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Resumé og anbefalinger 

Denne eksterne evaluering har sit fokus på projektets afsmittende effekt og 
forankring i det kommunale system og på dets betydning for de deltagende familier.  
 
Midtvejsevalueringen viser, at projekt ”Familier i Forandring” (FiF) er kommet godt i 
gang. 
Der er etableret et tværfagligt korps af meget engagerede familiekoordinatorer, som 
i dag føler sig klædt på til at varetage opgaven – efter at have fået øgede 
kompetencer via efteruddannelse, supervision og møder/tæt samarbejde mellem 
koordinatorerne og projektledelsen. 
 
Projektets start 
Der var – som forventeligt i et så stort udviklingsprojekt – i starten lidt forsinkelser i 
forhold til tidsplanerne, men disse ser nu ud til at være indhentet. 
Den første visitation af familier skete uden deltagelse af familiekoordinatorer, hvilket 
affødte en del usikkerhed om, hvilken funktion koordinatoren skulle varetage i den 
konkrete familie. Dette problem er nu løst, dels ved en ændret visitationsprocedure 
med deltagelse af familiens kommende koordinator, og dels ved at der fremover 
udfærdiges et referat af visitationssamtalen. 
FiF havde oprindeligt en målsætning om at tilbyde familierne etårige forløb, således 
at man i den toårige projektperiode i alt ville nå op på 40 til 45 familier. Allerede i 
efteråret 2014 stod det dog klart, at for nogle familier ville et etårigt forløb blive for 
kort. Familiekoordinatorernes tætte relationer til familierne viste sig at kvalificere 
den indledende udredning, og der afdækkedes hos nogle familier langt mere 
komplekse problemstillinger end forventet ved visitationen. Dette har man i 
projektledelse og følgegruppe taget konsekvensen af ved at gøre længden af 
forløbene fleksibel, således at familier med længerevarende behov for støtte kan få 
forlænget deres periode i projektet med fx tre eller seks måneder. 
 
De anvendte metoder 
Det har fra starten været hensigten at understøtte den koordinerende indsats over 
for familierne ved anvendelse og videreudvikling af nogle få, socialfaglige metoder og 
redskaber. 
Efter det første års afprøvning og tilpasning er man nu i gang med at justere både 
metoder og redskaber til den kommunale virkelighed i Brøndby. 
Planerne om afholdelse af store netværksmøder i alle familier er blevet modificeret, 
og der arbejdes i nogle familier i stedet med mindre (og for disse familier mindre 
skræmmende) netværksmøder. 
Den først udformede skabelon til ’familieplan’ viste sig ikke at stemme overens med 
projektets helt grundliggende løsningsfokuserede tilgang. Der er nu i et samarbejde 
mellem familiekoordinatorerne og projektledelsen udformet en ny ’Familiens Plan’, 
som vil blive anvendt – og eventuelt justeret – i projektets sidste år. 
Derudover har koordinatorerne anvendt redskaberne WHO5 og SDQ, som kan give et 
billede på familiernes trivsel. Evalueringen viser, at disse redskaber hos nogle familier 
har fungeret godt, mens de hos andre har været uden betydning. 
 
De kommunale samarbejdspartnere 
De kommunale samarbejdspartnere har generelt haft en positiv holdning til 
projektet, men der var dog i starten en vis skepsis, blandt andet i forhold til om 
etårige forløb kunne rykke væsentligt for nogle af de mest belastede familier. 
Derudover tog den indledende relationsopbygning mellem koordinator og familie hos 
nogle så lang tid, at man først relativt sent kom i gang med den koordinerende 
indsats. I forbindelse med udskrivningen af de første familier ser det nu ud til, at den 
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indledende skepsis er væk, og at det tværfaglige samarbejde mellem 
familiekoordinatorer og familiens myndighedssagsbehandlere er velfungerende. 
 
Familiernes tilfredshed 
Der er i forbindelse med midtvejsevalueringen interviewet tre familier, som nu er 
udskrevet af projektet. 
Alle familier gav udtryk for stor tilfredshed med at have deltaget i forløbet. 
At have haft nem og hurtig adgang til én person i kommunen havde ’givet ro på’ i 
familierne. 
De tre familier havde haft hver sin koordinator, men de nævnte alle, at det havde 
været godt, at de havde haft lige præcis dén koordinator, hvilket understreger 
betydningen af, at der i starten af et forløb bruges tid og energi på at få opbygget en 
solid relation. 
For nogle familier har det været af afgørende betydning, at det var frivilligt at 
deltage. 
De interviewede giver udtryk for, at de har følt sig hørt, og at familiens udfordringer 
er blevet taget alvorligt. Samtidig har de alle en forventning om, at deres samarbejde 
med de kommunale myndigheder vil være bedre fremover, også selv om de ikke 
længere har en koordinator tilknyttet. 
De interviewede familier vil alle anbefale andre at sige ja tak til at få en 
familiekoordinator. 
 
Familiekoordinatorernes erfaringer 
FiF’s første år har budt på ret store udfordringer for familiekoordinatorerne, som – 
med projektledelsens ord – ’i et vist omfang har måttet lægge skinnerne foran sig, 
mens toget kører’. 
For de koordinatorer, som normalt sidder med myndighedsansvar i deres job, har det 
været en helt ny oplevelse at påtage sig rollen som familiens – og ikke systemets – 
kontaktperson. 
Alle koordinatorer giver udtryk for, at de finder opgaven så givende for familierne, at 
de vil finde det meget uhensigtsmæssigt, hvis man i kommunen vælger at stoppe 
denne form for koordinerende indsats efter den støttede projektperiode. Den tætte 
relation har betydet, at man har kunnet lave en hurtigere og bedre udredning af 
familiernes samlede problemstillinger, hvilket har givet mulighed for at sætte ind 
med tidligere og mere præcise indsatser i forhold til familiernes behov.   
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Anbefalinger 

FiF-projektets foreløbige erfaringer er så positive, at den primære anbefaling må 
være, at man – både på det organisatoriske og det politiske niveau – allerede nu 
begynder at overveje, hvordan man efter projektperiodens udløb ultimo 2016 kan 
sikre et tilsvarende, frivilligt tilbud om koordinerende indsats til kommunens borgere. 
Den tværfaglige sammensætning af gruppen af familiekoordinatorer har vist sig så 
hensigtsmæssig, at denne model med fordel kan bibeholdes i et fremtidigt 
’koordinator-korps’. Det skal samtidig anbefales, at der fortsat bliver tale om, at den 
tilbudte koordinator/kontaktperson ikke samtidig står med et myndighedsansvar i 
forhold til familien/borgeren. 
 
Af mere konkrete anbefalinger kan det foreslås: 
 
- At projektledelse og familiekoordinatorer i fællesskab finder frem til kriterier for, 

hvilke familier der vil have størst udbytte af at få tilbud om deltagelse  
 

- At projektledelse og familiekoordinatorer fortsat løbende evaluerer og finpudser 
anvendelsen af projektets metoder og redskaber 
 

- At der i projektets sidste år sættes fokus på, hvordan ’overleveringen’ fra 
familiekoordinator til det almindelige, kommunale system udvikler sig 
 

- At følgegruppen og projektledelsen – i samarbejde med familiekoordinatorerne – 
i første halvår af 2016 får lagt planer for formidling af projektets resultater, fx via 
afholdelse af interne undervisningsforløb i de relevante kommunale forvaltninger 
i efteråret 2016. Projektets positive erfaringer vil med en sådan formidling kunne 
blive forankret bredt i den kommunale organisation. 
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1 Kapitel – Om den eksterne evaluering 

Familier i Forandring er Brøndby Kommunes del af et 3årigt forsøgs- og 
udviklingsprojekt, som Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2014 har igangsat i 10 af landets 
kommuner. 
Det overordnede projekt evalueres løbende af Deloitte, og der indsamles i alle 10 
kommuner ensartede oplysninger om de familier, der er indskrevet i de kommunale 
delprojekter. Deloitte udfærdiger løbende delrapporter om projekternes fremdrift og 
resultater. 
Brøndby Kommune har i forbindelse med Familier i Forandring ønsket at få den 
overordnede opfølgning fra Deloitte suppleret med en ekstern evaluering med et 
mere kvalitativt fokus på projektets betydning for familierne og på dets afsmittende 
effekt og forankring i det kommunale system. 

1.1 Midtvejsrapportens grundlag 

Den eksterne evaluerings form og indhold er aftalt – og efterfølgende revideret – i et 
samarbejde mellem projektledelsen og evaluator. 
Ud over møder med projektets ledelse og følgegruppe hviler denne midtvejsrapport 
på: 

 møder med gruppen af familiekoordinatorer 

 interview af fire repræsentanter for kommunale samarbejdspartnere 

 statuspapir udfærdiget juni 2015 

 deltagelse i projektets temadag i august 2015 

 interview af familiekoordinatorer 

 interview af fagchefer/projektets styregruppe 

 interview af tre udskrevne familier 

 ’tilfredsheds-skemaer’ fra ind- og udskrevne familier 

 
Projektet og dets fremdrift er løbende drøftet i et refleksionsteam med 
repræsentanter for kommunale samarbejdspartnere/-enheder, koordinatorkorpset 
og projektets følgegruppe. 
Derudover har evaluator løbende fået tilsendt diverse materialer og mødereferater 
samt delrapporter fra Deloitte. 

1.2 Projektets programteori 

Der er i samarbejde mellem evaluator og projektledelsen udfærdiget en 
programteori for projektet – se bilag 1. 
På grund af personaleudskiftninger i projektledelsen er der endnu ikke blevet fulgt op 
på denne programteori. Men der er arbejdet videre på projektets interne 
projektramme, og det påregnes at der arbejdes opfølgende med programteorien i 
projektets sidste år. 
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1.3 Projektets form og indhold 

Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat det overordnede projekt ud fra en teori om, at 
en bedre og mere koordineret kommunal indsats over for udsatte børnefamilier vil 
kunne bidrage til at gøre flere af forældrene selvforsørgende (eller i det mindste 
bringe dem nærmere til arbejdsmarkedet), samtidig med at en sådan indsats generelt 
vil kunne øge familiernes trivsel. 
 
Familier i Forandring 
I Brøndby-projektet Familier i Forandring (herefter omtalt som FiF) er det valgt at 
give udsatte børnefamilier et tilbud om at få en familiekoordinator tilknyttet – som 
udgangspunkt for en etårig periode. 
Der er udpeget et koordinator-korps, som består af allerede ansatte medarbejdere 
fra henholdsvis jobcenter, børn- og familieafdelingen og Familiehuset1. 
Familiekoordinatorerne er ’frikøbt’ et antal timer pr. uge til varetagelse af deres rolle 
som koordinator for 1, 2 eller 3 familier. En enkelt er ansat på fuld tid som 
koordinator for 6 familier. 
 
Familiekoordinatorerne er via kursusdage blevet ’klædt på’ til at varetage deres nye 
rolle/funktion, og de modtager supervision. Gruppen mødes med projektledelsen 
hver 14. dag, og på disse møder får de jævnligt faglige og praktiske input via 
deltagelse af kommunale samarbejdspartnere. 
 
Der arbejdes med udvikling af konkrete metoder, som løbende tages op og revideres 
i et samarbejde mellem projektledelsen og koordinatorkorpset. 
De primært anvendte metoder er: 

 Koordinering (ICM – Individual Case Management) 

 Netværksmøder 

 Familieplan 

 Trivselsmålinger (herunder WHO5 og SDQ) 

 
1 Familiehuset er et kommunalt familiebehandlingstilbud 
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2 Kapitel – Midtvejsevalueringens resultater 

FiF kom – primært af udefrakommende årsager – lidt forsinket fra start i 
sensommeren 2014. 
Der var i starten en række begyndervanskeligheder og usikkerheder. Koordinatorerne 
fik tildelt familier, før de selv havde gennemført det planlagte kursusforløb, der var 
leveringstid på deres mobiltelefoner og computere etc. Derudover følte 
koordinatorerne sig usikre på, hvad der var stillet de deltagende familier i udsigt, og 
på hvad familierne med deres samtykkeerklæringer havde sagt ja til. 
Rollen som koordinator var ny for alle, og der gik en del tid med at ’finde sine egne 
ben’ i den ny funktion. 
Der var også i starten lidt problemer med at få visiteret et tilstrækkeligt antal 
familier, og man erkendte ret tidligt i projektledelsen, at projektets ret ambitiøse mål 
om at kunne gennemføre mindst 40 etårige forløb nok ikke kunne nås, da en del af 
de visiterede familier havde så komplekse problemstillinger, at et år med en 
familiekoordinator nok ville være for lidt til at rykke familien væsentligt. 
 
De praktiske problemer blev afhjulpet i løbet af efteråret 2014, og det er evaluators 
vurdering, at der hos projektledelsen og i følgegruppen har været stort fokus på at 
støtte familiekoordinatorerne, blandt andet ved at få fjernet nogle af de indledende 
usikkerhedsmomenter. 

2.1 Projektets metoder og videreudviklingen af dem 

FiF er som et ud af ti delprojekter i ret stort omfang underlagt det overordnede 
projekts metodevalg og krav til dokumentation. Man har derfor fra starten taget 
udgangspunkt i en række af de redskaber, som Deloitte har stillet til rådighed. Nogle 
af redskaberne er anvendt med succes, mens andre har måttet revideres og tilpasses 
den kommunale virkelighed. 
 
2.1.1 Den koordinerende indsats  
Det er i FiF valgt i den koordinerende indsats blandt andet at tage udgangspunkt i 
metoden ICM (Individual Case Management). For nærmere oplysninger om metoden 
og dens indhold kan der henvises til Socialstyrelsens hjemmeside, hvor metoden er 
beskrevet i detaljer. 2 
 
Koordinatorkorpsets sammensætning 
Som beskrevet tidligere har man i FiF valgt at lade korpset bestå af medarbejdere fra 
nogle af de kommunale enheder, som har mest berøring med de deltagende familier. 
Dette valg indeholder både ulemper og fordele. 
 
Den væsentligste ulempe er, at børnefamilier med et anstrengt forhold til 
kommunale myndigheder vil kunne føle sig utrygge/have svært ved at indgå i en tæt 
samarbejdsrelation med en familiekoordinator, som i størstedelen af sin arbejdstid er 
ansat som myndighedssagsbehandler. 
Evalueringen giver ikke mulighed for at vurdere, om – og i så fald hvor mange – 
familier på den baggrund har takket nej til at deltage i projektet. Men det kan 
konstateres, at der i en del sager har været behov for at bruge tid og ressourcer på at 
få opbygget en tæt og tillidsfuld relation mellem familie og koordinator – og før den 

 
2 For nærmere oplysninger om metoden kan der blandt andet henvises til Socialstyrelsens hjemmeside: 
http://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/voksne/udbredelses-og-forankringsprojektet-

1/copy_of_udbredelse-af-hjemlosestrategien/metoden-icm 
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var på plads, har det ikke været muligt at tage ordentligt fat på den koordinerende 
indsats. 
At der i projektets start er brugt relativ lang tid på relationsopbygning kan dog – ud 
fra interview af familier og koordinatorer – i et vist omfang også tilskrives den 
usikkerhed, som koordinatorerne i begyndelsen havde i forhold til deres ny 
rolle/funktion. 
 
Fordelene ved den valgte sammensætning af koordinatorkorpset må her, midtvejs i 
projektet, vurderes at være større end ulemperne. Koordinatorerne opfatter det som 
en klar fordel, at de kender den kommunale forvaltning og struktur. Det gør det 
hurtigere og nemmere at finde frem til den konkrete samarbejdspartner i andre 
enheder og at få arrangeret netværksmøder m.v. 
Fra familiernes side gives der blandt andet udtryk for, at hurtig respons og svar på til 
hvem/hvor man skal henvende sig i et konkret spørgsmål har været værdifuldt.3 
 
En anden fordel har været, at koordinatorkorpset er sammensat på tværs af flere 
enheder. Koordinatorerne har haft stort udbytte af at kunne bruge hinanden som 
sparingspartnere, dels i forhold til den ny rolle og dels i forhold til konkret viden om, 
hvor man kan henvende sig med konkrete spørgsmål. 
Koordinatorerne med base i jobcenter eller børn- og familieafdelingen er – i 
modsætning til koordinatorerne fra Familiehuset – vant til at stå med en klar 
myndighedsrolle over for borgeren, og det har krævet lidt tilvænning at gå ind i rollen 
som familiens og ikke systemets repræsentant. 
Omvendt har sagsbehandlerne en masse konkret viden om love, regler, praksis og 
muligheder inden for deres respektive områder. – Viden som de har kunnet bringe 
ind i det samlede koordinatorkorps, blandt andet via de hyppige møder. 
Korpsets sammensætning har på den måde været med til at kvalificere den enkeltes 
koordinerende indsats overfor de deltagende familier. 
 
Om at være familiens – og ikke systemets – koordinator  
Det at skulle koordinere indsatsen omkring en borger eller familie er ikke en ny 
metode i den socialfaglige praksis, og især for børnesagsbehandlere har der i en del 
år været forventninger om at agere koordinerende sagsbehandlere. Men det 
beskrives af netop koordinatorer med base i børn- og familieafdelingen som værende 
anderledes at varetage de koordinerende opgaver i projektets regi. Det er fx familiens 
koordinator, der indkalder og leder netværksmøder – ikke en myndighedsperson. Det 
er familien selv, der sætter dagsordenen, ligesom den selv vælger, hvem den ønsker 
inddraget i forskellige problemstillinger. 
At have nem adgang til en koordinator beskrives af de interviewede familier ’at give 
ro på’ (se uddybende i afsnit 2.3). Det at kunne få en hurtig afklaring på praktiske 
spørgsmål – fx om til hvem/hvor og hvordan man skal henvende sig i en konkret sag – 
giver familien mod på selv at handle. Det at kunne få koordinator til at tage den 
første kontakt til en myndighed, hvor familiens samarbejde ellers var gået i 
hårdknude, viser sig at kunne få bragt samarbejdet på ret køl igen. 
 
Den koordinerende indsats i FiF er således ikke kun en metode til at få et praktisk 
samarbejde mellem familie og myndigheder til at fungere. Det er i mindst lige så høj 
grad en empowerment-metode, som understøtter familiens ressourcer, evner og 
muligheder for at tage (med)ansvar for eget liv. 
 
2.1.2 Netværksmøder 
Der var i projektbeskrivelsen lagt op til, at afholdelse af store netværksmøder skulle 
være en del af indsatsen i alle sager. Flere af koordinatorerne havde på forhånd 
erfaringer med metoden, men for nogle var den ny, og der var en del usikkerhed om 

 
3 Familiernes oplevelser uddybes i afsnit 2.c. – koordinatorernes i 2.d. 
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dens anvendelse i forhold til målgruppen. Betænkelighederne gik blandt andet på, 
om man ville kunne få familierne til at stille op, og om en sammenblanding af 
børnenes og de voksnes problemstillinger i det samme møde ville være 
hensigtsmæssig. 
Der er i projektperioden blevet afprøvet flere forskellige modeller for netværksmøder 
– fra de helt små med deltagelse af en forælder, koordinator og en enkelt 
jobkonsulent eller børnesagsbehandler og til de helt store med deltagelse af både 
forældrenes og børnenes kommunale sagsbehandlere/kontaktpersoner. 
Koordinatorernes skepsis i forhold til at benytte også de større netværksmøder som 
metode i den koordinerende indsats synes at være aftaget en del, men der 
arrangeres fortsat flest møder, hvor fokus er på enten forældrenes eller på børnenes 
problemstillinger. Der anføres forskellige grunde til at opdele møderne, men i flere 
refererede sager har det blandt andet drejet sig om, at psykiatriske problemer hos en 
forælder ikke i detaljer ville være relevant viden for en skolelærer eller 
daginstitutionspædagog. 
 
Selv om metoden med afholdelse af netværksmøder ser ud til efterhånden at finde 
større anvendelse i projektet, er der dog stadig familier, hvor metoden næsten helt 
fravælges. Det kan enten være, fordi familien ikke selv ønsker at deltage i sådanne 
møder, eller fordi koordinator vurderer, at familien endnu er for skrøbelig til at 
kunne få noget positivt ud af et netværksmøde. 
 
Koordinatorerne gav i starten udtryk for, at de følte sig forpligtede (og dermed lidt 
pressede) til at skulle forsøge at få familierne til at acceptere modellen med de store 
møder. Men efter dialog med projektledelse, følgegruppe og i refleksionsteam er det 
nu ’legaliseret’, at der arbejdes med den eller de modeller, som passer bedst til den 
enkelte familie. 
 
De interviewede familier giver generelt udtryk for tilfredshed med metoden, på trods 
af at de (især op til det 1. møde) har følt det grænseoverskridende at skulle 
konfronteres med flere myndighedspersoner på én gang.  
 
2.1.3 Fra ’familieplanen’ til ’Familiens Plan’ 
Det var oprindeligt planlagt, at man ret tidligt i den enkelte families forløb skulle 
udarbejde en plan for, hvad der skulle arbejdes med fremover, og der blev 
udarbejdet en skabelon ud fra et oplæg fra Deloitte. Men det viste sig ret hurtigt, at 
før den tætte og tillidsfulde relation mellem familie og koordinator var etableret, 
stødte forsøgene på at snakke målrettede planer på grund. Derudover viste den 
udformede skabelon sig at harmonere dårligt med den løsningsfokuserede tilgang, 
som man i FiF havde valgt at møde familierne med. – Familieplanen havde for stort 
fokus på familiernes ’fejl og mangler’ og for lidt fokus på familiernes ressourcer. 
Der er derfor fra projektledelsens side lagt en del arbejde i at finde frem til en model, 
som frem for at være ’systemets familieplan’ vil kunne opfattes som ’familiens plan’. 
Den nye model er udformet i to forskellige udgaver og er i efteråret 2015 ved at blive 
introduceret i projektet. Om den i højere grad end den forrige model kan tilgodese sit 
formål vil først kunne evalueres ved projektets afslutning. 
I manglen af en brugbar familieplan valgte koordinatorerne i et vist omfang at bruge 
referater af netværksmøder som en form for plan. Dette har vist sig at fungere så 
godt, at referaterne nu indgår/bruges i den nye ’Familiens Plan’. 
 
2.1.4 Trivselsmålinger 
Den overordnede evaluering af det samlede projekt for alle 10 kommuner medfører 
en række krav om jævnlig dokumentation af delprojekternes fremdrift. En del af 
denne dokumentation har vist sig så vanskelig og tidskrævende for koordinatorerne 
at indhente, at man har valgt at overlade nogle af disse opgaver til en administrativ 
medarbejder (fx oplysninger om børnenes fremmøde/fravær i skole eller 
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daginstitution). Det betyder så, at koordinatorerne aktivt skal opsøge disse 
oplysninger i registreringsdatabasen, hvis de skal have adgang til dem. Men ifølge de 
interviewede koordinatorer er der her tale om oplysninger, som de stort set ikke 
mener at have savnet i deres arbejde med familierne. 
Koordinatorerne har derimod selv varetaget de trivselsmålinger, hvor familierne hver 
3. måned har udfyldt skemaer (WHO5 og SDQ4), og her har man i nogle tilfælde 
direkte kunnet bruge resultaterne i arbejdet med familien. Der er dog også familier, 
som besvarer skemaerne på en sådan måde, at koordinatoren ikke finder dette 
redskab anvendeligt i den konkrete sag. 
Koordinatorernes blandede oplevelser af skemaernes anvendelighed bekræftes i 
interview af familier, hvor én giver udtryk for, at det var en god måde at få synliggjort 
familiens aktuelle tilstand på, og en anden giver udtryk for alene at have udfyldt 
skemaerne ’for systemets skyld’ – uden selv at kunne bruge besvarelserne til noget. 
Anvendeligheden af de to skemaer er af flere koordinatorer omtalt meget positivt, og 
der er udtrykt ønske om eventuelt at udbrede kendskabet til og brugen af disse 
redskaber mere generelt i den kommunale praksis. 

2.2 Forventninger og oplevelser hos samarbejdspartnere 

Familiekoordinatorernes indsats er i meget høj grad afhængig af deres kommunale 
samarbejdspartneres viden om og indstilling til projektet.  
Man har i Brøndby Kommune gjort en del ud af at give projektet opmærksomhed og 
status, blandt andet ved at involvere både det politiske og administrative 
ledelsesniveau i projektets følgegruppe, invitere til ’Kick off-møde’ og udsende 
digitale nyhedsbreve om fremdriften i projektet. 
På trods af disse bestræbelser oplevede koordinatorerne i hvert fald i starten, at 
informationen om projektet ikke var nået helt ud til alle samarbejdspartnere. Dette 
må forventes løbende at ændre sig, efterhånden som man ikke bare på rådhuset, 
men også på skoler, i daginstitutioner m.v. oplever at blive inddraget i den 
koordinerende indsats via deltagelse i netværksmøder og lignende. 
 
Til brug for evalueringen er der i foråret 2015 gennemført interview af 
repræsentanter for nogle af de kommunale enheder, som mere direkte vil blive 
involveret i projektet, ligesom nogle af disse repræsentanter også deltager i 
refleksionsteamets møder. Alle de interviewede har haft kontakt til borgere/familier, 
som deltog i projektet. 
 
Der blev ved interviewene givet udtryk for nogen skepsis i forhold til projektets 
ambitioner om at kunne skabe væsentlige forandringer for de deltagende familier i 
løbet af en etårig periode, idet der efter de interviewedes opfattelse var tale om ret 
belastede familier med komplekse (herunder psykiatriske) problemstillinger.  
Der blev udtrykt undren over, at man i projektet tilsyneladende ikke havde inddraget 
fx Jobcentrets erfaringer med afholdelse af netværksmøder, ligesom det blev 
problematiseret at vælge store netværksmøder som metode i forhold til familier med 
psykiske problemer som angst eller sociale fobier. 
Samtidig kom det frem, at ingen af de interviewede (april 2015) havde deltaget i 
netværksmøder i projektets regi, og at erfaringerne omkring samarbejdet med 
familiekoordinatorerne fortsat måtte siges at være ret begrænset. 
Der blev udtrykt bekymring for, om koordinatorernes manglende kendskab til regler, 
muligheder og begrænsninger i de forskellige forvaltningsgrene kunne komme til at 
give sagsbehandlerne dér ekstra arbejde i form af en ’undervisningsopgave’. Denne 
bekymring er der senere blevet taget hånd om, idet projektledelsen har arrangeret, 

 
4 Vedr. WHO5 henvises til: https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/874C7A337C5F4450B55476CA535461E3.ashx 

Vedr. SDQ henvises til: http://sdq-dawba.dk/  

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/874C7A337C5F4450B55476CA535461E3.ashx
http://sdq-dawba.dk/
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at ledere/fagpersoner fra relevante afdelinger er inviteret til at komme med oplæg 
om afdelingens arbejdsgrundlag og –betingelser på koordinatorernes 14.dagsmøder. 
 
De interviewede gav generelt udtryk for en positiv holdning til projektet, blandt 
andet ud fra at alle fandt en koordinerende indsats af væsentlig betydning. Men der 
var dog også tale om, at man (april 2015) ’forholdt sig lidt afventende’. 
Det er efterfølgende på møder i refleksionsteam, projektets temadag i september 
m.v. kommet frem, at der efterhånden er kommet betydeligt mere gang i 
samarbejdet/koordineringen af indsatserne i de deltagende familiers sager – og at 
der nu stort set kun er positive tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere. 
 
Der vil i evalueringens sidste år blive set nærmere på, hvordan samarbejdspartnerne 
på lidt længere sigt oplever resultaterne af FiF, primært via interview af nogle af de 
sagsbehandlere, som ’overtager’ familierne efter udskrivning af projektet. 
 

2.3 De deltagende familiers erfaringer 

Der er som tidligere nævnt interviewet tre familier, som i november 2015 var 
udskrevet – eller stod lige foran udskrivning – af projektet. Evaluator har i alt haft 
kontakt til seks familier, hvoraf det, med forskellige begrundelser, viste sig umuligt at 
få gennemført et interview med de tre. Det må derfor lægges til grund, at der kan 
være tale om, at de erfaringer, som beskrives i dette afsnit, kan være mere positive i 
vurderingen af projektet, end de erfaringer andre familier måtte have gjort sig. Men 
at andre måske har haft mindre glæde af et forløb med en familiekoordinator, kan 
ikke ændre billedet af de interviewedes alt overvejende positive tilkendegivelser. 
 
I interviewene har fokus blandt andet været på, hvordan familierne har oplevet 
samarbejdet med kommunen og dens forskellige afdelinger før tiden med en 
familiekoordinator, og på om familierne har oplevet samarbejdet med kommunen 
anderledes/bedre i perioden med tilknyttet koordinator. 
 
2.3.1 Tidligere oplevelse med det kommunale system 
De interviewede familier har samstemmende erfaringer med at løbe spidsrod i 
forhold til de kommunale myndigheder og har haft svært ved at gennemskue det 
komplicerede samspil mellem de mange kommunale instanser, som er involveret i 
hhv. børnenes og forældrenes sager.  Alle beskriver, at de tidligere har haft 
problemer med at finde frem til, hvem de skulle kontakte med konkrete spørgsmål. 
En af de interviewede mødre formulerer det således:  
 

”.. de gange, jeg har haft ringet op til kommunen og har spurgt, hvem 
jeg har skullet snakke med, så er jeg blevet stillet om til, jeg ved ikke 
hvor mange forskellige, der ikke har kunnet hjælpe mig.”  

Familie 1 
 
Flere familier giver udtryk for at de har set tilbuddet om koordinator på deres sag, 
som en mulighed for en bedre og lidt mere fremkommelig tilgang til de kommunale 
myndigheder – en forventning som synes at være blevet indfriet: 
  

”Så, ved at jeg fik en familiekoordinator, altså, ved at jeg fik [K]5, har 
det hjulpet mig meget mere, har givet mig meget mere mod på, at jeg 
bare skal gøre tingene. Jeg skal bare gå op, og jeg skal banke i bordet 

 
5 [K] er i alle citater en anonymisering af navnene på de interviewedes koordinatorer. 
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og sige: ”Jamen prøv at hør her, sådan og sådan står tingene til”. Og 
efter at jeg … har fået mig selv til at kunne gøre det, så har jeg haft det 
bedre med mig selv. Jeg har følt, at jeg er blevet hjulpet. Jeg har følt, at 
der er nogen, der går ind og hjælper mig, så det ikke bare er sådan, at 
jeg står sådan helt alene. Så det har hjulpet mig rigtig, rigtig meget 
med, at jeg bare skal gå ind at gøre det.” 

Familie 1 
 
2.3.2 Oplevelser i projektets startfase 
Som vist i tidligere afsnit, har projektstarten været præget af noget uklare 
rollesætninger, når det gælder den konkrete udmøntning af koordinatorrollen. 
Blandt de interviewede familier er dette ikke gået ubemærket hen, og nogle af 
familierne fra nu afsluttede forløb, kunne – set i bakspejlet – nok have ønsket sig, at 
der indledningsvis ikke skulle være gået så lang tid med afklaringen af, hvordan 
koordinatorfunktionen skulle varetages. 
  

”Jeg tror egentlig godt, jeg kunne have tænkt mig, der ikke havde 
været så meget spildtid. Vi brugte meget tid på at finde ud af, hvad 
skal man bruge en koordinator til. Og jeg tænker, det har jo også været 
sådan noget besværligt for [K] ikke at vide. Altså, hun var jo også ny i 
det her. Så vi skulle finde vores egen tilgang til det. Og det synes jeg 
egentlig, at vi brugte meget energi på de første tre til seks måneder. 
Altså, lang tid brugte vi meget energi på egentlig ikke at gøre noget, 
lære hinanden at kende og finde ud af samarbejdet: ”Hvad er det så, vi 
kan bruge hinanden til”? Eller hvad kan jeg bruge hende til? ” 

Familie 2 
 

2.3.3 Om betydning af, at det var frivilligt at have en koordinator 
Et af de temaer, der er gået igen i familierne, er den betydning, det har haft for dem 
at der var tale om et frivilligt tilbud, som de i princippet kunne afslå. For nogle 
familier har dette ikke umiddelbart været et kardinalpunkt. Men ved nærmere 
eftertanke giver de udtryk for, at det nok alligevel har haft en væsentlig betydning 
for, at de har fået oparbejdet så gode relationer til koordinatorerne. For en af 
familierne har det været helt afgørende, og hvis ikke valgfriheden havde været til 
stede, var de ikke indgået i aftalen.  
 

”Men de kunne ikke fortælle så meget, fordi det var så nyt. Så jeg 
sprang jo bare i med begge ben, fordi jeg tænkte, jeg bliver nødt til at 
finde ud af, om jeg kan få noget hjælp, så jeg kan hjælpe mine børn, 
så jeg kan hjælpe mig selv. Og hvis det her er en måde, at man har 
støtte og ikke skal hænge oppe i røret på kommunen hele tiden, hvis 
der er spørgsmål, så er det det, jeg prøver. Jeg tror, at hvis jeg var 
blevet tvunget ud i det… Jo måske. Så havde jeg nok gået ind til det 
med et andet syn. Men jeg tror, at når jeg fandt ud af, hvordan 
tingene fungerede, ville jeg nok være ligeså tilfreds. Men jeg synes 
ikke, det er noget, man skal påtvinge folk. Jeg synes, at det skal være 
et behov for, at den her person skal selv mene, de har behovet.” 

Familie 3 
 
 

2.3.4 Familiernes oplevelse af større indflydelse på beslutninger 
Et andet centralt tema i interview med familierne har været spørgsmålet, om 
hvorvidt familierne gennem tilknytning af koordinator har oplevet at få større 
indflydelse på kommunale beslutninger vedrørende familiens forhold end tidligere. 
Det er gennemgående i interviewene, at familierne oplever, at koordinatorernes 
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indsats har været central for deres muligheder for at opnå afklaringer i forhold til 
forskellige forvaltninger. 
  

”Hvis jeg har haft et spørgsmål i det her forløb, så har jeg ringet til [K] 
og sagt: ”Kan du undersøge det her for mig”? Og så er der gået et par 
dage, og så er hun vendt tilbage til mig. Det har givet mig ekstremt 
meget ro og meget mere overblik, at jeg ikke har skullet fumle rundt 
imellem fire forskellige sagsbehandlere på kommunen og folk, der 
ikke rigtig vidste, hvad de snakkede om og altså… Og jeg har kunnet 
få flere rigtige svar den vej igennem, altså, i stedet for at få en 
forklaring af en og så en forklaring af en anden.” 

Familie 3  
 

Men det er ikke kun i den koordinerende funktion i forhold til det kommunale 
system, at familierne har sat pris på koordinatorerne. Nogle fortæller også, at 
relationen til koordinatoren i sig selv har haft betydning for familien. 
 

”Og jeg har snakket meget med [K] om det også. Hun har faktisk været 
en rigtig god støtte for os herhjemme. Hun har så ikke snakket så 
meget med [X]. Det har mere været mig og [Y], hun har snakket med, 
om hvad man kunne gøre angående det kommunemæssige, kan man 
sige. Det har været en meget stor hjælp, og jeg har fået meget mere ro 
på mig selv ved, at jeg har haft den støtte i [K], jeg har kunnet bruge.” 

Familie 1 
 
Denne mor fortæller derudover, at hun via sin deltagelse i projektet og de 
familiemæssige lettelser, det har ført med sig, dels er blevet parat til at komme i 
arbejde langt tidligere end forventet og dels har fået koordinatorens støtte til at 
formulere sine egne ønsker til fremtidig beskæftigelse. 

 
2.3.2. Om risikoen for at blive eksponeret i systemet 
Som tema i interviewene med familierne har der været spurgt ind til, hvorvidt 
familierne har følt sig udsat for yderligere eksponering i det kommunale system 
gennem det forhold, at de har givet samtykke til, at der må udveksles oplysninger 
mellem de kommunale aktører i forløbet.  
 

”Selv om min mor tit har sagt: ”Ja, men du skal lige huske, de er jo 
ansat af kommunen til at…”. ”Ja, det kan godt være, men de er der 
altså for mig”. Og ja, selvfølgelig har de nogle regler og nogle normer 
de skal være inden for, men jeg synes stadig det har været for min 
skyld. Og har der været noget, de har måttet undersøge/gøre noget 
ved, så har de gjort det. Og så har jeg jo fået respons på det, og så har 
jeg jo fundet mig i det. Også selvom at jeg måske havde set en anden 
løsning. Men fordi, at det har været så overskueligt hele tiden, så har 
det også været meget nemmere at se igennem, når jeg har fået den 
respons.”  

Familie 3 
 

Derudover giver alle familierne udtryk for, at koordinatorerne altid har kontaktet 
dem og fået deres accept før udveksling af personoplysninger, hvorfor de aldrig har 
følt, at deres skriftlige samtykke er blevet brugt imod deres ønske. 
 
2.3.5 Familiernes oplevelser af netværksmøder 
De interviewede familier har alle deltaget i (mindst to) netværksmøder, og deres 
erfaringer har overvejende været positive, selv om det også beskrives som 
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grænseoverskridende med ” alle de her offentlige instanser, der sidder rundt om 
bordet, og alle sammen har en mening om dig og dit barn”. 
  

”Men netværksmøderne har givet rigtig god mening, synes jeg. Jeg har 
været rigtig glad for at holde dem, så alle ved, hvad hinanden laver, og 
jeg har jo mange kontaktpersoner. Altså, jeg har jo haft min 
koordinator, og så har jeg hernede fra min [… ], og så har jeg min 
kontaktperson i [ … ], som alle sammen ligesom gør deres bedste for 
mig. Men det er jo lidt svært, hvis de ikke ved, hvad hinanden laver. Og 
det er ikke altid, jeg har haft styr på, hvad de hver især har lavet, fordi 
det er sådan lidt flyvsk at være i systemet. Det kan godt være sådan 
lidt besværligt. ” 
 
”Altså, så er der ligesom nogen, der har hånd i handske, og så sidder 
jeg heller ikke og har følelsen af, at det hele smutter, og det havde jeg 
meget inden de her netværksmøder. Jeg vidste simpelthen ikke, hvem 
der gjorde hvad, og hvem jeg skulle gå til”.  

Familie 2 
En af familierne havde oplevet at gå meget vrede fra deres første netværksmøde, 
hvor der efter deres mening havde været alt for stort fokus på negative ting omkring 
deres barn. Familien havde snakket meget med koordinator om mødets forløb, og på 
et senere netværksmøde var tingene gået rigtigt godt. Det er efterfølgende oplyst, at 
denne families netværksmøder ikke havde været afholdt i FiF-regi eller efter den 
model, som anvendes i projektet. Familiens koordinator havde deltaget i møderne 
som en form for ’bisidder’, og det var hverken familien eller koordinator, som havde 
indkaldt til eller sat dagsordenen for mødet. 

 
2.3.6 Projektets betydning for familierne 
De interviewede familier udtrykker alle tilfredshed med de gennemførte forløb og 
mener, at tiden med en koordinator har betydet meget for familien. I den ene familie 
har fokus primært været på et barn med skole- og adfærdsproblemer. Her har 
koordinators indsats i forhold til at få afhjulpet barnets vanskeligheder haft 
afgørende positiv betydning for hele familiens trivsel, inkl. moderens 
beskæftigelsessituation. 
I de andre interviewede familier har der været større fokus på både børn og 
forældres situation, og også her betones det, at tiden med en koordinator har været 
med til at stabilisere forholdene. Alle tre familier bruger udtrykket, at ”der er 
kommet ro på”, hvilket har været afgørende for deres mulighed for selv at tage 
ansvar og forholde sig til konkrete problemstillinger. 
 

”Jeg følte bare, jeg havde overskuddet igen. Jeg var kommet ovenpå 
igen. Jeg havde lyst til at komme ud i stedet for bare at lukke mig ind.” 
 
”Jamen jeg har jo følt, at det er en person, der har været inde at ville 
hjælpe mig og har gjort det, hun har lovet. Og det har jeg kunnet 
mærke, at der er blevet gjort noget, og at jeg ikke bare er kommet 
nederst i bunken og sagt: ”Jamen det kigger vi på, når der er tid.” Der 
er blevet gjort noget med det samme.” 

Familie 1 
”… det har jo betydet en ro i mig, og det tænker jeg, det smitter jo af 
på børn, når deres forældre falder til ro, og det har givet mig rigtig 
meget ro. Altså, det der med også at få sat ord på over for 
sagsbehandleren, at jeg faktisk er skide bange for, at de kommer og 
tager ham eller sige til Familiehuset, at man faktisk har de her 
nervøsitetspunkter.”  

Familie 2 
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2.3.7 Vil familierne anbefale andre at deltage? 
Familierne er interviewet, efter at de er blevet udskrevet af projektet. En familie ville 
for så vidt gerne være fortsat et stykke tid endnu, men da koordinatoren skulle på 
barsel, har den ikke ønsket at forsætte med en ny koordinator. En familie har selv 
valgt at stoppe på et tidspunkt, hvor man følte at have modtaget den hjælp, som 
man havde behov for. Ingen af familierne har fortrudt deres deltagelse, og de mener 
alle, at der er tale om et godt tilbud, som flere burde få mulighed for. 
 

”Altså, folk skal sige ja til det, fordi det kan virkelig gå ind og hjælpe 
en. Det er rigtig positivt, og man skal bare holde fast i de ting, man 
gerne vil og komme frem med dem og stole på, der er folk, der gerne 
vil hjælpe. Fordi det er der, og det er godt at have sådan en 
familiekoordinator.” 

 
Familie 1 

 
”Jeg synes, det har været et rigtig fint projekt, og jeg synes, det vil 
være rigtig smart, for jeg tror, det giver rigtig meget for rigtig mange 
familier at få sådan en koordinator. Det har givet rigtig meget, og jeg 
har sagt det mange gange, men det har givet mig rigtig meget at 
være med, og fortryder det ikke et øjeblik, altså, selvom det til tider 
har været sådan: ”Nu skal jeg igen til møde, og jeg skal igen sætte 
mig ned med en og snakke med en eller anden offentlig person”, så 
har det været rigtig godt, og jeg tænker også for fremtiden, det der 
med så er der etableret, der er en kontakt, som ikke været der før. 
Den vil ikke forsvinde igen, bare fordi [K] forsvinder. Jeg skal jo bare 
holde den ved lige. … Jeg synes, det er rigtig godt, og jeg har været 
rigtig glad for at være med. ” 

Familie 2 
 

Som det fremgår direkte af citaterne spores der gennemgående stor tilfredshed hos 
de interviewede familier. På indeværende tidspunkt er der kun gennemført et mindre 
antal interview, men på trods af disse familiers store forskellighed i belastning og 
kompleksitet udtrykker de alle en grundlæggende tilfredshed med projektet og dets 
sigte. For flere af dem synes det at have givet et gennembrud i forhold til oplevelsen 
af de offentlige hjælpesystemer, som gennem projektforløbet er kommet til at 
fremstå mere sammenhængende og forståelige for familierne. For de familier, som 
nu forlader projektet, synes der at være skabt en platform for en frugtbar, forsat 
dialog med de kommunale myndigheder.    

2.4 Familiekoordinatorernes erfaringer 

Kort tid efter projektets start (oktober 2014) gav familiekoordinatorerne udtryk for, 
at de havde fundet startfasen noget forceret, blandt andet fordi de var blevet tildelt 
familier, før de havde været på de planlagte kurser, og før de nødvendige 
arbejdsredskaber – som telefon og pc – var kommet på plads. Det tildelte timetal tog 
ikke højde for tidsforbruget til forberedelser, kursus- og mødevirksomhed, og 
samtidig havde flere af koordinatorerne problemer med, at deres caseload i den 
faste stilling først langsomt blev mindre. De følte derfor ikke, at de i starten blev 
tilstrækkeligt kompenseret for deres deltagelse i projektet.  
Der herskede en del usikkerhed om, hvad familierne var blevet stillet i udsigt i 
visitationssamtalerne, og kombineret med koordinatorernes egen usikkerhed 
omkring, hvad deres rolle/funktion skulle være, førte det til en lidt famlende start, 
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hvor familier og koordinatorer gensidigt kunne spørge: ”Hvad kan/skal vi bruge 
hinanden til?” 
 
Koordinatorernes usikkerhed er her midtvejs i projektperioden stort set overvundet 
hos de, som har været med fra starten (men må nok i et vist omfang fortsat forventes 
at være til stede hos ny-udpegede koordinatorer). 
Både på møder og i interview giver koordinatorerne udtryk for at have haft stor 
hjælp og støtte af de skiftende projektledere, som har været tilgængelige og lydhøre 
for koordinatorernes spørgsmål og problemer undervejs. Der har været tilfredshed 
både med de tilbudte kurser med eksterne undervisere og med de faglige input, som 
er blevet givet af kommunale samarbejdspartnere på projektets statusmøder. 
 
Koordinatorerne beskriver, at den viden, som de har fået via FiF, ikke kun er 
anvendelig i projektsammenhængen, men også kan bruges i deres daglige arbejde 
som sags-/familiebehandler/jobkonsulent. Den ny viden vurderes ikke alene at 
kvalificere indsatsen for de deltagende familier – den bringes også ind i 
koordinatorernes afdelinger, hvor den deles med kolleger og inspirerer til 
udvikling/ændringer i afdelingernes praksis. 
 
At projektet er initieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen og har et ret stort fokus på 
forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet vurderes af koordinatorerne at have 
været med til at forbedre samarbejdsrelationerne mellem Ungehus/Jobcenter og de 
øvrige, involverede afdelinger/enheder.  
Projektet vurderes også i et vist omfang at have været med til at fjerne/begrænse 
nogle af de fordomme, som børn- og familieafdelingen ofte oplever at blive mødt 
med af samarbejdspartnere (herunder lærere og pædagoger) og familier. 
 
De interviewede koordinatorer med base i børn- og familieafdelingen giver udtryk 
for, at det har været lærerigt og inspirerende at få anledning til som 
familiekoordinator ’at komme ind i en familie på en mere positiv og åben måde. Altså 
der er ikke så mange barrierer i forhold til relationen’. Denne anderledes tilgang 
vurderes af koordinatorerne at være af afgørende betydning i forhold til at kunne 
arbejde med empowerment i familien. 
De samme koordinatorer har i projektperioden oplevet selv at have (en anden) 
koordinator tilknyttet i en eller flere af deres myndighedssager. Deres oplevelser er 
her i overensstemmelse med familiernes i forhold til, ’at der kommer ro på’ – færre 
telefonopkald og mindre behov for ’brandslukning’. 
 
Familiekoordinatorernes tætte relation til de udsatte familier har i nogle tilfælde 
afdækket væsentligt mere komplekse problemstillinger hos børn og/eller forældre 
end først antaget. Dermed har projektet været med til at kvalificere udredningen af 
familiens behov for indsats og støtte – hvilket så har ført til iværksættelse af mere 
massive foranstaltninger, end man oprindeligt havde forudsat inden for projektets 
rammer. 
 
Både i refleksionsteam og fra koordinatorer gives der udtryk for, at indsatsen med 
tilknytning af en koordinator har vist sig at være et så effektfuldt tilbud til udsatte 
børnefamilier, at muligheden bør fastholdes efter projektperiodens udløb ultimo 
2016. 
I forbindelse med udskrivningen af de første familier i efteråret 2015 er der indgået 
’overdragelsesaftaler’ med familiernes faste kommunale kontaktpersoner, og der er 
med nogle familier lavet aftaler om tre- og seksmåneders opfølgning på ’tiden efter 
projektdeltagelse’. 
Erfaringerne fra de kontaktpersoner/sagsbehandlere, som på den måde har 
overtaget et tovholderansvar efter familiekoordinatoren, vil blive inddraget i den 
endelige evaluering af projektet, ligesom resultaterne af opfølgningsmøderne. 
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Koordinatorerne har efterhånden fåret afklaret deres opgaver og funktion, således at 
man nu er nået frem til følgende definition6: 
 

”Familiekoordinatorens kerneopgave er at kortlægge, udvikle og koordinere indsatser 
sammen med familien samt at afprøve nye metoder til fremme af det tværfaglige 
samarbejde.  
Det overordnede formål er, at både voksne og børn forbedrer deres trivsel samt, at de 
voksne kommer tættere på beskæftigelse og børnene får bedre 
uddannelsespotentiale.”  
 
Familiekoordinatorens hovedopgaver er: 
1) At koordinere og skabe sammenhæng i familiens indsatser med udgangspunkt i 

familiens samlede behov. 
2) At afprøve nye metoder (bl.a. Familiens Plan og netværksmøder) i forhold til at 

udvikle det tværfaglige samarbejde. 
3) At støtte familierne til at blive mere selvhjulpne på områder, som koordinator og 

familien sammen beslutter at arbejde med. 
4) At indlede samarbejde med relevante aktører ved identificering af 

problematikker / støttebehov i familien. 

 

 
6 Afskrift fra referat af koordinatormøde d. 11. november 2015 
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3 Kapitel – Videreudvikling og forankring af 

projektet 

Som beskrevet i kapitel 1, er et af formålene med denne evaluering at sikre et 
kvalitativt fokus på projektets betydning for de deltagende familier og på dets 
afsmittende effekt og forankring i det kommunale system. Her midtvejs i 
projektperioden vil det derfor være hensigtsmæssigt at pege på nogle af de områder, 
som man med fordel vil kunne arbejde videre med frem til projektets formelle 
afslutning med udgangen af 2016 – primært med henblik på at sikre forankring af 
positive erfaringer i den kommunale praksis efter projektperiodens udløb. 

3.1 Visitation 

På møder i refleksionsteamet og i interview af familiekoordinatorer gives der i 
efteråret 2015 udtryk for, at man efterhånden har fået hold på, hvordan den 
koordinerende rolle kan varetages i forhold til familiernes forskellige 
problemstillinger. 
Samtidig begynder man at have erfaringer med, hvilke familier der kan have udbytte 
af tilbuddet om en koordinator – og hvilke familier der ikke kan profitere af det. 
De interviewede familiekoordinatorer betoner vigtigheden af, at familien reelt har 
valgt ordningen til – at den ikke har følt sig presset til at sige ja, at frygt for hvad fx en 
børnesagsbehandler kunne finde på, hvis de sagde nej til at deltage.  Dette 
understøttes af familiernes udsagn i afsnit 2.3.3. Familiens egen motivation og tro på, 
at et forløb med en koordinator vil kunne hjælpe dem, må således vurderes at være 
af stor betydning. 
I forhold til forældre med psykiatriske problemstillinger beskrives det at være helt 
afgørende, at der er god kontakt til behandlingssystemet, da indsatsen i modsat fald 
nemt kan blive virkningsløs. 
Det har også i projektet vist sig, at intellektuelt meget svage forældre har behov for 
væsentligt større og anderledes støtte, end det en familiekoordinator kan tilbyde. 
 
Visitationen af familier til deltagelse i projektperioden er nu ved at være afsluttet. 
Men hvis projektets metoder og indsatser efterfølgende skal fortsætte/forankres i 
den kommunale praksis, skal det anbefales, at projektledelsen sammen med 
koordinatorerne laver en konkret gennemgang af alle de deltagende familier – med 
fokus på at finde frem til kriterier for, hvilke familier tilbuddet fremover bør rettes til. 
 
En oplevelse af, at nogle af de først visiterede familier ikke helt havde forstået, hvad 
de havde sagt ja til, satte i starten koordinatorerne i nogle etiske og faglige 
dilemmaer, blandt andet i forhold til at benytte sig af det samtykke, som familierne 
skriftligt – men tilsyneladende ikke egentligt informeret – havde givet i forbindelse 
med indskrivningen. Som nævnt ovenfor i 2.3 har koordinatorerne håndteret denne 
usikkerhed ved at være meget omhyggelige med at spørge familierne, hver gang der 
har været behov for udveksling/videregivelse af oplysninger.  
For at sikre familiernes forståelse af hvad en deltagelse vil indebære, er 
visitationsproceduren blevet ændret, således at familiekoordinatoren nu deltager i 
visitationssamtalen. Derudover er det indført at afslutte visitationssamtalen med 
udfærdigelse af et referat, sådan at familien og koordinator i forløbet kan holde 
hinanden fast på de indgåede aftaler – og efter behov kan revidere dem, fx via 
Familiens Plan. 
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3.2 Udvikling af metoder 

Projektets primære metoder er mere detaljeret beskrevet i afsnit 2.1, hvorfor der her 
blot skal fokuseres på, hvad der med fordel vil kunne arbejdes videre med i 
projektets sidste år. 
 
Vedrørende ICM/koordinerende indsats som metode er man nu i projektet nået frem 
til at definere koordinatorernes kerneopgaver. Her kunne det være relevant at få de 
ny-udpegede familiekoordinatorer til at forholde sig til, om definitionen hjælper dem 
i forhold til varetagelsen af deres ny rolle/funktion. 
Det kan også overvejes, om koordinatorerne i forbindelse med familiernes løbende 
udskrivning af projektet kunne komme med et bud på, hvor mange timer om ugen 
der ville have været tilstrækkelige/nødvendige for netop denne familie. 
Endelig skal det foreslås, at man fra projektledelsens side fortsat har øje og øre for 
koordinatorernes behov for viden om den kommunale praksis og dens love og regler. 
Denne strukturerede videndeling, baseret på registrerede behov, vil måske med 
fordel kunne tænkes anvendt mere bredt i organisationen. 
 
Brugen af netværksmøder – med forskellige formål og efter forskellige modeller – 
synes at være udbredt i flere af kommunens forvaltninger. Her kan det overvejes, om 
de positive erfaringer med FiF-modellen, hvor familien aktivt inddrages i 
forberedelsen og selv er med til at sætte dagsordenen, med fordel kan bredes ud i 
andre dele af organisationen – sådan som der ifølge de interviewede koordinatorer 
ser ud til at være interesse for i børn- og familieafdelingen. 
Det kan her også overvejes, om man kan finde et nyt/andet navn til de 
netværksmøder, som afholdes efter FiF-modellen (FiF-møder, familiemøder, 
koordineringsmøder …?). Evalueringen har vist, at netværksmøder – initieret af en 
myndighedssagsbehandler og uden forudgående involvering af familien – ikke altid 
fører til et forbedret samarbejde mellem familie og myndigheder. I nogle tilfælde 
måske tværtimod. Betegnelsen ’netværksmøde’ kan derfor risikere at have negativ 
afsmitning på møderne i projektet, hvor erfaringerne med ’ægte FiF-netværksmøder 
alt overvejende har været positive. 
 
Derudover kan det foreslås, at projektledelsen via koordinatorernes erfaringer og 
referater af netværksmøderne løbende samler op på, hvilke modeller der er fundet 
bedst egnede i forskellige problemkomplekser. 
 
Vedrørende familieplanen er man først for nylig nået til at lægge sig fast på en model, 
som derfor vil skulle afprøves i resten af projektperioden. Hvis denne nye plan viser 
sig at kunne fungere som familiens plan – og ikke som systemets plan for familien, vil 
den måske kunne anvendes mere generelt, fx i børn- og familieafdelingen. 
 
Vedrørende projektets forskellige trivselsmålinger ses der ikke umiddelbart noget 
behov for fastholdelse eller videreudvikling af de mere kvantitative måleredskaber i 
Deloittes opfølgning. Derimod er nogle familiers og koordinatorers erfaringer med 
anvendelsen af WHO5 og SDQ så positive, at det kan overvejes/undersøges, om disse 
redskaber med fordel kan udbredes i organisationen.  
Dette vil måske mest naturligt og enkelt kunne ske ved, at de medarbejdere, der i 
deres funktion som koordinatorer har haft positive erfaringer med disse redskaber, 
fra projektets følgegruppe (og eventuelt styregruppen) får accept af også at anvende 
skemaerne i deres funktion som (sags)behandlere/konsulenter. Derfra vil 
redskaberne kunne introduceres for de øvrige medarbejdere på faglige møder i de 
relevante afdelinger/kommunale enheder. 
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3.3 Formidling af resultater og forankring i den kommunale 

praksis 

Den i FiF valgte model med udpegning af familiekoordinatorer fra ’egne rækker’ giver 
tydeligvis den fordel, at projektets erfaringer løbende formidles til kollegerne i de tre 
enheder, som har afgivet medarbejdere til projektet. Formidlingen ser endnu ikke ud 
til at være blevet mere systematisk planlagt eller organiseret, men koordinatorerne 
beretter om, at kolleger – blandt andet efter at have deltaget i netværksmøder – 
efterspørger faglige oplæg om fx FiF-modellen for netværksmøder, redskaberne til 
trivselsmålinger etc. 
Denne form for umiddelbar formidling af projektets metoder og erfaringer via et 
fagligt samarbejde omkring den enkelte familie, vil formentlig kunne bane vejen for 
forankring af resultaterne i de tre enheder, som er direkte involveret i projektet. Men 
det må forventes, at der skal en mere målrettet og planlagt indsats til, hvis 
resultaterne også skal nå bredere ud i den kommunale praksis.  
 
Med udgangspunkt i koordinatorernes tilfredshed med/udbytte af på deres 14-
dagsmøder at have fået faglige oplæg fra kommunale samarbejdspartnere kan det 
overvejes, om der kunne udvikles en kommunal kultur med gensidig orientering, dels 
omkring de forskellige enheders mere generelle rammer og arbejdsbetingelser, dels i 
forhold til fx ny lovgivning eller indhentede erfaringer fra udviklingsprojekter som FiF. 
Projektets udsendelse af nyhedsbreve ville formentlig kunne få større 
gennemslagskraft, hvis det blev fulgt op med et tilbud om ½ times oplæg fra en 
familiekoordinator på et personalemøde. 
Det bør derfor overvejes, hvordan man i projektets sidste år fra projektledelsens og 
følgegruppens side kan understøtte en løbende formidling af de foreløbige resultater 
og på den måde sikre en forankring af dem i den kommunale praksis. 
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4 Bilag 1 

Programteori for projekt: Familier i forandring 
Teori/kilder: Systemisk teori, inddragende netværksmøder, tværfagligt samarbejde 
 
Antagelser, som projektet bygger på: En koordineret, helhedsorienteret kommunal indsat vil øge trivslen i udsatte børnefamilier – og dermed bl.a. medvirke til, at 
                                                                    forældrene nærmer sig arbejdsmarkedet. Ansættelse af familiekoordinatorer vil kunne sikre det helhedsorienterede fokus. 
 
Evalueringsspørgsmål: I hvor høj grad – og under hvilke omstændigheder – bidrager projektet til at udvikle, forbedre og forankre det tværfaglige samarbejde i 
kommunen?   
                                          I hvor høj grad lykkes det at få de deltagende familier til at tage reelt medejerskab til projektet/familieplanen?   
                                          I hvor høj grad oplever familierne i projektet et forbedret samarbejde med kommunen og en mere sammenhængende indsats?                        
  

 
Indsats- 
niveau 

 
Indsats 

 
Moderatorer 

 
Handling 

 
Moderatorer 

 
Virkninger 

 
Mål/resultater 

Organisa- 

torisk plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etablering af 
styregruppe, følgegruppe 
og projektgruppe 

 Politisk og 
ledelsesmæssig 
beslutning om at stille 
krav om tværfagligt 
samarbejde 

 Information om 
projektet internt i 
organisationen 

 Ansættelse og 
uddannelse af 
familiekoordinatorer 

 Identificering af 
målgruppen/deltagere 

  Fælles drøftelser og 
beslutningsfora 

 Videndeling og gensidig 
påvirkning  

 Løbende justering og 
opfølgning på 
organisatorisk og 
ledelsesniveau 

 Udarbejdelse af (nye) 
arbejdsgange 

 Netværkskort med 
overblik over familiens 
lokale/eksterne og 
kommunale kontakter 

 Afholdelse af 
netværksmøder 

  De professionelle oplever en 
forbedring af det tværfaglige 
samarbejde 

 Metodeudvikling ift. 
koordinering og 
tværfaglighed 

 Større forståelse for 
’hinandens’ rammer og 
betingelser 

 Nye arbejdsgange med fokus 
på borgernes behov 

 Ny kultur/fælles ansvar på 
tværs af enheder 

 Ny, fælles viden 

 Øget kendskab til eksterne 
samarbejdspartnere 

 Ledere og medarbejdere 
oplever større 
sammenhæng i den 
kommunale indsats 

 Nye arbejdsgange og 
metoder er 
implementeret 

 Større forståelse for 
enhedernes rammer og 
betingelser 

 Familiernes vej til 
selvforsørgelse ses ikke 
kun som et mål, men 
også som et middel i den 
fælles indsats 
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 Visitation af familier 

 Fokus på koordinering af 
indsatser (herunder 
prioritering, timing) 

 Fokus på at fastholde 
beskæftigelse eller 
uddannelse som et mål 
på længere eller kortere 
sigt 

 Koordinering af diverse 
planer til en samlet – og 
aktiv – familieplan 

 Opfølgning på og justering 
af familiens plan  

 

 

 

 

 

 
Familie- 
plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Inddragelse af ”familiens 
stemme” (dvs. fokus på 
familiens oplevelse af 
medejerskab) 

 Invitation til samarbejde 
som alternativ til krav og 
påbud 

 Visitation 

 Tilknytning af 
familiekoordinator 

 Fokus på at fastholde 
beskæftigelse eller 
uddannelse som et mål 
på længere eller kortere 
sigt 

 Fokus på mål, delmål og 
opfølgning på udvikling 
ift. familiens plan 

  

 Borgerinddragelse 

 Netværkskort med 
overblik over familiens 
private netværk samt 
lokale, kommunale og 
eksterne kontakter 

 Relationsarbejde 

 Deltagelse i familiens 
aktiviteter efter behov 

 Nye tiltag med afsæt i 
familiens behov 

 Netværksmøder 

 Koordinering af diverse 
planer til en samlet 
familieplan 

 Tæt opfølgning 

 Løbende justering og 
opbakning 

 Fokus på virksomme og 
uvirksomme indsatser 

  

 Empowerment 

 Sammenhæng i indsatserne 

 Medejerskab 

 Afdækning af erhvervsevne, 
arbejds- og 
uddannelsesmuligheder 

 Øget kendskab til interne og 
eksterne kommunale 
samarbejdspartnere  

 

 Større tiltro til egne 
ressourcer og muligheder 

 Oplevelse af ’at blive set 
og hørt’ 

 Oplevelse af 
fremgang/øget trivsel i 
familien/hos enkelte 
medlemmer af familien 

 Mere positiv oplevelse af: 

B&F-afdelingen 

Jobcentret 

Andre kommunale 

enheder 

Kommunen generelt 

 


