Rejseskolen mv.)

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16Sagstal optalt 

pr. cpr. nr. 

for hvert skoleår 28 39   47 43 39 37 36 36 70

Der er tale om en stor stigning i antallet af børn og unge i dagbehandlingsskoletilbud. Dette skyl-
des, en stigning i antallet af børn/unge der diagnosticeres med forskellige udviklingsforstyrrelser, og 
derfor har behov for en specialiseret behandling.

Antallet af familier der har modtaget ambulant familietilbud på Bülowsvej for børn og familier: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
27

familier
23

familier
27

familier
28

familier
26

familier
24

familier
26

familier
30

familier
20

familier
30

Familier
Heraf 9 
§11.3

47 famili-
er

Heraf 19
§ 11.3

8.4 Familieophold – SL § 52, stk. 3, nr. 4
Det kan besluttes:

At etablere døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre 
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medlemmer af familien på en døgninstitution, på et andet godkendt opholdssted eller i et botilbud 

godkendt af beliggenhedskommunen efter reglerne i § 144.

Antallet af familier der har modtaget på Bülowsvej for Børn og Familiers Familieafdeling.

2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6

familier
7

familier
7

familier
6

familier
6

familier
7

familier
7

familier
7

familier
12 fami-

lier
9 famili-

er
7

familier

8.5 Aflastningsordning – SL § 52, stk. 3, nr. 5 + § 44
Det kan besluttes:

At etablere en aflastningsordning på en døgninstitution, i en plejefamilie eller på et godkendt op-

holdssted.

Målgruppen er børn og unge med nedsat fysisk og/eller nedsat psykisk funktionsevne og børn og 

unge med sociale og trivselsmæssige vanskeligheder. Pr. 1. januar 2017 udgør antallet af børn og 

unge i aflastning:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
46 børn 
heraf 

28 med 
handicap

45 børn 
heraf 

26 med 
handicap

43 børn 
heraf 

24 med 
handicap

34 børn 
heraf 

16 med 
handicap

34 børn 
heraf 

16 med 
handicap

40 børn 
heraf 

18 med 
handicap

40 børn 
heraf

 16 med 
handicap

42 børn 
heraf 

20 med 
handicap

45 børn 
heraf 

24 med 
handicap

35 børn 
heraf 

14 med 
handicap

23 børn
heraf 
8 med 
handicap

Udover de 23 børn, som er i aflastningsfamiliepleje, har kommunen placeret 23 børn på aflastnings-

institution. Det er alle børn med vidtgående fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, som har sær-

lige behandlingsmæssige og faglige behov som vanskeligt kan tilgodeses i en aflastningsfamilie.

Ca. halvdelen af børnene/de unge på aflastningsdøgninstitution er placeret på Kolo9’en, som er en 

døgninstitution, som modtager børn/unge med autisme spektrum forstyrrelser. Børnene er der 1 til 

2 weekender om måneden, samt 1 uges ferie om året. Institutionen er beliggende i Ugerløse ved 

Holbæk. Døgnprisen er ca. 2.200 kr. pr. barn/ung.

8.6 Fast kontaktperson – SL § 52, stk. 3, nr. 6
Det kan besluttes:

At udpege en fast kontaktperson for barnet eller den unge.

Det er formålet, at give barnet eller den unge særlig vejledning og rådgivning gennem tilknytningen 

af en Kontaktperson/personlig rådgiver. Ordningen iværksættes ofte når der er konstateret en be-

gyndende mistrivsel hos barnet eller den unge.

Opgaven varetages udelukkende af et antal af forvaltningen godkendte personer, der ansættes ad 

hoc i forhold til den unges specifikke problemstilling og behov.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7 45 54 50 91 47 59 67 71 65

Overfor målgruppen er børn og unge, hvor forældrene ikke har de nødvendige forudsætninger til at 

støtte deres barn, varetages opgaven som fast kontaktperson over for unge hjemmeboende og de-

res familier primært af 3 medarbejdere ansat i Allégårdens Ungdomscenter eksterne afdeling Bø-

gen.

Herudover skal det bemærkes, at alle uledsagede flygtningebørn, som er anbragt på døgninstitut-

ton, familiepleje eller andet har kontaktperson tilknyttet. Det drejer sig om 28 børn/unge.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
20 23 

(heraf 2 
ungdoms-
sanktions 
koordina-
tionsop-
gaver)

25 
(heraf 3 

ungdoms-
sanktions 
koordina-
tionsop-
gaver)

20 
(heraf 5 

ungdoms-
sanktions 
koordina-
tionsop-
gaver)

21
(heraf 3 

ungdoms-
sanktions 
koordina-

tionsop-ga-
ver)

23 
(heraf 6 

ungdoms-
sanktions 
koordina-
tionsop-
gaver)

22 
(heraf 4 

ungdoms-
sanktions 
koordina-
tionsop-
gaver)

19
(heraf 4 

ungdoms-
sanktions 
koordina-

tionsop-ga-
ver)

17
(heraf 3 

ungdoms-
sanktions 
koordina-

tionsop-ga-
ver)

18
(heraf 4 

ungdoms-
sanktions 
koordina-
tionsop-
gaver)

19
(heraf 2 

ungdoms-
sanktions 
koordina-
tionsop-
gaver)

Opgaven som fast kontakt person over for unge udeboende varetages primært af 5  medarbejdere 

ansat i Allégårdens Ungdomscenters afdeling Smallegade.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
24 28 32 31 31 29 34 33 32 32 31

8.7 Støtte i forbindelse med uddannelse eller arbejde – SL § 52, stk. 3, nr. 9
Det kan besluttes:

At formidle et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindel-

se udbetale en godtgørelse til den unge.

Målgruppen er socialt belastede unge, der har problemer med at begå sig i livet i forhold til: 

 At fastholde tilknytningen til uddannelsessystemet

 At opnå eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp.

Der kan ydes en godtgørelse ved deltagelse i praktisk arbejde. Godtgørelsen er skattepligtig ind-

komst og den ophører når den unge fylder 18 år.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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0 8 2 3 0 0 6 2 3 3 1

8.8 Økonomisk tilskud til kost eller efterskole – SL § 52 a, stk. 1 nr. 2
Kommunen kan beslutte:

At yde økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole, når forældremyndighedsindehaveren ik-

ke selv har midler dertil.

Målgruppen er børn der falder ind under det anførte i målsætningen, og hvor forældrene ikke selv 

har midler til at afholde udgiften.

Der ydes tilskud til udgiften ved barnet/den unges ophold på efterskole eller kostskole. Vurderingen 

heraf foretages med udgangspunkt i en samlet vurdering af forældrenes økonomiske forhold og bar-

nets behov, der er ca. 25 børn/unge der har modtaget tilskud til et efterskole ophold i 2015.

8.9 Støtteperson til forældre med anbragte børn – SL § 54
Kommunen skal tilbyde forældremyndigheden en støtteperson i forbindelse med at deres barn an-
bringes udenfor hjemmet.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12 13 13 22 23 22 20 20 25 18 26

9 BØRN OG UNGE MED FYSISKE OG/ELLER FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆT-
TELSER

9.1 Udviklingstendenser
Det er ikke muligt at opstille en prognose for udviklingen af de enkelte grupper, men der er nogle 
identificerbare udviklingstendenser, som indgår i vurderingen af de fremtidige behov på området.

Der er ikke nogen egentlig stigning i, hvad man traditionelt ville kalde børn med handicap, men 
stigningen over år ses i forhold til børn og unge med funktions- og udviklingsforstyrrelser indenfor 
autismespektret, samt koncentrations- og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD).

Hoveddiagnoser 
pr. 1. januar

2003 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Udviklingshæmmede 27 29 30 27 28 32 29 27 20 20 22
Medfødte hjerneskader 6 11 6 6 5 8 9 10 9 7 6
Erhvervede hjerneskader 0 0 3 3 3 3 3 5 7 7 6
Epileptiker 6 7 9 10 10 13 17 13 9 7 10
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Bevægelseshandicappede 5 2 4 4 7 5 6 20 11 12 6
Talelidende 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Blinde og svagtseende 7 4 3 3 3 3 1 0 0 1 0
Døve og tunghøre 13 17 12 13 13 12 11 8 10 11 8
Multihandicappede 9 8 5 6 7 6 7 9 7 8 10
Autismespektrum 60 75 69 119 138 144 149 145 151 155 134
ADHD /Tourette/OCD 8 6 41 54 57     49 *     47 * 49 59 61 56
Kroniske lidelser                     15 25 21 35 121 122 121 126 138 114 139
Psykisk sygdom/ Touret-
te/OCD

17 17 56

* I 2011 og 2012 indgår kun børn og unge med ADHD, der også har andre diagnoser. Børn og unge 
der udelukkende har en ADHD diagnose modtager hjælp hos Familieafdelingens børnesagsbehand-
lere, da diagnosen ADHD ikke hører til gruppen af diagnoser der falder ind under betegnelsen ”en 
betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse” eller indgribende kronisk eller langva-
rig sygdom. De børn og unge der modtager medicin for deres ADHD kan få medicintilskud i det omfang 
det falder inden for den økonomiske bevillingsramme.

Antal anbragte børn og unge med handicap fra 2006 til 2017 pr. 1. januar

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
9 11 15 14 14 15 15 15 20 17 14

Pr. 1. januar 2017 er der anbragt 14 børn og unge med handicap, heraf 3 i familiepleje og 11 på special-
døgninstitutioner i andre kommuner.


