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Resume
Denne afsluttende rapport har sit overordnede fokus i projektet ”Familier i
Forandring” (efterfølgende FIF). Den ser på hvilken betydning projektet har haft
for de deltagende familier og ser endvidere på hvilken betydning projektet har
haft for de kommunale instanser og en enkelt ekstern samarbejdspartner, som
har været en del af projektet.
Rapporten viser, at FiF projektet har forankret sig som en værdifuld indsats
overfor familier, som tidligere oplevede en for dem uoverskuelig livssituation,
hvor hjælpen fra Brøndby Kommune kunne være svær at finde frem til.
Rapporten viser dog også, at der i projektet har været indbyrdes
uoverensstemmelser mellem programmets målsætninger og bl.a.
sagsbehandleres faglige vurderinger, samt at koordinatorrollen, som er en central
del af FiF, har udfordret det kommunale samarbejde.
Familiernes tilfredshed
I forbindelse med afrapporteringen er der i alt blevet interviewet otte familier.
Alle de interviewede familier har givet udtryk for stor tilfredshed med at have
deltaget i forløbet. Projektet har været fremmende for familiernes forandring.
Det at have en familiekoordinator, som de hurtigt og nemt kan komme i kontakt
med, har givet familierne ro på, og en oplevelse af nemmere at kunne byde ind
med ønsker og muligheder for nye tiltag fra kommunal side. Hvilket har været et
af målene for Brøndby Kommune.
Familierne giver udtryk for, at de føler sig hørt, og at deres udfordringer er blevet
taget alvorligt. Projektet har for dem lettet samarbejdet med kommunen.
Samtlige interviewede familier giver udtryk for at ville anbefale andre familier at
få en familiekoordinator. Familierne udtrykte sig også positivt omkring den
eksterne økonomiske rådgivning de i projektet har fået gennem Settlementet.
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Familiekoordinatorenes og andre samarbejdspersonalers erfaringer
For familiekoordinatorerne har de første år i projektet budt på store udfordringer,
i forhold til at varetage en ny og ukendt funktion. Koordinatorerne har skullet lære
at være ’til for familien’ og ikke kun den vante funktion inden for deres fag. I
slutningen af projektet giver familiekoordinatorerne udtryk for, at de finder, at
den tætte relation til familierne muliggør en hurtigere og mere målrettet indsats i
forhold til familiernes behov og udvikling. Men det åbner også op for faglige
dilemmaer i den koordinerede helhedsindsats, hvor hensynet til familien skal
overvejes overfor lovgivning indenfor specifikke fagområder.
I interviewene med interne samarbejdspartnere kom det frem, at den tætte
relation mellem familiekoordinator og familierne, af nogen ansås som en ’for tæt
på’ relation, hvor familiekoordinatorens position både blev betragtet som
vanskelig men også nødvendig for at skabe forandring for familierne.
Anbefalinger
Erfaringerne med FiF-projektet er positive. Det anbefales at kommunen videreføre
den koordinerede helhedsindsats for familier med komplekse problemstillinger.
Den nære og tværfaglige tilgang til familierne har vist sig at kunne afhjælpe mange
familiers problematikker og muliggøre en forandring. Den nære og frivillige
relation mellem koordinatorerne og familierne synes at være er et kernepunkt i
indsatsen. Derfor er det vigtigt, at koordinator ikke samtidig har et
myndighedsansvar i forhold til familien.
Det anbefales:
 At projektledelse og familiekoordinatorer i fællesskab løbende evaluerer
og justerer projektets metoder og redskaber.
 At den tætte relation mellem familiekoordinator og familie bevares og
fremmes.
 At familierne tilbydes uafhængig økonomiske rådgivning.
 At skoler og dagtilbud med fordel synes at kunne knyttes tættere til
projektet, således at en aktiv understøttelse af børnenes behov i alle
sektorer kommer til at indgå i helhedsperspektivet på familiens behov.
 At de bagvedliggende risikovurderinger for social udsathed
gennemarbejdes i alle led i kommunen, for at sikre en fælles forståelse for
målene i FiF.
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1. Indledning
Et bredt udsnit af folketingets partier indgik i april 2013 en aftale om en reform af
kontanthjælpssystemet, der skulle sikre flere i uddannelse og job. Målet med reformen var at flere
gennem individuelt tilpassede indsatser kunne få mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.
Samtidig lagde reformen vægt på, at udsatte kontanthjælpsmodtagere sikres en tværfaglig og
helhedsorienteret indsats. Aftaleparterne ønskede at have et særligt fokus på særligt udsatte familier
med børn, hvor én eller flere i familien modtager kontanthjælp1.

1.1 Det overordnede formål med projektet
På baggrund heraf blev en række partier i Folketinget enige om at afsætte en pulje på 91,3 millioner
kroner til afprøvning af en såkaldt helhedsorienteret familieindsats i ti udvalgte kommuner2. Det
overordnede formål med forsøget var, at sætte ind overfor hele familiens problemer, så de kan få
hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen, og så forældrene på sigt kan få en større
tilknytning til arbejdsmarkedet. Projekterne skulle samtidig sikre en bedre trivsel for det enkelte
familiemedlem og understøtte, at forældrene gradvist får større tilknytning til arbejdsmarkedet eller
uddannelsessystemet, og at børnene får en stabil gang i daginstitutioner, har fritidsinteresser og
fritidsarbejde, samt følger skolegang eller ungdomsuddannelse. Det er desuden en ambition for
gennemførelsen af forsøget, at de deltagende kommuner sikres optimale rammer for at afprøve
eksisterende og så vidt muligt veldokumenterede metoder samt opbygger erfaringer med indsats på
tværs af de kommunale forvaltninger. Forsøget skulle endvidere sikre, at disse erfaringer og metoder
løbende videreformidles.

1.2 Familier i Forandring i Brøndby kommune
Familier i Forandring (FIF) er et sådant frivilligt kommunalt beskæftigelsestilbud3 som både har til formål
at hjælpe forældrene tættere på arbejdsmarkedet og øge trivslen for alle medlemmer af familien.
Indsatsen indebærer, at familien får tilknyttet en familiekoordinator, som er en fast kontaktperson, der
følger familien på tværs af afdelinger og sektorer i det kommunale system, og i kontakten med øvrige
instanser i sundhedsvæsenet, statsforvaltning eller andre offentlige instanser.
”Gennem en helhedsorienteret og koordineret indsats sættes der ind overfor familiens samlede
udfordringer, så forældrene kan opnå en tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Børnenes
deltagelse og inklusion i institution eller skole styrkes og børnene får et aktivt og positivt fritidsliv” 4
For at kunne bidrage til dette formål arbejder familiekoordinatoren igennem forælderen/forældrene,
men har fokus på hele familiens trivsel og udvikling.
Familiekoordinatoren skal understøtte sammenhæng og koordinering i forskellige indsatser overfor
familien, i et tæt samarbejde med familiens samarbejdspartnere, eksempelvis sagsbehandler på
Jobcentret, børne- og familiesagsbehandler, skole, daginstitution, læge eller andre instanser rundt om
familien. Familiekoordinatoren har ingen myndighed eller bevillingskompetence.
1

Puljen er administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, men udmøntes i et fælles samarbejde mellem KL, Social-, Børne- og Integrationsministeriet
og Beskæftigelsesministeriet.
2 ”Forsøget med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier”
3 jf. § 32 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
4 Tilbudsbeskrivelse – Familier i Forandring, p.2
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Samtidig skal familiekoordinatoren have fokus på at understøtte familiens udviklingspotentiale gennem
en form for hjælp til selvhjælp, som skal gøre familien bedre i stand til selv at håndtere hverdagens
udfordringer, blandt andet det at indgå i et konstruktivt samarbejde med forskellige professionelle.
Det er desuden et fokuspunkt for familiekoordinatorerne, at familierne føler sig inddraget og
medbestemmende, og tager størst mulig ansvar for egen udvikling.

1.3 Beskæftigelsesfokus
Når en familie har flere forskellige udfordringer, kan det være svært at holde fast i målsætninger omkring
job, uddannelse eller en aktiv beskæftigelsesindsats. Familiekoordinatoren er med til at fastholde det
beskæftigelsesrettede fokus i den helhedsorienterede indsats.
Da vejen til arbejde eller uddannelse kan være lang for forældre i målgruppen, arbejdes der ofte først
med at muliggøre en beskæftigelsesrettet indsats i form af eksempelvis en virksomhedspraktik eller en
anden aktivitet, som kan fremme beskæftigelsespotentialet.
Familiekoordinatoren samarbejder med jobcentret med henblik på at få etableret en passende aktivitet
til forælderen/forældrene, som hænger godt sammen med familiens øvrige indsatser og liv generelt. Den
beskæftigelsesrettede aktivitet startes som udgangspunkt op indenfor tre-seks måneder.
Dernæst har familiekoordinatoren fokus på at støtte forælderen/forældrene i at møde i aktiviteten.
Familiekoordinatoren hjælper med at frigøre ressourcer i og omkring familien, så det er muligt at
gennemføre og profitere af beskæftigelsesindsatsen, såvel som andre eventuelle parallelindsatser.
Familier i Forandring (FiF) blev opstartet som et lokalt forankret projekt i Brøndby kommune,
hvorigennem kommunen indgik som en af ti kommuner i et hovedprojekt indenfor rammerne af puljen
”Helhedsindsats for udsatte familier”, som har været administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Indsatsen har her været fulgt løbende i forhold til en række succeskriterier for familiens trivsel og
sundhedstilstand, forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Fremover er
projektet permanentgjort som et beskæftigelsestilbud i.h.t. § 32 tilbud jf. LAB-loven, med en bemanding
svarende til seks fuldtidsansatte.

2. Analyse af projektet
Projektet har derfor indgået i en løbende kvantitativ evaluering, som omfatter alle de ti deltagende
kommuner5. Denne evaluering varetages af Deloitte. Her er der løbende i projektperioden hver 3. måned
indsamlet en række indikatorer, som ses som markører for ønskede forandringer. Den samlede
evaluering af de ti kommuners projekter opererer således både med subjektive og objektive indikatorer
for om udviklingen går i den rigtige retning. Indikatorer som enten trækkes har kunnet fra eksisterende
registre eller løbende indtastet af projektledelsen i et webbaseret registreringsværktøj6.
Subjektive indikatorer
Hovedprojektets subjektive indikatorer anvendes i et forsøg på at måle og følge progressionen i trivsel og
udvikling, for såvel børn som forældre. Måling af udviklingen i forhold til disse dimensioner sker med

5De

ti deltagende kommuner i projekt Helhedsindsats for udsatte familier er Assens, Brøndby, Furesø, Hedensted, Kolding, Lolland, Randers,
Silkeborg, Skive og Thisted
6 Det samlede resultat af Deloittes evaluering foreligger på nuværende tidspunkt ikke, men i bilag 3 fremgår nøgletal for Brøndby kommune
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udgangspunkt i anerkendte metoder til måling af udviklingen af trivsel for projekternes målgruppe på
både voksen- og børneområdet, fx Voksenudredningsmetoden og SDQ7
Børnenes trivsel og udvikling
Her fokuserer evalueringen på børnenes trivsel, sundhed, tilknytning til dagtilbud, skole eller uddannelse,
samt familieforhold, udvikling og adfærd, samt fritidsforhold og venskaber.
Forældrenes trivsel og udvikling
Her lægges vægt på fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer, praktiske opgaver i
hjemmet, egenomsorg, sundhed, mobilitet, beskæftigelse, netværk, bolig, uddannelse og økonomi.
Objektive indikatorer
Børnenes tilknytning til dagtilbud, skole og fritidsarbejde
Evalueringen belyser om ét eller flere af børnene er startet i daginstitution eller skolefritidsordning? Har
ét eller flere af børnene øget fremmøde i daginstitution, skole eller på en ungdomsuddannelse? Har
børnene forbedret deres skolekarakter? Er børnene påbegyndt og har fastholdt en ungdomsuddannelse?
Har børn over 13 år fået og fastholdt et fritidsarbejde?
Forældrenes tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse
Er én eller begge forældre i familien kommet helt/delvist i arbejde? Hvor mange timer er forældrene
begyndt at arbejde? Hvor mange timer ugentligt? Hvor stor er fremmødeprocenten? Er en eller begge
forældre i familien påbegyndt en uddannelse?
Beskæftigelsesrettede aktiviteter
Deltager én eller begge forældre i familien i et virksomhedsrettet eller beskæftigelsesrettet tilbud, og
fastholdes tilbuddet? Har én eller begge forældre i familien øget det ugentlige timetal de deltager i
virksomhedsrettede tilbud eller andet tilbud? Har én eller begge forældre i familien øget deres fremmøde
i det virksomhedsrettede tilbud eller andet tilbud?
Øvrige tilbud til familier og børn
Udover disse objektive og subjektive indikatorer har man i projektet også registreret hvilke tilbud, som
både børn og voksne løbende har fået i kommunalt regi, og der er hvert halve år i et selvstændigt
økonomiværktøj registreret hvor mange penge kommunen løbende har brugt pr. familie – altså udgifter
til indsatser/tilbud, forsørgelse og andre eventuelle tilskud.
Fra starten fastlagde man i projektet en række succeskriterier for familiens trivsel og sundhedstilstand,
samt forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet mv. Der har løbende været
fulgt op på disse succeskriterier, med kvartalsvise indberetninger fra kommunens side. Den løbende
opfølgning på succeskriterierne søger at give et vist billede af familiernes progression
Hovedprojektet opstiller således følgende succeskriterier for projekter i de ti kommuner
Beskæftigelsesområdet
 75 procent af de ledige borgere, som er tilknyttet projektet deltager i en aktiv indsats rettet imod
uddannelse eller beskæftigelse, mens familien er indskrevet i projektet.
Familieområdet
 Antallet af anbringelser indenfor målgruppen nedbringes med 10 procent
 Antallet af underretninger og bekymringsskrivelse indenfor målgruppen nedbringes med 20 procent.
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Strenght & Difficulties Questionnaire
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Som led i projektets løbende monitorering af familiens udvikling og trivsel er det målet, at 80 procent
af familierne efter deres deltagelse i projektet har en bedre score på mindst et parameter set i
forhold til en måling foretaget i starten af deres deltagelse i projektet.
Involverede fagpersoner omkring familien kan kvalitativt rapportere om forbedring i arbejdet og
samarbejdet med familien.
Der sker en målbar forbedring af børnenes og de unges fremmøde i dagtilbud, skoler og fritidstilbud /
ungdomsskoler i den periode, hvor de deltager i projektet.

Fritidsaktiviteter
 Der sker en målbar højere deltagelse i fritidstilbud for børn og unge under 18 år.

2.1 Analyse af målgruppen
Målgruppen for hovedprojektet er familier med komplekse problemer af social, helbredsmæssig og
beskæftigelsesmæssig karakter, som gør det vanskeligt for forældrene at opnå eller bevare en tilknytning
til uddannelse eller arbejdsmarked og samtidig få familielivet til at hænge sammen.
Det forventes, at størstedelen af borgerne i målgruppen vil være kontanthjælpsmodtagere.
Tilbud om deltagelse i Familier i Forandring kræver endvidere, at:
 Mindst den ene forælder modtager offentlig forsørgelse
 Mindst et barn under 17 år er hjemmeboende
 Familien har behov for en koordineret og helhedsorienteret indsats
 Familien er motiveret for en positiv forandring og for at indlede et samarbejde med en
familiekoordinator
Fra Brøndby kommunes ansøgning om deltagelse i projektet fremgår det, at det er kommunens
vurdering, at de har en høj andel af multikomplekse familier, hvilket indebærer, at mange familier har
flere risici-faktorer i forhold til at blive marginaliserede eller udsatte. Der er tale om faktorer, som har
tendens til at gå i arv fra generation til generation. Udover en høj arbejdsløshed og en stor andel på
kontanthjælp er uddannelsesgraden et vigtigt aspekt. Det er et faktum, at Brøndby har mange ufaglærte
eller lavt-uddannede borgere, og der er en tydelig tendens til, at deres børn heller ikke kommer i gang
med eller gennemfører kompetencegivende uddannelser. Det er erfaringen, at en stor del af disse børn
og unge mangler egne ambitioner og drømme. Forældrene mangler ligeledes ofte netværk,
forældrekompetencer og sociale kompetencer bredt set, hvilket har en stor betydning for hvilke normer
og værdier, som florerer i børnenes og de unges miljøer.
Kommunens medarbejdere har blandt andet erfaring med, at pigerne ofte selv får børn tidligt, ligesom
det langt fra er ualmindeligt, at børn/unge bliver introduceret til rusmidler af deres nærmeste familier,
herunder forældre eller bedsteforældre. Familiehuset i Brøndby har endvidere oplevet en klar stigning af
familier med forældre i psykiatrien eller forældre, som har psykiske vanskeligheder. Der er ofte tale om
flygtninge-eller indvandrerfamilier, hvoraf en del af forældrene modtager førtidspension. Børnene og de
unge i disse familier vurderes særligt udsatte i forhold til isolation, en stærk binding til hjemmet og en
opvækst, hvor mor og/eller far bliver modeller for passiv forsørgelse.
En generel ringe sundhedstilstand er ligeledes et kendetegn hos mange af Brøndbys udsatte familier,
hvor den sociale ulighed i sundhed slår tydeligt igennem. Eksempelvis ryges der i næsten hver femte hjem
med en nyfødt i Brøndby8. Familierne har generelt ringe mobilitetsevner, både i konkret hverdagslig

8

Kilde: Børnedatabasen på Seruminstituttet.

8

forstand, men også socialt i forhold til at bryde deres socioøkonomiske udgangspunkt, og kulturelt i
forhold til at bevæge sig rundt i forskellige kulturelle fora. På trods af et generelt godt og veludbygget
tværfagligt samarbejde omkring udsatte familier i Brøndby sker det for ofte, at der må tages
foranstaltninger herunder anbringelser i brug. Brøndby Kommune har ca. 150 anbragte børn og unge og
er en af de kommuner, som nationalt set har flest anbringelser.
Samlet set har kommunen mange familier, som er fattige i bred forstand på grund af dårlig økonomi,
manglende uddannelse, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale problemer, fysiske og særligt
psykiske helbredsproblemer -herunder en generelt ringe sundhed. De familier, som projektet skal arbejde
med, er kendetegnet ved at have tunge problematikker. Udover at mindst en offentlig ydelse (oftest
kontanthjælp) er et livsvilkår for familierne, har de flere problemer med eksempelvis misbrug,
kriminalitet, manglende eller ringe forældreevne, psykisk eller fysisk vold i hjemmet, børn med dårlig
trivsel i skoler og institutioner. Familiernes problematikker er generelt meget komplekse og
sammenvævede, og de har derfor behov for, at der sættes ind med en koordineret helhedsorienteret
indsats. Ovenstående målgruppebeskrivelse leder frem til at målgruppen for projektet vil bestå af to
undergrupper:
Målgruppe 1: Udsatte familier, hvor den ene forælder modtager en offentlig ydelse, og som samtidig har
mindst en børnesag eller modtager forebyggende tilbud jf. paragraf 52 i Serviceloven, blandt andet hos
en række af kommunens egne forebyggende tilbud. Familierne kan også have flere problematikker så
som misbrug eller psykisk sygdom og derfor kontakt til flere instanser.
Målgruppe 2: Udsatte familier, som samlet set har sager i/kontakt med flere fagområder, men hvor der
(endnu) ikke er en børnesag og iværksat foranstaltning. Familierne vurderes at have komplekse
problematikker, og der er en begrundet bekymring for, at familien vil blive yderligt marginaliseret og
udsat, (herunder risiko for, at familien vil få en sag og foranstaltninger i Børne -Familieafdelingen) hvis
ikke der sættes ind med en tidlig, tværfaglig og helhedsorienteret indsats.
Kommunen møder denne målgruppe blandt andet i Jobcentret som udsatte kontanthjælpsmodtagere,
som ligeledes har en tilknytning til socialområdet eller sundhedsområdet. Eksempelvis modtager de
misbrugsbehandling eller genoptræning i kommunens træningscenter, eller de har kontakt til regionale
sundhedstilbud ofte indenfor det psykiatriske regi. Familiehuset møder ligeledes familierne i et stående
tilbud til unge mødre (Ung Familie på Vej). Der kan ligeledes være iværksat korterevarende
vejledning/afklaringsforløb efter § 11.3 i Serviceloven. Erfaringsmæssigt oprettes børnesager for en stor
del af familierne, som er tilknyttet disse tilbud i Familiehuset
Ydelsesgrundlag: For hovedparten af begge målgrupper vil den offentlige ydelse være kontanthjælp og
for en mindre gruppe førtidspension. Dertil kan familier på dagpenge eller sygedagpenge blive tilknyttet
projektet, men det forventes ikke, at der vil komme ret mange familier med dette forsørgelsesgrundlag.
I projektperioden var der krav om at familierne havde flere sager eller kontakter på tværs af
forvaltningsområder. Reelt var der tale om to målgrupper, hvor langt flest var familier, som havde en
børnesag eller en børnehandicapsag og noget færre familier, hvor der ”kun” var bekymring.
Efterfølgende har FIF projektet udvidet målgruppen, så det er mere åbent overfor familier, hvor der ikke
er en børnesag eller en aktuel bekymring for børnene. Men hvor det vurderes at barnet er udsat i mere
overordnet forstand, hvis der ikke sættes ind overfor familien.
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2.2 Visitation til projektet
Hovedprojektet har opstillet følgende visitationskriterier:
 Mindst en i familien modtager en offentlig ydelse, kontanthjælp, førtidspension/pension eller
sygedagpenge/dagpenge
 Familien har en sag i flere kommunale fagområder: Jobcentret, HPM (Handicap, Psykiatri og
Misbrug), Børne- Familieområdet eller sundhedsområdet
 Familien vurderes at have tunge og komplekse problematikker og har åbenlyst behov for en
koordineret helhedsorienteret indsats.
 Eller familien vurderes at have komplekse problematikker, og der er en begrundet bekymring for, at
hele familien vil blive yderligere marginaliseret og udsat, hvis der ikke sættes ind med en tidlig,
helhedsorienteret og koordineret indsats
Familier har således kunnet indstilles til FiF gennem en eller flere kontakter i det kommunale system,
eksempelvis beskæftigelsessagsbehandler, børne- og familiesagsbehandler, kontakt i PPR eller
Familiehuset.
Minimumskrav til kommunens helhedsorienterede familieindsats
I hovedprojektet har der været frihed for den enkelte kommune til at tilrettelægge den konkrete indsats
for de udsatte familier, med udgangspunkt i eksisterende erfaringer og metoder, der har vist sig
virksomme i arbejdet med målgruppen.

2.3 Krav til organisering af en helhedsorienteret indsats
Det er et centralt element i en helhedsorienteret indsats, at indsatsen har en forankring på alle niveauer i
organisationen. Projektet skal derfor forankres i alle led af kommunens eksisterende politiske og
administrative praksis, så der er forpligtende samarbejder mellem de politiske fagudvalg, som kan sikre
fælles mål, bevillinger og ressourcer. For at understøtte dette skal der i alle forsøgskommuner være
udpeget én projektleder, der har ansvaret for implementering og drift af projektet, og som har adgang til
ressourcer på alle relevante forvaltningsområder. Endvidere skal projekterne være sikret adgang til
relevante oplysninger om familierne på tværs af forvaltningsområder med respekt for reglerne om
udveksling af oplysninger.
Tværfaglighed
Mange udsatte familier har familiemedlemmer med fysiske og/eller psykiske helbredsmæssige
problemer, misbrugsproblemer mv. Det har derfor ligget i projektet at der med en helhedsorienterede
familieindsats sker en tværgående udredning af familiens situation – ressourcer, udfordringer, ønsker og
behov, hvor medlemmer af familien udredes både i forhold til sociale, sundhedsmæssige og
beskæftigelsesmæssige aspekter. Kravet er at udredningen skal ske med inddragelse af de relevante
fageksperter i kommunerne samt med inddragelse af en sundhedskoordinator i forhold til de
sundhedsfaglige behov. Der skal som en del af beskrivelsen af den helhedsorienterede indsats vælges
konkrete metoder, som projektet vil anvende i udredningen. Kommunerne skal i deres projektdesign
redegøre for valg af metode og overvejelser herom.
Inddragelse af civilsamfund, netværk og virksomheder
Kommunen skal sikre, at der i den helhedsorienterede indsats arbejdes med inddragelse af
civilsamfundet.
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Kommunen skal give bud på, hvordan civilsamfundet kan inkluderes i indsatsen, herunder
samarbejde med idrætsorganisationer, frivillige sociale foreninger mv.
Kommunen skal desuden give et bud på, hvordan man via et samarbejde /partnerskab med
virksomheder aktivt kan etablere fritidsjob til børnene i familierne.

Arbejde med én familieplan
Familien skal sikres en sammenhængende og koordineret indsats. Derfor skal kommunen udarbejde én
fælles plan for hele familien, der samler de planer, som udarbejdes i henhold til de forskellige
sektorlovgivninger fx behandlingsplaner, jobplaner, uddannelsesplaner, handleplaner mv. Der skal
fremgå et klart mål for hver aktivitet i familieplanen samt en beskrivelse af tilbuddet, start- og slutdato,
antal timer pr. uge, mv. I familieplanen skal der tydeligt tages stilling til, hvordan og med hvilken kadence,
der skal følges op på målene og familiens udvikling.
Samfundsøkonomiske gevinster
For at sikre den nødvendige politiske og ledelsesmæssige opbakning til projektet – og ikke mindst for at
sikre den efterfølgende udbredelse af erfaringerne til andre kommuner - er det væsentligt at
anskueliggøre ikke blot effekterne for den enkelte familie, men også den samfundsmæssige gevinst ved
indsatsen.
Kommunen skal derfor løbende have fokus på de samlede økonomiske omkostninger for familien på
tværs af forvaltningsområder med henblik på løbende overvejelser om prioriteringerne af indsatser og
ressourcer.

2.4 Analyse af familiekoordinatorernes funktion i projektperioden
En succesfuld helhedsorienteret og tværprofessionel indsats kræver, at alle omkring familien støtter op
om indsatsen og vil bidrage med relevant sparring til familiekoordinatoren, familien og andre
samarbejdspartnere i eller udenfor det kommunale.
Familiens vigtigste samarbejdspartnere inviteres til et indledende samarbejdsmøde med
familiekoordinatoren og forventes derudover at deltage i netværksmøder 3-5 gange i familiens forløb på
ca. 1 år.
Det er erfaringen, at en familiekoordinator kan give ”ro på og overblik” i familien, hvilket kan gøre det
nemmere for den enkelte samarbejdspartner at fokusere på sin opgave med familien/et medlem af
familien.
 Familien er som udgangspunkt tilknyttet indsatsen i et år.
 Familiekoordinatoren har en bred funktion, hvis arbejde med familien i høj grad afhænger af den
enkelte families udfordringer, behov og samarbejdspartnere.
 Familiekoordinatoren mødes som udgangspunkt med familien en gang om ugen.
 Familiekoordinatoren skaber i samarbejde med familien overblik over familiens private og
professionelle netværk (ved hjælp af bl.a. et netværkskort)
 Familiekoordinatoren indsamler i samarbejde med familien viden om familiens samlede situation,
herunder udfordringer, ressourcer og familiens egne ønsker og mål.
 Familiekoordinatoren deltager i møder med forskellige samarbejdspartnere alt efter behov.
Herigennem kan familiekoordinatoren fungere både som en støtte og en form for systemguide for
familien.
 Familiekoordinatoren planlægger afholdelse af samarbejdsmøder og netværksmøder, dvs. indkalder
til møder, skriver referat m.v.
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Familiekoordinatoren sikrer, at familie og samarbejdspartnere får et fælles overblik over familiens
indsatser i en tværgående indsatsplan.
Familiekoordinatoren understøtter, i tæt samarbejde med jobcentret, at forælderen/forældrene
starter i en individuelt tilrettelagt beskæftigelsesrettet aktivitet
Familiekoordinatoren følger tæt op på forælderens deltagelse og udbytte af aktiviteten
Familiekoordinatoren skriver en rapport over familiens deltagelse i indsatsen med beskrivelse af
metoder og resultater efter seks måneder og ved afslutning omkring tolv måneder9.

3. UCC’s følgeforskning
Teori og Metodecentret havde fra starten indgået aftale med Brøndby kommune om følgeforskning og
processtøtte til projektet, med det formål at understøtte og facilitere projektet gennem løbende
feedback og indspark til processen. Denne følgeforskning skulle samtidig fokusere på at projektet
undervejs kunne fastholde målgruppen, dvs. sikre, at der ikke skete en forskydning fra mere belastede
familier til mindre belastede familier10.
Virkningsevaluering – en procesorienteret tilgang
UCC følgeforskning har taget afsæt i principper fra virkningsevaluering. Det samlede projekt er stort og
involverer samarbejde på tværs af mange faggrupper og mange forskellige aktører, på tværs af
organisatoriske opdelinger. I en sådan kontekst udmærker virkningsevalueringen sig som metode, idet
den tager afsæt i et ønske om at sikre mest mulig læring på tværs, og understøtte læreprocesser på
mange niveauer. Det giver blandt andet mulighed for, på tværs af de forskellige indsatser, både at
undersøge implementeringsforløbet i sig selv men også de løbende resultater.
Virkningsevaluering er således en procesevaluering, hvor fokus ikke kun er på resultaterne af en konkret
indsats, men i lige så høj grad på den proces, der udrulles i forbindelse med at projektets indsatser
udfoldes i praksis. Særlig vigtigt i forhold til nærværende projekt er, at opmærksomheden rettes mod de
omstændigheder, hvorunder indsatsen finder sted – og forskellige "udefrakommende" forhold, der kan
påvirke resultaterne (moderatorer).
Programteori
Et vigtigt redskab i arbejdet med virkningsevalueringen har været udarbejdelse af en programteori for
projektet, i samarbejde med projektets aktører. En programteori er en model, der har til formål at give en
systematisk beskrivelse og konkretisering af dels de indsatser, der skal evalueres, dels
forhåndsforventninger til de ønskede resultater, som efterfølgende kan sammenholdes med de opnåede
resultater.
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En projekterfaring som efterhånden har vist sig i en række evalueringer på det sociale område
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Nedenstående grafik illustrerer komponenterne i den opstillede programteori

Den viden, der således har kunnet udledes af programteorien er ikke kun kommet projektets
selvevaluering til gavn, men har samtidig danne afsæt for kontinuerlig processtøtte og sparring til
projektet undervejs i implementeringsforløbet, som TMC har stået for.
I et længerevarende udviklingsprojekt som det foreliggende har der være behov for, at ændringer i
projektets indsats – nye idéer eller fravalg – som bl.a. er tilkommet på baggrund af løbende erfaringer
eller udefrakommende faktorer, løbende har kunnet indarbejdes i programteorien. Helt som forventeligt
er mange led i indsatsen først blevet konkrete og eksplicitte undervejs i projektforløbet. Det har derfor
ikke været muligt at operere med en fuld færdig programteori fra starten af projektet, men
programteorien er blevet justeret undervejs.
Følgeforskningens fokusering
I den evaluering som følgeforskningen også indeholder har to hovedperspektiver domineret, i
overensstemmelse med de overordnede krav til og mål med Brøndbys lokale projekt, nemlig på den ene
side et børne- og familieperspektiv og på den anden side et organisationsperspektiv.
Børnefamilieperspektiv
Hvor den løbende opfølgning på succeskriterierne, som de er defineret i udbuddet, relaterer sig til
børnenes og forældrenes progression i forhold til trivsel og udvikling samt tilknytning til hhv. dagtilbud,
skole, fritidsarbejde og uddannelse/arbejdsmarked, har fokus i følgeforskningen ligget på familiernes
medinddragelse og oplevelser af medejerskab til familieplanen. Dette fokus er generelt relevant i det
sociale arbejde, men især i dette projekt, hvor det har matchet tænkningen bag den anvendte metode
RCT.
Et antal interview med et udvalg af de afsluttede familier har derfor belyst familiernes oplevelser med at
blive mødt med en mere helhedsorienteret og sammenhængende indsats, herunder om det er lykkedes
at få børn og forældre til at tage ejerskab til familieplanen.
Organisationsperspektiv
Til at belyse det organisatoriske perspektiv er der arbejdet med refleksionsteam – en metode TMC også
tidligere har gode erfaringer med. Ved at sammensætte et refleksionsteam med alle involverede aktører
– er der opnået viden om, hvordan de forskellige parter har oplevet arbejdet med en mere
helhedsorienteret indsats. Hvordan oplever de forskellige aktører, at forankringen har fundet sted? Og
hvilke muligheder og udfordringer har de mødt i arbejdet med den nye organisering?
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Tidsplan
Mens projektet var under opstart blev der udarbejdet en programteori i samarbejde med
projektledelsen. Her ud over har der været udarbejdet to erfaringsopsamlinger i løbet af projektperioden,
midtvejs og afsluttende11.

3.1 Følgeforskningens fokus
Brøndby kommune har valgt at supplere den omtalte evaluering med en aftale med UCC om en mere
dybgående følgeforskning til projektet. En følgeforskning, som man ønskede skulle antage form af
aktionsforskning, således at der undervejs løbende er blevet formidlet input til den fortsatte udvikling af
projektet. Gennem delrapporter og en række dialogmøder er resultatet af de løbende observationer i
projektet formidlet tilbage til projektorganisationen, som en del af det fortsatte grundlag for udvikling af
projektet12. Projektet og dets fremdrift er således løbende drøftet med projektledelsen og et
refleksionsteam bestående af repræsentanter for de kommunale samarbejdspartnere/-enheder,
koordinatorkorpset og projektets følgegruppe.
Ud over møder med projektets ledelse og følgegruppe hviler denne erfaringsopsamlingen fra projektet
på:
 Analyse af projektdokumenter, mødereferater og kommunikation med hovedprojektet
 Løbende kontakt med gruppen af familiekoordinatorer
 Interview af repræsentanter for kommunale samarbejdspartnere
 Løbende statuspapirer og midtvejsrapport udfærdiget undervejs i projektet
 Deltagelse i projektets temadage
 Fokusgruppeinterview med familiekoordinatorer
 Fokusgruppeinterview med fagchefer og projektets styregruppe
 Interview med eksterne leverandører og samarbejdspartnere
 Interview med otte afsluttede familier
 Analyse af ’tilfredsheds-skemaer’ fra familier ved start og ved udskrivning fra projektet13
Derudover har evaluator løbende fået tilsendt diverse materialer og mødereferater samt delrapporter fra
hovedprojektet.
Følgeforskning
Aktionsforskning har som genstand at forske i konkret praksis i den kompleksitet, den udfolder sig i.
Blikket er rettet mod de handlinger, som praktikere udøver, og den lokale viden og oplevelser
undersøges. Praksisforskning har i denne forstand været rettet mod at videreudvikle og se muligheder for
forbedringer i den igangværende praksis. I FiF har denne aktionsforskning været med til at generere
viden i tæt samspil med deltagere, styregruppen og projektkoordinator
Et centralt punkt i aktionsforskningen er at indfange forandringens væsen14. Designet i de kvalitative
interviews har fokuseret på at indkredse deltagernes (familierne, sagsbehandlere og koordinatorers)
oplevelser med at implementere FiF og de mål, som den ændrede praksis har for øje15.
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Bo Ertmann & Lisbeth Hansen: Midtvejsrapport, UCC, 2016.
Rammerne for den eksterne feed back til projektorganisationen om projektets fremdrift, form og indhold er aftalt – og efterfølgende revideret
– i et samarbejde mellem projektledelsen i Brøndby kommune og TMC.
13 Aftrykt som bilag 2
14 Henriksen, K., Sørensen, T.Ø. og Westerø, P. (2016): Praksisforskning i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag.
15 UCC har været aktivt medvirkende i denne proces gennem en Midtvejsevaluering.
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De specifikke kendetegn i designet af aktionsforskningen i FiF er en engageret interesse i menneskers liv,
som deraf udvikler sig forskelligt fra interview til interview, da der fokuseret på deltagernes kapacitet til
at arbejde med deres udviklingsmuligheder.

3.2 Indfrielse af projektets målsætninger
Som afsæt for følgeforskningen blev der ved projektets start opstillet en egentlig programteori, i
samarbejde med projektledelsen. Her fremgik det, at projektet hvilede på en antagelse om, at en
koordineret, helhedsorienteret kommunal indsat ville øge trivslen i udsatte børnefamilier – og dermed
bl.a. medvirke til, at de samme forældre kunne nærme sig arbejdsmarkedet. Ansættelse af
familiekoordinatorer formodedes at kunne sikre et helhedsorienteret fokus i de kommunale indsatser
overfor familierne.
Et særligt opmærksomhedspunkt i analysen har derfor naturligt været spørgsmålet om i hvor høj grad
projektet har bidraget til at udvikle, forbedre og forankre det tværfaglige samarbejde i kommunen? Et
andet hovedpunkt er spørgsmålet i hvor høj grad det er lykkedes at få de deltagende familier til at tage
reelt medejerskab til projektet gennem familieplanen? Endelig spørgsmålet om, i hvor høj grad familierne
i projektet har oplevet et forbedret samarbejde med kommunen, og en mere sammenhængende indsats?
Metodisk er der i den efterfølgende analyse opereret med en form for triangulering af interviewene,
således at disse centrale aspekter i projektet er belyst gennem interview med flere kilder (familier –
koordinatorer - eksterne samarbejdspartnere). Dermed har vi kunnet belyse centrale aspekter i projektet
fra flere forskellige positioner. Der har dog vist sig i overvejende grad at være perspektivsammenfald
mellem de forskellige informanters opfattelse af udviklingen i projektet. Fra projektets start blev følgende
målsætninger for projektet opstillet i projektets programteori. Vores analyse i det efterfølgende vil
således bestå i at efterprøve hvor langt projektet synes at være nået i forhold til de opstillede
målsætninger fra programteori og dennes elementer, både på det organisatoriske plan og i forhold til de
deltagende familiers oplevelse af projektet

Projektets programteori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formulering af evalueringsspørgsmål
Lokalisering af kilder til programteori
Opstilling af programteorien
Klargøring af programteorien til evaluering
Udvælgelse af metoder
Indsamling af data
Analyse og konklusion

Programteorien om projektets målsætninger på det organisatoriske niveau
 Ledere og medarbejdere skal opleve større sammenhæng i den kommunale indsats
 Nye arbejdsgange og metoder er implementeret
 Større gensidig 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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Programteorien om projektets centrale virkemidler på det organisatoriske niveau
 Fælles drøftelser og beslutningsfora
 Videndeling og gensidig påvirkning
 Løbende justering og opfølgning på organisatorisk og på ledelsesniveau
 Udvikling af nye arbejdsgange
 Brug af netværkskort med overblik over familiens lokale og eksterne kontakter
 Afholdelse af netværksmøder
 Koordinering af diverse planer til en samlet – og aktiv – familieplan
 Opfølgning på og justering af familiens plan
Programteorien om projektets målsætninger for indsatsen overfor familierne
 At familierne bibringes større tiltro til egne ressourcer og muligheder
 At familierne opnår en oplevelse af ”at blive set og hørt”
 At familierne kan opleve fremgang og øget trivsel i familien og hos de enkelte familiemedlemmer
 At familierne opnår en mere positiv oplevelse af Børne og Familie afdelingen, Jobcentret, andre
kommunale enheder og en anden tiltro til kommunen generelt
Centrale redskaber i projektets arbejde med de enkelte familier
 Borgerinddragelse
 Netværkskort med overblik over familiens private netværk samt lokale og eksterne kontakter
 Relationsarbejde
 Deltagelse i familiens aktiviteter efter behov
 Udformning af nye tiltag med afsæt i familiens behov
 Netværksmøder
 Koordinering af diverse planer til en samlet familieplan
 Tæt opfølgning på forløbet
 Løbende justering og opbakning
 Fokus på virksomme og uvirksomme indsatser

4. Hvad følgeforskningen viser om projektets udvikling
I forbindelse med den afsluttende rapport blev der gennemført yderligere 5 interview med familier,
hvoraf alle deltog i projektet mens interviewene stod på. I analysen trækkes der på disse fem interview,
sammen med tre tidligere gennemførte interview, som også blev brugt i midtvejsevalueringen. Familie 13 blev interviewet i efteråret 2015 og familie 4-8 blev interviewet i efteråret 2016. I Brøndby Kommune
har i alt 35 familier (72 børn og 52 voksne) været igennem et forløb af varierende længde i
projektperioden.
Udvælgelsen af familierne til interview blev til i samarbejde med projektleder og familiekoordinatorer, for
at sikre at forskellige ”typer” familier ville deltage. Familierne blev efterfølgende spurgt, om de ville være
med i projektet. Det kan her fremhæves, at familierne før involvering i FiF var positiv indstillet og havde
høje forventninger til projektet. Det må derfor formodes, at familierne fra starten i projektet havde
positive forventninger til forløbet.
I alle 8 interviews har der været fokus på familiernes tidligere oplevelser i det kommunale system, og
hvordan det har været for familierne at have tilknyttet en familiekoordinator, herunder hvorvidt
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familierne har oplevet en større grad af indflydelse på de beslutninger, der er blevet taget. Her ud over er
der spurgt ind til hvordan familierne har oplevet et centralt metodiske instrument – netværksmøderne.
Spørgsmålene i interviewene har været centreret om virkninger og mål/resultater på såvel det
organisatoriske plan, som i familierne. Der er derfor fokus på de interviewedes subjektive svar og
oplevelser med FiF.

4.1 Tidligere oplevelser med det kommunale system
Familier i Forandring tager fat på en forandringstankegang, som er fremherskende på det kommunale
område. Denne bliver ind imellem omtalt som ’den svenske model’, hvormed der menes Borås-modellen.
Målet med denne er at skabe yderligere sammenhæng overfor udsatte borgere, ved at fastholde en nært
tilknyttet sagsbehandler fra start til slut med tæt kontakt og indsigt i familierne, frem for flere og
differentierede specialister inden for mange fag- og myndighedsområder, som ikke har en fælles
koordinering.16
De interviewede familier har fra starten udtrykt en forvirring og et manglende overblik over sagsgangene
og sammenhæng i hvordan det kommunale system opfatter at hjælpen til familierne skal ydes.
Familiernes sagsforløb har været præget af mange samarbejdspartnere og mange involverede instanser,
som har haft brug for at koordinere indsatsen, men reelt virkede familierne som ’selvkoordinerende’.
Alle familier beskriver, at de før projektet havde problemer med at finde frem til, hvem de skulle
kontakte i konkrete spørgsmål.
To familier har beskrevet deres tidligere erfaringer som følgende:
”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 til hvor mange forskellige, der ikke har
kunnet hjælpe mig”.
Familie 1
”Der har det været svært førhen, at få det ud, og få det koordineret med vores
sagsbehandler i Børneforvaltningen at tage kontakt til sagsbehandleren nede i jobcentret.
Altså der har vi ikke rigtig haft noget samarbejde, synes jeg”.
Familie 6
Oplevelsen hos de interviewede familier om den tidligere sagsbehandling peger på en følelse af
objektivering, at man blev opfattet som et nummer i rækken frem for en familie - en oplevelse af at blive
vurderet som et problem.
”Det første de spørger om, er hvad er dit CPR nr. Det er derfra, de ved, hvem du er. Men
indtil de lærer dig at kende, indtil de ved hvem du er, og hvad du har kæmpet med, så er du
ikke andet end et tal. Det er sådan, jeg har det, og jeg ved også mange andre har det på
den måde. Og det med, at når du sidder og fortæller dine problemer, så sidder de sådan:
”Ja okay, har du prøvet det her, eller har du det, eller har du det? ”. De hører slet ikke, hvad
det er du prøver at forklare dem. De begynder nærmest at undervurdere dig som mor eller
forældre. De siger: ”Du er socialt belastet” og ”Du har for meget bagage””.
Familie 7
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En anden familie fremhævede det forvirrende med mange skiftende sagsbehandlere:
”Ja. Altså, jeg synes Brøndby Kommune i det hele taget har været meget forvirrende for os,
fordi vi har skiftet sagsbehandler rigtig mange gange – børnesagsbehandlere til vores søn.
Jeg tror, at vi har haft syv på et år, så det var ikke så rart”.
Familie 8
Der tegner sig ud fra udsagnene fra familierne og anden forskning på området et billede af en mangelfuld
koordinering mellem kommunale instanser, og deraf et behov for samarbejde på tværs. Netværksledelse
– eller helhedsorienteret koordineret indsats - erstatter ikke en evt. myndighedsudøvelse, men kan
tilvejebringe et tværsektorielt og -professionelt samarbejde, som arbejder dynamisk med rolleforståelse
for at skabe et handlerum til udvikling af social praksis (Zeeberg, 2017).

4.2 Familiernes oplevelse af at have en tilknyttet familiekoordinator
Samstemmende for alle familier i interviewene var en oplevelse af stor hjælp i koordineringen af
indsatserne over for dem. Familiekoordinatoren har været en betydningsfuld hjælp til at få et overblik
over hvem der hjælper, hvad der kan gøres, og hvornår det skal gøres.
Familierne fremhæver det betydningsfulde i en tæt relation til deres familiekoordinator. At det med
familiernes egne ord bliver den man ved man kan ringe til for at få hjælp, og at familiekoordinatoren med
sit kendskab til Brøndby Kommune ved hvor man kan søge hjælp - hvem familierne skal kontakte.
”Så det har været dejligt, at vi har været tilkoblet her, så vi har kunnet give nogle af de
praktiske ting videre til vores koordinator i ”Familier i Forandring”. Det har været rart, at vi
så har vidst, at der var en overordnet tovholder, der kunne koordinere det hele for os. Fordi
det var lidt der, hvor jeg mistede overblikket – glemte at ringe til de forskellige
sagsbehandlere, der skulle ringes til - og sådan nogle ting”.
Familie 6
Enkelte af familierne fremhævede kompleksiteten i de kommunale ydelser og muligheder for hjælp, og
hvor svært det er, bare at overskue disse. Familierne fremhæver vanskeligheder med at prioritere og
kunne lægge en strategi i problemløsningen af deres livsomstændigheder.
”Hun begyndte at krydse af: ”Det her behøver du ikke, det her vigtigt, det her er mindre
vigtigt, denne her kan godt vente”. Hun (familiekoordinatoren) begyndte at lære mig en
strategi, hvordan jeg kan takle de her smertesituationer. Så begyndte hun selvfølgelig at
tage med til de forskellige møder, så har jeg ligesom en opbakning, en støtte. Og
efterhånden jo mere hun kom, jo mere hun hjalp mig, begyndte jeg selv at bygge
selvtilliden op, og tænkte: ”Okay, det er ikke mig, der er det her, det er bare mine børn, som
har lidt problemer – og det er rent faktisk ikke min skyld”.
Familie 7
En anden vigtig betydning for oplevelsen at have en tilknyttet familiekoordinator har været den direkte
og indirekte rådgivning og hjælp til træffe beslutninger i familiernes liv.
”Hun har hjulpet mig rigtig meget med at søge julehjælp og alle sådan nogle ting. Hun
hjalp mig også, da min søn skulle på julemærkehjem. Så hun har været inde over meget, og
jeg har ringet til hende rigtig meget for at høre, for at få nogle gode råd… Hvad jeg skulle
og hvad jeg ikke skulle. Så jeg har været rigtig glad for det”.
Familie 8
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4.3 Familiernes oplevelse af større indflydelse på beslutninger
Et andet opmærksomhedspunkt i interviewene med familierne har været, om familierne gennem
tilknytning af en familiekoordinator har oplevet at få større indflydelse på beslutninger vedrørende
familiens forhold end tidligere. Som tidligere nævnt har familierne oplevet, at deres koordinators indsats
har været vigtig 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]17 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.
”. 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 min søn. Det har mere været mig
og min partner hun har snakket med. Om hvad man kunne gøre ved vores situation i
kommunen. Det har været en meget stor hjælp. Jeg har fået meget mere ro på mig selv
ved, at jeg har haft den støtte fra [K], som jeg har kunnet bruge”.
Familie 1
Den samme mor fortæller der ud over, at hun via sin deltagelse i projektet er parat til at komme i arbejde
langt tidligere end forventet, men også har fået familiekoordinatorens støtte til at formulere sine egne
ønsker til fremtidig beskæftigelse.
For nogle familier svarer oplevelsen med koordinatorfunktionen til at styrke familien i deres sag. Her har
en mor, der tidligere har arbejdet som massør, selv budt ind med et ønske om fysisk genoptræning, som
blev fulgt op.
”Jeg har spurgt dem, fordi jeg kendte en, der havde fået noget træning i stedet for
aktivering. Så jeg tænkte, at det var en god måde at komme i gang. Jeg havde også taget
25 kilo på, mens jeg havde gået hjemme. Jeg tænkte, det var da rart at komme lidt i gang
igen. Det kræver en del kræfter at give massage. Så det hjalp mig til træning”.
Familie 5
Et andet opmærksomhedspunkt er familier der oplever at få hjælp til at overkomme møder med
kommunale eller regionale instanser. Her udtrykker en familie, hvor moren tidligere ville ofte var
udeblevet fra møder, muligheden for selv at tage kontakt til familiekoordinatoren og italesætte hvad der
er svært.
”Der sagde jeg også til [K], at det var dejligt, at hun ville tage med. For jeg var ikke sikker
på, at jeg ville komme af sted, hvis jeg skulle af sted alene. Fordi der havde vi fået afgørelse
fra BUF som gik mig imod. Så jeg kunne godt lige mærke, at der begyndte min depression
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at tage et dyk ned. Så hvis [K] ikke skulle med, så var jeg ikke sikker på, at jeg var kommet
derned. Det hele er så mundet ud i, at jeg har fået forlænget mit træningstilbud”.
Familie 6

4.4 Familiernes oplevelser af netværksmøder
Netværksmøder, er møder hvor flere instanser og sagsbehandlere mødes for at koordinere tiltag omkring
familien. Disse møder varierer i omfang og hyppighed. Det kan være et møde med få parter og familien,
men det kan også være et møde med adskillige deltagere - fra Familiehuset, barnets skole, Jobcenteret,
psykiatrien m.fl. Netværksmøder har for familierne tidligere antaget en uoverskuelige karakter, med alt
for mange informationer til at familien kunne kapere det. I projektet har familiens samarbejde med
familiekoordinatoren om planlægningen af netværksmøderne været vigtig for de interviewede familier.
Et vigtigt aspekt ved at være fælles med koordinatoren om at planlægge og gennemføre
netværksmøderne har for familierne været, ”at have nogen at dele mødet med bag efter”.
”[K] har siddet med ved nogen af møderne. Det har også gjort, at man ikke føler sig
presset. Man føler ligesom, at der har siddet fire ører og lyttet og ikke kun to. Fordi før
havde jeg det meget med, at hvis jeg hører én negativ ting, så sidder jeg kun og hører på
den der negative ting, og så hører jeg ikke alt det positive, der bliver sagt, og så kan [K] jo
komme ind og sige ”der blev faktisk også sagt, at du var god til det der og det der”.
Familie 4
En anden familie fremhæver den positive betydning, at ordstyrer for mødet er en kendt person for
familien – deres familiekoordinator.
”Når der har været de her netværksmøder mellem både dem nede fra Børneforvaltningen
og dem nede i Jobcentret. Jamen så er de blevet orienteret om hvor grelt det står til, eller
hvor godt det står til. Det har været en rar hjælp. Netop det der med, at der er andre
professionelle der bekræfter ”Det er altså rigtigt nok”. Jeg vil skyde på, at vi har været en
12-14 stykker. [K] hun sidder for enden, og fungerer som ordstyrer. Og så er der jo os og
alle de andre, så 12-14 stykker i alt. Plus der så har været en mere med fra Familiehuset,
som har taget notater. Det har jeg også rost [K] for. Jeg synes det var rigtig, rigtig dejligt
med referat”.
Familie 6
Tidligere i projektet fremhævede de første interviewede familier, at det var grænseoverskridende med
”alle de her offentlige instanser, der sidder rundt om bordet, og at alle sammen har en mening om dig og
dit barn”. Denne oplevelse af netværksmøderen synes at fortabe sig i forløbet for den enkelte familie, til
at netværksmødet skaber sammenhæng og overblik.
”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
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netværksmøder. Jeg vidste simpelthen ikke, hvem der gjorde hvad, og hvem jeg skulle gå
til”.
Familie 2

4.5 Projekts betydning for familierne
De interviewede familier udtrykker alle tilfredshed med de gennemførte forløb og mener, at tiden med
en familiekoordinator har betydet meget for dem. I enkelte af de interviewede familier har der været
større fokus på både børn og forældres situation end i andre, men også her betones det, at tiden med en
koordinator har været med til at skabe overblik og muligheder for at håndtere familiens tidligere
udfordringer med at få tiltagene for deres børn og dem selv til at spille sammen. Gennemgående bruger
familierne 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 føler bare, jeg har overskuddet igen. Jeg er kommet ovenpå igen. Jeg havde lyst til at
komme ud i stedet for bare at lukke mig inde... Jamen jeg har jo følt, at det er en person,
der har været inde for at hjælpe mig, og har gjort det hun har lovet. Og jeg har kunnet
mærke, at der er blevet gjort noget, og at jeg ikke bare er kommet nederst i bunken og
man har sagt: ”Jamen det kigger vi på, når der er tid”. Der er blevet gjort noget med det
samme”.
Familie 1
Som fremhævet tidligere har det haft en positiv betydning for familierne, at de har en fast kontaktperson
(familiekoordinatoren), som de ringe til for at få hjælp. Alle de 5 interviewede familier som blev
interviewet i efteråret 2016 lagde vægt på dette.
”Hvis der er noget, så ring”. Det har jeg jo haft rigtig, rigtig meget brug for. Hvis der opstod
et eller andet. Så har jeg vidst, at jeg har haft hende lige ved hånden. Og hun løser tingene
stort set lige med det samme. Hvis jeg har haft problemer med at ringe til en eller anden,
kommunen eller et eller andet. Jeg er blevet meget, meget bedre til at sige, at jeg har det
rigtig svært. O g jeg er blevet meget bedre til at vise tårer, det har jeg jo heller ikke gjort
før”.
Familie 4
En familie fremhævede også det beroligende i at have en tæt forhold til familiekoordinator i forsøget på
at navigere rundt i møder, og koordineringen af tiltag overfor familien. En forælder brugte begrebet
”mentor” om sin familiekoordinator. Ud over den koordinerende funktion overfor familien så blev
koordinator også en person, der kunne hjælpe bredt med de ønsker og behov familien selv lagde vægt
på.
”Ja, jeg var jo nede med stress, depression, angst og stofmisbrug. Jeg kunne faktisk ikke
engang besvare et telefonopkald, eller sende en sms selv. Så at få hjælp til at håndtere
møder og have én med mig, én til at ringe rundt og finde ud af ting for mig. Det var en
kæmpe hjælp. Jeg havde da i hvert fald ikke klaret mange ting… eller der er mange ting, jeg
ville have meget, meget svært ved, hvis de ikke havde været der”.
Familie 5
Et tilbagevendende opmærksomhedspunkt, der især dukkede op i de sidste fem interviews var
familiernes positive oplevelse af at modtage en anden form for hjælp, end den som karakteriserer de
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kommunale tilbud. Det fik de i projektperioden i form af økonomiske rådgivning. Den økonomiske
rådgivning blev varetaget af en neutral ekstern instans, som hjalp familierne med gældsrådgivning og
forsøge at få et overblik over deres økonomiske situation, og lægge budget.
”Jeg vil sige, det er jo også dejligt, at der er blevet tilknyttet en økonomirådgiver. Det er
altså rart, at der også er mulighed for sådan noget”.
Familie 6

4.6 Tættere på arbejdsmarkedet?
Det har været centralt for projektet, at den koordinerede helhedsindsats skulle medvirke til at de
deltagende familier skulle nærme sig arbejdsmarkedet. Dette blev derfor også et tema i de sidste
familieinterviews 4 - 8, netop fordi disse interviews fandt sted i projektets slutfase. 2 af de interviewede
familier var på det tidspunkt i praktikforløb på en arbejdsplads henholdsvis supermarkedet Fakta, og på
et plejehjem. To andre familier var i gang med genoptræningsforløb:
”Jamen, jeg er stadig hjemme. Men jeg er kommet i sådan noget fysisk træningsforløb,
hvor jeg skal træne tre gange om ugen. Og så har vi møde om tirsdagen - sådan
videnslounge, kalder de det, hvor vi sidder og hører lidt om ernæring, træning, kost,
muskler. Så jeg er meget godt på vej den vej”.
Familie 5
En af de to familier i genoptræning fremhævede det vanskelige i at imødekomme kravet om
beskæftigelse samtidig med at deres søn fik reduceret sin skolegang, pga. store problemer på skolen:
”Fordi sådan som det ser ud nu, der har vi kun mandag, tirsdag og onsdag 4 timer, hvor vi
kan arbejde, fordi vores søn går i skole fra 10-14. torsdag og fredag har han så fra
undervisning fra 8-14. Så af logiske grunde, kan vi aldrig nogensinde nå op på de her 225
timer”… ”Vi er jo begge pt i en form for aktivering, gennem nogle træningsforløb samme
sted”.
Familie 6
Den sidste af de 5 interviewede forældre havde selv fundet et deltidsjob, og tilskriver den koordinerede
indsats hun har oplevet i projektet som årsag til, at det var muligt for hende at selv tage kontakt
vedrørende et arbejde.
”Lige nu arbejder jeg som tolk, på deltid. Det var noget jeg selv fandt. Fordi de kunne ikke
rigtig blive enige om, hvor de skulle sende mig hen i praktik og alt det der. Så sagde jeg til
sagsbehandleren, at nu er jeg parat og klar til at starte i skole. Men fordi jeg har fået lov til
at bygge min selvtillid op og fået mere den gamle mig fra før jeg fik børn, så er jeg klar. Så
kan jeg overkomme hvad som helst. Jeg ringede også selv til det der tolkefirma, to firmaer
på en dag. Jeg fik job med det samme. Jeg var faktisk sammen med sagsbehandleren den
dag. Jeg gik ud fra et møde med hende, og så ringede jeg. Ti minutter
efter ringede de tilbage og sagde - du har et job”.
Familie 7
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4.7 Spørgeskemaer til familierne i FiF
I projektets slutfase blev der udsendt opfølgende spørgeskemaer ud til de deltagende familier i FiF (bilag
2). Der kom 15 skemaer retur. Spørgeskemaerne supplerer interviewene med yderligere data om
familiernes oplevelser af samarbejde med kommunen, og familiernes samlede oplevelse af den
helhedskoordinerede indsats. Skemaet bestod af 5 spørgsmål, som var rettet mod familiens
tilfredshed/oplevelse/indflydelse og et 6 spørgsmål rettet mod samarbejdet mellem familien og både
kommunale og eksterne samarbejdspartnere.
Overordnet set er de adspurgte familier meget tilfredse med at have deltaget i projektet og at have en
tilknyttet familiekoordinator (spørgsmål 1 og 2). Det samme er gældende for familiernes egen indflydelse
på indsatsen i deres familier (spørgsmål 4). I spørgsmålene om netværksmøder og kommunen samlede
indsats (spørgsmål 3 og 5), var svarene også overvejende positive, men dog med enkelte svar i den
midterste svarkategori af 5 mulige.
Disse svar stemmer fint overens med udsagnene fra interviewene, at familierne grundlæggende har haft
en god oplevelse af at deltage i FiF. De har oplevet det positivt at have en tilknyttet familiekoordinator og
har haft mulighed for selv at have indflydelse på indsatser rettet mod dem selv.
Besvarelserne omkring samarbejde mellem familien og forskellige instanser i kommunen ligge også
overvejende i den positive ende. Svarene er spredt jævnt mellem høj og jævn tilfredshed. Ingen var helt
utilfredse. Det er ikke alle familier, der har haft samarbejde med alle instanser, derfor er svarprocenten
lavere.
Det er nærliggende at tolke svarene derhen at de understøtter familiernes positive oplevelse med at have
en tilknyttet familiekoordinator, og især dennes arbejde med at skabe sammenhæng for familien i
forhold til alle de mange involverede instanser i familiens kontakt med systemet.
En families svarmønster falder dog i den utilfredse kategori. En af de 15 adspurgte peger især kritisk på
familiens samarbejde med et skoletilbud. Det samme mønster så vi som et opmærksomhedspunkt i
interviewene.

4.8 Familiekoordinatorernes erfaringer
I begyndelsen af projektet, i 2014, gav familiekoordinatorerne udtryk for, at de oplevede at startfasen var
forceret- de syntes ikke, de var ’kommet på plads’ i den nye funktion som familiekoordinator. I
begyndelsen var familiekoordinatorerne generelt usikre på hvad familierne var blevet stillet i udsigt i
forbindelse med deres visitation til projektet, og hvad koordinatorernes funktion i relation til dette skulle
være.
I gentagne interview som vi gennemførte med koordinatorerne i efteråret 2016, høres det tydeligt, at
usikkerheden var forduftet, og familiekoordinatorerne så en klar mening med deres funktion.
”Jeg kan godt se værdien i, at man giver tid til at rydde nogle sten af vejen, før man kaster
sig ud i at tale om beskæftigelse”.
Familiekoordinator

Koordinatorerne har gennem projektet oplevet at de virkelig har kunnet støtte op om de familier, de har
fået visiteret. Selv koordinatorerne har selv oplevet at blive stillet om til den næste og den næste, i det
kommunale system. Selv om de kender kommandovejene indefra. Det at koordinatorerne grundigt har
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sat sig ind i familiernes situation, har været med til at nuancere forståelsen for, hvor svært det er for
familierne selv at skaffe sig indflydelse på processen.
”Jeg troede det var løgn. Jeg synes simpelthen det har været så frustrerende. Jeg tror [X]
sagde det før - godt det ikke er mig. Jeg tror nok, jeg er blevet rystet over, hvor svært det
kan være at være borger”.
Familiekoordinator

Koordinatorerne fremhæver også at det har været tilfredsstillende at kunne have samtaler med
familierne, uden krav om registrering og deadlines.
”Altså den tid og investering, jeg har gjort indtil videre. Den kan jeg bare se, at har hjulpet
rigtig meget. For som jeg siger det, den tillid har betydet, at de tør godt sige ”Okay, så
prøver vi”.
Familiekoordinator

Gennem den tillidsfulde relation til familierne oplever koordinatorerne, at de har fået en viden og et
indblik i familierne i projektet, som en sagsbehandler nok ikke ville have haft mulighed for. Dette indblik
har været afgørende for, at de har kunne igangsætte den rette indsats. Den tillid der er opstået mellem
familier og koordinatorer, ser koordinatorernes som helt afgørende. Tilliden har muliggjort en større
åbenhed, hvor familierne har turdet at byde ind, og tale åbent om deres behov. Over tid er familierne af
sig selv begyndt at kontakte familiekoordinatorerne for at få hjælp.
At projektet er initieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen og har et ret stort fokus på forældrenes tilknytning til
arbejdsmarkedet, vurderes af koordinatorerne til 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 i netværksmøder.
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.
”At de familier vi har fået, eller de borgere vi har fået, har været meget tungt belastede og
så synes jeg, det er svært at have det der beskæftigelsesfokus når de er så pressede og
10.000 andre ting, som først skal ryddes af vejen. Lad os starte med en praktikplads og så
folde det der begreb ’beskæftigelsesrettet’ ud, så det ikke bliver så farligt og voldsomt”.
Familiekoordinatorer

I det ovenstående citat ligger der gemt en forskelligartet opfattelse af hvad beskæftigelseskravet kan
betyde og hvordan koordinatoren arbejder med familien. Dette dilemma bringes også frem i afsnittet om
de interne samarbejdspartnere i projektet.
Det fremhæves af familiekoordinatorerne, at et vigtigt element i en forandring for en familie således kan
ligge begravet i kontekstuelle faktorer så som forskellige kommunale instansers evne til at samarbejde
med familien.
”Jeg tror også, at der er det med at snakke godt om hinanden, det hjælper altså rigtig
meget på motivationen. At vi snakker positivt om hinandens arbejde, og hvad vi kan gøre
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og hjælpe med, fordi tit kører det i det der, at det offentlige –altså kommunen – er nogen
røvhuller”.
Familiekoordinator

I koordinatorernes arbejde med netværksmøder og forsøget på derigennem at iværksætte
helhedsorienterede løsninger for familierne, har koordinatorerne oplevet vanskeligheder med
koordineringen/planlægningen omkring børnenes skolegang, fx når der har været tale om specialtilbud
eller særligt tilrettelagte skoleforløb for familiens børn.
”Der hvor man rammer problemerne, det er skoledelen. Særligt med de børn, der skal have
et specialtilbud. Der synes jeg, vi rammer ind i noget, som ikke rigtig kan løses”.
Familiekoordinator

4.9 Erfaringer fra samarbejdspartnere i FiF
Dette afsnit tager udgangspunkt i to interviews med interne samarbejdspartnere i Brøndby kommune,
med henholdsvis en gruppe sagsbehandlere og en afdelingsleder i Børne- og familieafdelingen, samt med
Jobcentret. Endvidere refereres der til et interview med Settlementet, som var ekstern
samarbejdspartner i FiF og ydede anonym økonomisk rådgivning til familierne.
Interne samarbejdspartnere
Under gruppeinterviewene med Jobcenteret og Børne- og familieafdelingen blev det ofte fremhævet at
der har været flere dilemmaer i samarbejdet mellem de kommunale sagsbehandlere og
familiekoordinatorernes funktion. I begyndelsen af projektet har der tilsyneladende været en del skift i
gruppen af børnesagsbehandlere grundet barsel. For nogle har det været en udfordring at skulle skifte
mellem at være sagsbehandler i en myndighedsafdeling og varetage familiens interesser som
koordinator.
Et dilemmapunkt der også træder tydeligt frem, er en uklar forventningsafstemning mellem
familiekoordinator og sagsbehandler i forståelsen af, hvad der tjener familien bedst og om hvorvidt
familiekoordinatoren skal være tilstede i alle samtaler omkring familien.
”Jeg måtte bede dem pænt om at blande sig udenom, og jeg nok skulle inddrage dem, når
det blev relevant. Jeg snakker med forældre alene, fordi det giver et reelt billede”.
Sagsbehandler, Børne- og familieafdelingen

Vurderingen om hvad der er familiens behov i FiF blev endvidere til en diskussion om normer for
sagsbehandlerne i Børne- og familieafdelingen.

”Det var mit indtryk, at familiekoordinatoren pressede sine egne værdier over for hvordan
denne her familie bør leve med at barnet skal have fritidsinteresser”
”Der har ikke været end retningslinjer for hvordan man skal gøre det”
Sagsbehandler, Børne- og familieafdelingen

For sagsbehandlerne synspunkt har det været vigtigt at fastholde at familierne under deres
myndighedsfunktion har kunnet få mulighed for selv at kunne tage vare på sin fritid. Hvilket må
fremhæves som et interessant dilemmapunkt i målsætningen i FiF om at tilbyde fritidsaktiviteter til
børnene i familierne. Personalet fremhæver her vigtigheden i prioriteringen af indsatser ud fra familiens
pågældende situation, frem for at arbejde ud fra en målsætning om ex. fritidsaktiviteter for børnene.
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Kulturelle normer ud fra en etnisk betragtning lader også til at være et dilemma her. Fifs målsætning ses
som en dansk standard, der ikke altid passer i andre kulturer.
”De skal have lov til at have deres pakistanske værdier”.
Sagsbehandler, Børne- og familieafdelingen

Sagsbehandlerne i Børne- og familieafdelingen har haft forskellige oplevelser med FiF og de
netværksmøder, der lægges op til i projektet. Enkelte sager har kørt godt og givet en samlende og
koordinerende indsats. Men andre har skabt gnidninger i opfattelsen af, hvad et passende ’skub i den
rigtige retning’ skal være. Myndighedsperspektivet for den specifikke sagsbehandler er svært at
tilsidesætte, når familiekoordinatoren kommer for meget ind over sagen/familien og har et andet blik for
hvad der er familiens behov, end hvad sagsbehandleren med sine faglige briller lige måtte se.
Sagsbehandlerne kan i interviewet heller ikke umiddelbart se en effekt ved at FiF skulle have fået
familierne tættere på arbejdsmarkedet.
Trods de allerede beskrevne dilemmaer i forventningsafstemningen mellem sagsbehandlere og
familiekoordinatorer ser sagsbehandlerne også et potentiale i at koordinatorerne trækker mer- viden ind
i netværksmøderne om familierne, at ex. sagsbehandlere, der arbejder med børnesager får viden fra
jobcenteret om forældrenes jobsituation, eller at sagsbehandlerne har kunnet bruge koordinatorerne
som deres forlængede arm, i at hjælpe familien.
I interviewene med de interne samarbejdspartnere kom det også frem, at det har været en udfordring at
finde frem til den mest passende indsats for en familie uden at skulle bryde gældende lovgivning på
området, som fx beskæftigelseskrav.
I interviewet med jobcenteret fremhævede personalet, at deres faglige blik på en families problematik
med manglende beskæftigelse blev nuanceret af at være med i projektet. Dette ’forstørrede’ billede af en
familie i forandring set ud fra deres myndighed perspektiv ser ud til at have muliggjort en mere målrettet
indsats, end hvad et ensidigt beskæftigelseskrav ville kunne have givet. Men det har været en krævende
proces, som følgende citat påpeger.
”Når vi alle sidder med hver vores lovgivning, og vi skal få det til at passe med familien, så
bliver det svært”
Jobcenter

Der tales her om det svære i den koordinerede indsats til en familie, hvor der er flere hensyn at tage,
med flere mulige indsatser at gribe fat i. Når først samarbejdet er etableret, er der positive erfaringer
med at have det brede perspektiv på familiens situation, men at vejen dertil kræver at den enkelte
sagsbehandler træder lidt i baggrunden.
I joncenteret har familiekoordinatorfunktionen i FiF været med til at finde frem til ressourcer i familierne
og justere beskæftigelseskravet til en betydningsfuld indsats.
”For at kunne arbejde beskæftigelsesrettet, er vi lige så afhængige af, at der er mange små
detaljer, som der kommer ro på, og som vi har nogen myndighed over”.
Jobcenter

Jobcenteret fremhæver et område, som koordinatoren kunne gå mere ind i. Det er forhold til skoler,
børnepsykiatri og dagtilbud. De ser dette som et tungt system. Når Jobcentret skal arbejde
beskæftigelsesrettet, er de afhængige af samspil med disse instanser, som har stor betydning for
familiernes levede liv.
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4.10 At få kemien til at passe i samarbejdet
”Der hvor det har været sværest, er der hvor der har været dårlig kemi mellem
koordinatoren og sagsbehandleren”
Ovenstående citat er fra en af følgegruppens medlemmer. Det fremhæves at markante personligheder
har besværliggjort samarbejdsprocessen i FiF og deraf forstyrret den tværprofessionelle og involverende
tilgang til familien, ved at stå stejlt på sin faglighed. Følgegruppen har undervejs i projektet haft dette
’konfliktmønster’ oppe, som har betydet en del for det interne samarbejde, og i enkelte tilfælde
begrænset omfanget af samarbejdet om familierne.
Følgegruppen har løbende arbejdet med at nuancere samarbejdskonflikter og med at arbejde for at
skabe en fælles forståelse for synergieffekten i projektets indbyggede flerfaglige tilgang. Her har der
skulle understøttes et perspektivskifte fra, hvor familieindsats og en beskæftigelsesindsats var ansås som
to forskellige helheder, r ikke havde noget med hinanden at gøre. FiF har brudt med denne gamle adskilte
tilgang. Men det har, som beskrevet, også medført samarbejdsvanskeligheder og fagprofessionelle
dilemmaer mellem myndighedspersonalet og det at komme tættere på familien. For enkelte
medarbejdere i Brøndby kommune har det været et individuelt dilemma mellem at have en specifik
fagprofessionel tilgang, og samtidig varetage en funktion som familiekoordinator, hvor der skal tages
udgangspunkt i en anden kollegas råd og vejledning.

4.11 Ekstern samarbejdspartner – økonomisk rådgivning
Undervejs i projektet opstod muligheden for at benytte Settlementet18 til uafhængig økonomisk
rådgivning til familierne. Fokus har været på at opstille budget for familierne, evt. at lægge en
fremadrettet plan, for tilbagebetaling af gæld til Brøndby Kommune.
Flere af familierne fremhævede det positive i den uafhængige økonomiske rådgivning, som de fik tilbudt
gennem Settlementet. Familierne redegør for, at de har fået et overblik over deres økonomiske råderum,
lige fra økonomisk prioritering af deres midler, til aktivt at tilbagebetale gæld. Omvendt fremhæver
Settlementet, at deres økonomiske rådgivning ikke ville have været muligt, hvis ikke projektet havde
taget sig af familiernes andre problemer. Som beskrevet andetsteds i denne rapport, har de kunnet
registrere en for den kommunale verden usædvanlig tot relation mellem familierne og
familiekoordinatoren. Settlementet udtalte selv om deres møde med familierne fra FiF: ”De kommer bare
allesammen med en eller anden form for rank ryg, i forhold til hvad man kan se fra andre kommuner”.
Settlementet uddyber endvidere at de ser en forskel i de familier de har mødt i FiF også adskiller sig fra
familier der kommer til deres rådgivning i andre regi end FiF. I FiF bliver den økonomiske rådgivning en
integreret indsats, som følges op af familiekoordinatoren.
”At man har den helhedsorienterede tilgang, og ikke er bange for at have en relation med
borgeren samtidig med at man kan bevare sin myndighedsrolle. Det ene står ikke i vejen
for det andet. Selv når vi understreger vores uafhængighed af kommunen, så virker det ikke
til at borgeren har behov for dette. Det i sig selv er et kvalitetstegn”.
Jurist i Settlementet

18

Settlementet er en uafhængig organisation der tilbyder rådgivning indenfor socialrådgivning, jura og økonomi. Deres formål er, på et frivilligt
grundlag, at være et synligt, let tilgængeligt og stabilt tilbud for udsatte og sårbare borgere
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Ideen til samarbejdet om at skabe økonomisk rådgivning til familierne i Settlementets, fremkom
undervejs i projektet, og var ikke beskrevet fra starten. I dialog med andre kommuner blev det tydeligt at
rigtig mange familier havde massive økonomiske udfordringer, og hvordan dette i høj grad påvirkede
familierne. Ofte var det medvirkende til at gøre det svært at holde fokus på ex beskæftigelse i
projekterne. Projektledelsen og følgegruppen tog på et tidspunkt temaet op, og fandt frem til folk fra
Settlementet med de rette kompetencer til at varetage økonomisk rådgivning.

5. Anbefalinger til den videre forankring af Familier i Forandring
I det tværprofessionelle arbejde med de udsatte familier i FiF, er det vigtigt at projektledelse og
familiekoordinatorer i fællesskab løbende evaluerer og finpudser projektets metoder og redskaber. Ikke
to faer, der har samme problematik. Der er erfaring for, at samme tiltag kan have vidt forskellig effekt, i
forskellig familier. Koordinatorerne har brug for en refleksive praksis, for løbende at forholde sig til de
interventionsmuligheder der opstår i samarbejdet med familierne og professionelle
samarbejdspartnere.
Undervejs i familieinterviewene er det tydeligt kommet frem hvor betydningsfuld den nære og tætte
relation til en familiekoordinator har været for familierne. En enkelt familie beskrev endda sin tilknyttede
koordinator som en ’mentor’. Familiekoordinatorernes blik for familierne og deres komplekse
omstændigheder har betydet en tryghed for de deltagende familier i projektet. Det at en familie ved, at
deres tilknyttede koordinator kender dem, har haft en betydelige indvirkning på en bevægelse hen imod
beskæftigelse/aktivering. Familierne har fremhævet koordinatoren, som en der står ved deres side og
skubber på i retning mod det, der tidligere har været svært. Det er derfor en klar anbefaling, at denne
tætte relation mellem familiekoordinator og familie bevares fremadrettet.
Flere af familierne fremhævede det positive i den uafhængige økonomiske rådgivning, som de fik tilbudt
gennem Settlementet. Familierne redegør for, at de har fået et overblik over deres økonomiske råderum,
lige fra økonomisk prioritering af deres midler til aktivt at tilbagebetale gæld. Omvendt fremhæver
Settlementet, at deres økonomiske rådgivning ikke ville have været muligt, hvis ikke der allerede var
taget hånd om familiernes andre problemer. Settlementet udtalte selv om deres møde med familierne
fra projektet: ”De kommer bare allesammen med en eller anden form for rank ryg, i forhold til hvad man
kan se i andre kommuner”.
Det har været en hensigt at projektet skulle sikre en sammenhængende og koordineret indsats for hele
familien, herunder inddragelse af civilsamfundet, som en måde at støtte op om børnenes fritidsliv og –
fritidsjob. Dette tema har ikke været fremherskende i analysen af det tilgængelige materiale og heller
ikke i interviewene med familierne i projektet. Måske er der her i et overset potentiale til at hjælpe
familierne yderligere. Det kunne være et fremadrettet opmærksomhedspunkt, at se på meningsfulde
deltagelsesmuligheder for familierne og deres børn i aktiviteter, i samarbejde med idrætsorganisationer,
frivillige sociale foreninger osv.
Et andet opmærksomhedspunkt for familierne har været det problematiske samarbejde med skoler og
dagtilbud og den koordinerede helhedsindsats19. I interview med familierne fremgår det at konflikter med
skoler eller dagtilbud omkring børnene, ind i mellem synes at have kørt sit eget spor parallelt med
projektet som helhed. Skoler og dagtilbud synes med fordel at kunne knyttes tættere til projektet,
19

En tilsvarende tendens fremgår af Deloittes taloverblik fra Brøndby kommune, som fremkom sent i processen. Selv om tallene skal tolkes med
forsigtighed pga. frafald, er der alligevel en tankevækkende udvikling specielt omkring børnevariable i opgørelsen.
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således at en aktiv understøttelse af børnenes behov kommer til at indgå med større vægt i
udformningen af et helhedsperspektiv på familiens behov. Generelt foreslås det at styrke
børneperspektivet i projektet
For de professionelle i projektet anbefales det, at der forsat arbejdes og reflekteres over den fælles
forståelse for hinandens rammer og betingelser i det tværprofessionelle arbejde med familier med
komplekse problemstillinger. De enkelte myndighedspersoners specifikke blik og krav må justeres i
indbyrdes relation for at finde frem til den sammenhæng, der opleves meningsfuld af familien.
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Bilag 1: Programteori for 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-
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Virkninger

Mål/resultater
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Organi
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projektgruppe
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tværfagligt
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Ansættelse og
uddannelse af
familiekoordinato
rer
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målgruppen/delt
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Visitation af
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koordinering af
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Fokus på at
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beskæftigelse
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som et mål på
længere eller
kortere sigt



Inddragelse af
”familiens
stemme” (dvs.
fokus på
familiens
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medejerskab)
Invitation til
samarbejde som

















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
Koordinering af diverse
planer til en samlet –
og aktiv – familieplan
Opfølgning på og
justering af familiens
plan



Borgerinddragelse
Netværkskort med
overblik over familiens
private netværk samt
lokale, kommunale og
eksterne kontakter
Relationsarbejde
Deltagelse i familiens
aktiviteter efter behov













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











Impowerment
Sammenhæng i indsatserne
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Afdækning af
erhvervsevne, arbejds- og
uddannelsesmuligheder
Øget kendskab til interne
og eksterne kommunale
samarbejdspartnere
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større
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g i den
kommunale
indsats
Nye
arbejdsgang
e og
metoder er
implementer
et
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forståelse
for
enhedernes
rammer og
betingelser
Familiernes
vej til
selvforsørgel
se ses ikke
kun som et
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også som et
middel i den
fælles
indsats

Større tiltro
til egne
ressourcer
og
muligheder
Oplevelse af
’at blive set
og hørt’
Oplevelse af
fremgang/øg
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alternativ til krav
og påbud
Visitation
Tilknytning af
familiekoordinato
r
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








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



et trivsel i
familien/hos
enkelte
medlemmer
af familien
Mere positiv
oplevelse af:
B&Fafdelingen
Jobcentret
Andre
kommunale
enheder
Kommunen
generelt
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Bilag 2: Spørgeskema til forældre, der har deltaget i projektet.

”Familier i forandring” – Brøndby Kommune
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Bilag 3: Deloitte. Helhedsindsats for Udsatte familier. Brøndby Kommune.
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