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1.0 Forord
Det er mig en glæde hermed at præsentere familieområdets første sektorplan og dermed vores
samlede visioner og strategiske målsætninger i årene frem mod 2020.
Byrådet i Syddjurs Kommune har valgt at satse på at skabe gode rammer for at alle børn og
familier i kommunen kan trives. Vi vil med denne sektorplan gerne være med til at sikre at alle
kan have glæde af de gode muligheder for familie- og børneliv, der er i Syddjurs Kommune,
også i de familier hvor der er behov for at kommunen understøtter og giver en hånd med.
Hvis der i en familie er særlige behov, vil vi gerne arbejde på altid at være tidligt på færde for
sammen med familien at tage hånd om det, der kan påvirke trivsel og udvikling negativt. Med
andre ord bestræber vi os med denne sektorplan på, at være rettidigt omhyggelige i
tilrettelæggelsen af indsatsen.
Børn og familier skal trygt kunne regne med, at Syddjurs Kommune er på banen med en indsats
præget af fagligt dygtige medarbejdere, og en indsats der virker, hvis noget er svært.
Vi er med planen meget bevidste om, at det kræver dygtige og opdaterede medarbejdere og en
sikker og troværdig ledelse for at opnå gode resultater, det er det sektorplanen også skal være
med til at sikre.
Derfor glæder det mig, at Byrådet med denne plan, har udstukket de rammer, der gerne skal
resultere i, at der ude i det enkelte hjem og hos den enkelte familie opleves en indsats, der
både er tilgængelig og imødekommende, og som tager fat i opgaverne, ikke mindst der hvor det
er svært.
Rigtig god læselyst!
Syddjurs Kommune
Udvalgsformand Familie og institutioner
Per Zeidler
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2.0 Indledning
Familieområdet i Syddjurs Kommune arbejder med børn, unge og familier med almene og
særlige behov for støtte. Familie består af Sundhedsplejen, PPR (Pædagogisk Psykologisk
rådgivning), Myndighedsafdeling og en udførerenhed samt et Sekretariat.
Familieområdet vil i perioden 2016-2020 arbejde målrettet med at styrke det tidlige,
forebyggende og effektive arbejde på området for børn, unge og familier med almene og
særlige behov.
Målsætningen for det tidlige og forebyggende perspektiv er, at færre børn og unge udvikler
problemer, der kræver indgribende foranstaltninger, og i sidste instans kan fjerne dem fra deres
kendte netværk og nærmiljø. Det fordrer tværgående og sammenhængende indsatser, hvor
barnet, den unge og familien oplever at tingene hænger sammen og er koordineret.
Arbejdet sker med udgangspunkt i nationale og lokale retningslinjer, politikker og værdier, samt
evidens- og erfaringsbaseret viden.
Sektorplanen for familieområdet er udarbejdet med det formål at danne den overordnede
ramme for udvikling af familieområdet i perioden 2016-2020. Sektorplanen indeholder en
beskrivelse af sammenhængen mellem familieområdets visioner og mål, og den målrettede
styrkelse af det tidlige, forebyggende og effektive arbejde. Til udarbejdelse heraf er der blandt
andet hentet inspiration fra nationale anbefalinger for socialt udsatte børn og unge, samt fra
evidens- og praksisbaseret viden, som eksempelvis erfaringer fra den svenske kommune
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Borås .
Sektorplanen for familieområdet indledes med en beskrivelse af familieområdets rammevilkår.
Dernæst beskrives familieområdets strukturelle og organisatoriske opbygning, og afslutningsvis
beskrives familieområdets udviklingsarbejde i årene 2016-2020. Sektorplanen kan læses i sin
fulde længde eller anvendes som opslagsværk for at få viden om områdets konkrete afdelinger
og udviklingsområder.
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Sverigesmodellen
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3.0 Familieområdets rammevilkår
Familieområdets arbejde er rammesat af lovgivninger, national og lokal politikdannelse samt de
årlige kommunale budgetter. Arbejdet er fagligt inspireret af sektorspecifikke pejlemærker fra
KL, og ajourføres løbende i henhold til forskningsmæssig og metodisk udvikling indenfor de
respektive fagområder som familieområdet repræsenterer.
Lovgivningsmæssigt er familieområdets opgaveløsning primært reguleret gennem Lov om
Social Service, Sundhedsloven og Lov om folkeskole, samt lov om dag-, fritids- og klubtilbud
m.v. til børn og unge.
Målsætninger og resultatopfølgning for familieområdets operationelle drift aftales med
aftaleholdere i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes principper for aftalestyring.
De overordnede rammer danner tilsammen en styringskæde, der kan fremstilles som anført i
nedenstående oversigt.

Nationalt niveau
Syddjurs Kommune

Familieafdelingen
Enheder

Styringselement
Lovgivninger
Nationale mål (Herunder KL´s pejlemærker)
Værdigrundlag
Børne og ungepolitik
Øvrige politikker
Ledelses- og medarbejdergrundlag
Direktionens Strategiplan 2014-2017
Aftalestyringskoncept
Visioner
Sektorplan
Virksomhedsplan

Foruden de i oversigten anførte elementer, indgår familieområdet tillige i Syddjurs Kommunes
formelle MED-struktur, der forpligter familieområdet til medarbejderinddragelse efter centralt
indgåede aftaler. Nedenfor følger en kort beskrivelse af udvalgte styringselementer.
3.1 Værdigrundlag i Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune har i et samarbejde mellem direktion, ledere og medarbejdere udviklet fire
nøgleværdier, som familieområdet forsat vil arbejde målrettet på at udmønte i praksis.
Åbenhed
Det sikrer vi gennem:
- En aktiv dialog indadtil og udadtil
- Synlighed og klarhed i vores handlinger
- Tydelig kommunikation i alle situationer
- Tilgængelighed
Udvikling
Det sikrer vi gennem
- Evnen til at se nye muligheder
- Nytænkning og innovation
- Omstillingsparathed
- Risikovillighed og mod
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Respekt
Det sikrer vi gennem:
- Tolerance over for andre
- Anerkendelse af det enkelte menneske
- Ansvarlighed og loyalitet
- Tillid og troværdighed
- Trivsel på arbejdspladsen
- Ordentlighed over for andre
Kvalitet
Det sikrer vi gennem:
- Helhedsorientering
- Gøre det bedste i situationen
- Faglighed, saglighed og professionalisme
- Læring, refleksion og vidensdeling
3.2 Børne- og ungepolitik i Syddjurs Kommune.
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Syddjurs Kommunes børnepolitik ”Børn i fællesskab” , har til formål at skabe en
sammenhængende platform for arbejdet med børn og unge i kommunen, og danner rammen
om familieområdets fokus. I et overordnet perspektiv anviser ”Børn i fællesskab”, at børn og
unge i Syddjurs Kommune skal have mulighed for udvikling i rummelige og inkluderende
miljøer, som danner grundlag for leg og læring.
Syddjurs Kommune lægger vægt på et tæt samspil mellem børn og unges private- og
professionelle netværk, hvor forældre betragtes som børn og unges primære
ressourcepersoner. Forældre skal derfor ses som væsentlige medspillere, der kan understøtte
og sikre sundhed, læring og trivsel for børn og unge, i et bæredygtigt perspektiv. Syddjurs
Kommune vil arbejde effektivt og målrettet på at skabe og udvikle sammenhængende tilbud og
indsatser for børn, unge og familier på tværs af professionalitet og sektorer.
Grundlæggende ønsker Syddjurs Kommune at sætte fokus på:


At skabe rummelige og inkluderende miljøer, som skaber grobund for børn og unges
sundhed, trivsel og udvikling, i samspil med andre.



At styrke det tidlige og forebyggende arbejde, så eventuelle vanskeligheder afhjælpes
så tidligt som muligt i et tæt samspil med barnets netværk og nærmiljø.



At sikre samspil og tværfaglighed i de forskellige sammenhænge hvori barnet og den
unge indgår.

3.3 Direktionens strategiplan 2014-2017
Direktionen i Syddjurs Kommune har udarbejdet en strategiplan gældende til 2017.
Strategiplanen fokuserer på fire konkrete indsatsområder, der understøtter den overordnede
udviklingsramme på familieområdet i de kommende år.
Direktionen anviser følgende konkrete indsatsområder, som alle sektorer og afdelinger er
forpligtet på at arbejde strategisk efter:
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Se ”Børn i fællesskab”, LINK
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1.
2.
3.
4.

Resultatbaseret styring og balanceret økonomisk udvikling
Kvalitet og medskabelse
Beskæftigelse, erhverv og uddannelse
Innovative og attraktive arbejdspladser

3.4 Økonomi, nøgletal og budgetforlig for familieområdet
Familieområdet er rammesat af de årlige kommunale budgetter (Se bilag 1 og kommunens
hjemmeside), samt de udarbejdede pejlemærker for den økonomiske udvikling i Syddjurs
Kommune.
Økonomiske pejlemærker i Syddjurs Kommune:
Flerårigt perspektiv i budgetlægningen
Omstilling af vores fælles velfærd tager tid. Dette er baggrunden for, at omlægningen af vores
fælles velfærdstilbud vil tilrettelægges over en flerårig periode. De større omstillinger i
organisationen som er en følge af budgetforliget har derfor først fuldt økonomisk gennemslag i
overslagsårene 2018-2019.
Klare mål og fokus på resultater
Der skal fremover i endnu højere grad fokuseres på mål og resultater og på at skabe et øget
lokalt handlerum til at finde de bedste løsninger, som vi ved virker. Til gengæld skal der lægges
mindre vægt på krav til processer og gives større frihed med ansvar for resultaterne i den lokale
opgaveløsning. Styringen i Syddjurs Kommune skal fokusere mere på, at de fastsatte mål nås
og mindre på, hvordan de nås.
Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer
I Syddjurs Kommune skal vi have større blik for borgernes ressourcer. Vi skal have fokus på,
hvad borgerne selv kan, og inddrage borgerne mere i løsninger og generelt gentænke
borgernes rolle i udviklingen af løsninger. Det giver værdi for den enkelte, og det giver værdi for
samfundet som helhed. Samtidig skal der altid være hjælp at hente for de medborgere, som
ikke har forudsætningerne for at klare sig på egen hånd.
Tidligere, tættere og mere tværfagligt samarbejde
Tidlig indsats, tættere opfølgning og mere tværfagligt samarbejde er begreber, der står centralt
på familieområdet. Blandt andet fordi vi fra den internationale forskning ved, at jo tidligere der
sættes ind, jo mere effektfuld bliver indsatsen.
På familieområdet er det i budgetforliget besluttet, at den positive omstilling på familieområdet
styrkes med øget vægt på tidlig og koordineret indsats i et stadigt tættere samarbejde med
skole- og dagtilbudsområdet samt social- og beskæftigelsesområdet. Afgørende bliver en
koordineret sagsbehandling på et højt fagligt niveau, der i højere grad inddrager børn, unge og
familier i egne sager.
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3.5 Fagspecifikke pejlemærker
Familieområdets arbejde er i høj grad inspireret af KL’s pejlemærker for udsatte børn:
-

Tidlig og forebyggende indsats
Det tværprofessionelle samarbejde skal styrkes.

-

Helhedsorienteret indsats
Børnene og deres forældre skal opleve at være i dialog med én kommune.

-

Målrettet indsats
Der skal fokuseres på effekt i foranstaltningerne.

KL anbefaler endvidere, at der sættes fokus på, at børn tilføres kompetencer tidligst muligt i
livet, og at alle har ambitioner på alle børn og unges vegne, hvilket skal understøttes af en
styrkelse af og nytænkning i forhold til behandling af sager.
I et tæt og forpligtende samarbejde med skoler og dagtilbud, samt de øvrige velfærdsområder,
vil vi i Syddjurs Kommune således understøtte læring og uddannelse for alle børn og unge,
herunder sikre optimale læringsmiljøer i såvel de kommunale institutioner, som i børnenes og
de unges nære miljø.

4.0 Familieområdet i Syddjurs Kommune
Familieområdet i Syddjurs Kommune består af en række organisatoriske og fysiske enheder,
som beskrives nærmere i nedenstående afsnit. Hertil beskrives ligeledes områdets enkelte
fagområder og deres funktioner.
4.1 Organisering på familieområdet
Familieområdet er organiseret i fire afdelinger og et sekretariat, der er samlet under
Familiechefens ledelse. Familieområdets politiske styring varetages af Udvalget for Familie og
Institutioner, i daglig tale FI-udvalget.
Familieområdets organisering kan med et traditionelt diagram illustreres som nedenfor vist.
Diagrammet viser organiseringen ved tidspunktet for udarbejdelsen af sektorplanen i januar
2016.

Familiechef

Sekretariat

Myndighed

PPR

Udførerenhed

Sundhedspleje
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4.2 Familieområdets fysiske rammer
Familieområdets aktiviteter tager primært udgangspunkt i administrationsbygningen i Hornslet,
idet Sundhedsplejen, PPR, Myndighedsafdelingen og sekretariatet er fysisk placeret der.
Familieområdets udførerenhed har på tidspunktet for udarbejdelsen af denne sektorplan
placeret administration og børne- og familieindsats i Ebeltoft, med enkelte lokaler i Rønde.
Indsatser rettet mod unge er placeret i Kolind. Aktuelt skaber den fysiske placering af
udførerenheden en række udfordringer i forhold til kvalitet og effektivitet, se mere herom i afsnit
6.0.
Nedenstående GIS-kort illustrer familieområdets fysiske placering i kommunen:

4.3 Familieområdets målgrupper og opgaver
Familieområdet i Syddjurs Kommune har ansvar for at tilbyde generelle og individuelle tilbud og
indsatser til børn og unge i alderen 0-23 år med almene eller særlige behov, samt deres
familier. Familieområdet tilrettelægger og tilbyder almene og specialiserede tilbud til børn og
unge indenfor sundhed, specialpædagogik og socialfagligt myndighedsarbejde, herunder både
foranstaltninger og udøvelse heraf.
Et fælles udgangspunkt for arbejdet med målgruppen af børn og unge, er, at forandring og
opgaveløsningen ikke udelukkende kan skabes af barnet eller den unge selv. Inddragelse af det
private- og professionelle netværk er essentielt. Aktørerne omkring børn og unge er afgørende
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medspillere i bestræbelserne for at skabe de bedste vilkår og bæredygtige løsninger for børn og
unges sundhed, læring og trivsel.
Det tværfaglige samspil og samarbejde mellem familieområdets fagområder og fagkompetencer
vægtes og prioriteres højt af både ledelse og medarbejdere, idet de forskellige faglige
perspektiver på børn og unges sundhed, læring og trivsel bidrager til effektive løsninger af høj
kvalitet. Familieområdets tværfaglige samarbejdsflader involverer tillige andre sektorer og
private leverandører, idet tilbud og indsatser for børn, unge og familier med fordel kan
sammentænkes med indsatser der retter sig mod hele familien og deres forskellige
vanskeligheder. Særligt samarbejdes der tværsektorielt med de tre øvrige velfærdsområder i
Syddjurs Kommune.
Prioritering af det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde omkring børn, unge og familier har
således til formål at skabe sammenhængende og helhedsorienterede indsatser, så alle børn og
unge oplever at være en del af fællesskabet og i sidste instans, en del af uddannelses- og
arbejdsmarkedet.
På familieområdet adskiller de fire fagområder sig i forhold til målgrupper og opgaver, afhængig
af deres fagspecifikke kerneopgaver, og de enkelte afdelingers målgruppe, kerneopgaver og
kompetencer beskrives overordnet i nedenstående afsnit.
4.4 Sundhedsplejen
Sundhedsplejen yder en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor alle
børn og unge i alderen 0-16 år (18 år), jf. Sundhedsloven § 119-120 samt Sundhedsaftalen i
Region Midt.
Sundhedsplejen yder tillige en stor indsats inden for det specialiserede område, idet alle børn
og unge med særlige behov tilbydes en øget indsats, herunder sårbare gravide og deres ufødte
barn, eller børn med specifikke fysiske problemstillinger.
Sundhedsplejen arbejder ud fra et familieorienteret perspektiv, på at børn og familier får en god
start sammen. Det sker ved at yde både individuelle og gruppebaserede indsatser for alle børn
og unge med inddragelse af forældre.
4.5 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfaglig enhed på familieområdet. PPR
giver råd og vejledning til forældre og professionelle på daginstitutions- og skoleområdet i
forhold til børn og unge (0-18 år), der har behov for særlig støtte i henhold til
daginstitutionslovgivningen samt undervisningsministeriets øvrige bestemmelser vedrørende
børn og unge.
PPR’s tilbud har til hensigt på hver deres måde at understøtte og fremme børn og unges trivsel,
jfr. Syddjurs Kommunes børnepolitik og KL’s 7 pejlemærker for PPR området. Særlige
fokuspunkter i PPR omhandler inklusion og gode overgange mellem daginstitution og skole
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samt mellem skole og ungdomsuddannelse. Dette arbejde sker i et tæt samarbejde med
daginstitutions- og skoleområdet, UU og Ungdomsskolen.
4.6 Myndighedsafdelingen
Myndighedsafdelingen yder råd og vejledning til udsatte børn, unge og deres familier, og
behandler alle underretninger om mulig mistrivsel hos børn og unge. Afdelingen tilbyder kortere
samtaleforløb og henviser til tilbud og indsatser i familieområdets udførerenhed, herunder
samtaleforløb og gruppetilbud. Afdelingen henviser desuden borgerne til andre rådgivninger og
myndigheder.
Myndighedsafdelingen udarbejder børnefaglige undersøgelser og træffer afgørelser om
iværksættelse af foranstaltninger til socialt udsatte børn, unge og familier, i overensstemmelse
med lov om social service. Foranstaltningerne kan spænde fra f.eks. kontaktperson, intensiv
familiebehandling eller til anbringelse udenfor hjemmet. Der kan være tale om sociale
problemer som eksempelvis misbrug, mistrivsel, forældres arbejdsløshed eller sygdom, eller
andet som udfordrer børn og unges læring og trivsel. Desuden kan der være tale om støtte til
børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller langvarig sygdom. Til disse
børn og deres familier yder Myndighedsafdelingen også forskellige former for økonomisk
kompenserende støtte, i form af støtte til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
Myndighedsafdelingen arbejder mest muligt på tværs i kommunen og særligt tæt sammen med
familieområdets øvrige
beskæftigelsesområdet.

afdelinger,

dagsinstitutioner

og

skoler,

samt

social-

og

4.7 Familieområdets udførerenhed
Familieområdets udførerenhed tilbyder støtte og behandling til børn og unge med særlige
behov i alderen 0-23 år, samt deres familier.
Udførerområdets målgruppe omhandler alle børn, unge og familier med behov for særlig støtte,
vejledning eller behandling. Udførerområdet har en bred samarbejdsflade med alle sektorer og
afdelinger i Syddjurs Kommune, der er i berøring med børn, unge og familier, samt en række
eksterne samarbejdspartnere.
Udførerområdet tilbyder konkrete standardiserede tilbud. Ved større og mere komplekse
udfordringer sammensættes individuelle og skræddersyede indsatser.
Udførerområdet varetager endvidere familiearbejdet omkring flygtninge, og opgaver omkring
samarbejdet med kommunens plejefamilier i forhold til deres arbejde med anbragte børn og
unge, og deres forældre.
5.0 Udvikling af familieområdet 2016-2020
I dette afsnit beskrives familieområdets visioner og mål, samt den overordnede model for de
kommende års udvikling i retning af en øget fokusering på det tidlige, forebyggende og effektive
arbejde.
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Udviklingen af familieområdet er inspireret af KL´s pejlemærker for socialt udsatte børn, og
bygger tillige på evidens- og erfaringsbaseret viden. Særligt er familieområdet inspireret af
arbejdet i den svenske kommune Borås, som sammenlignet med Danmark har haft en anden
praksis i forhold til tidlige forebyggende indsatser og anbringelse af børn og unge uden for
hjemmet. I national kontekst er en række andre kommuner ligeledes i gang med processen i
forhold til at omlægge tilbud og indsatser med øget fokus på tidlige, forebyggende og effektive
indsatser, og denne proces understøttes i høj grad af projekter under Socialstyrelsen.
Den ønskede effekt af familieområdets omstilling er, at alle børn og unge opnår et selvstændigt
ungdoms- og voksenliv, hvor de oplever at være en del af gode fællesskaber og med en sund
tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Undersøgelser peger desuden på et
økonomisk potentiale ved at styrke det tidlige, forebyggende og effektive arbejde, hvis det
3

betragtes som langsigtede investeringer i et flerårigt perspektiv .
5.1 Familieområdets visioner 2016-2020
Med afsæt i såvel fagspecifikke pejlemærker og anbefalinger, lovgivningens rammesætning,
Syddjurs Kommunes værdier og børnepolitik ”Børn i fællesskab”, samt evidens- og
erfaringsbaseret viden, danner følgende visioner rammen for de kommende års
udviklingsarbejde på familieområdet:
At styrke den tidlige og forebyggende indsats,
-

så sårbare og udsatte børn og unge får tilført de nødvendige kompetencer tidligst muligt
i livet og indgår i inkluderende fællesskaber, hvor de opnår sundhed, læring og trivsel
på lige fod med alle andre børn og unge

At styrke det tværprofessionelle samarbejde,
-

så børn, unge og familier oplever større helhed og sammenhæng i dialogen med
Syddjurs Kommune

At styrke målrettede og effektive indsatser i nærmiljøet,
-

så børn, unge og familier oplever målrettede og effektive tilbud og indsatser, som sikrer
at børnene og de unge opnår sundhed, læring og trivsel. Disse tilbud og indsatser skal
tilbydes på en sådan måde, at børn og unge i videst muligt omfang kan bevare kontakt
og relation til nærmiljøet, og opleve sig som en del af rummelige og inkluderende
fællesskaber

Familieområdets visioner er et udtryk for bestræbelser på at tilpasse sig paradigmeskiftet inden
for det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige område, kombineret med et sigte om at
arbejde målrettet, bevidst og innovativt ind i den lokale udviklingsramme, som bl.a. er fastlagt i
form af Syddjurs Kommunes værdier, politikker og direktionsplan.

3

Eksempel på rapporter:
Investering i tidlige sociale indsatser, CASA, 2010.
- Socialarv, SFI, 2015 m.m.
Se endvidere Socialstyrelsens hjemmeside LINK
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5.2 Familieområdets målsætning 2016-2020
Med afsæt i familieområdets visioner 2016-2020 er der udarbejdet en række overordnede mål,
som har til hensigt at konkretisere og målrette de kommende års arbejde med børn, unge og
familier.
Nedenstående målsætninger er udarbejdet, og danner konkret retning for familieområdet frem
til 2020:
Målsætning for styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats:
- At sikre alle børn og unges sundhed, læring og trivsel
- At sikre den tidlige opsporing af mistrivsel og problemer hos sårbare og udsatte børn og
unge
- At styrke de tidlige og forebyggende tilbud og indsatser så sårbare og udsatte børn og
unges vanskeligheder løses inden de vokser sig store og uhåndterlige
Målsætning for styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde:
- At styrke børn, unge og familiers oplevelse af større sammenhæng mellem de tilbud og
indsatser der iværksættes for at sikre børn og unges sundhed, læring og trivsel.
- At styrke hensigtsmæssige arbejdsgange og kultur på tværs af faggrænser og sektorer,
så helhedsorienterede og sammenhængende indsatser sikres
- At styrke dialogen med leverandører i forhold til at skabe enighed om opgaver, mål og
indhold
Målsætning for styrkelse af målrettet og effektive indsatser i nærmiljøet:
- At styrke brugen af tilbud og indsatser der virker, herunder styrke anvendelsen af
effektmåling og evaluering i forhold til udvikling af området
- At styrke bæredygtige løsninger ved at øge fokusering på inddragelse af børn og unges
eget private- og professionelle netværk
5.3 Syddjurs modellen
Som beskrevet er familieområdets udviklingsarbejde inspireret af fagspecifikke anbefalinger, og
i relation til nationale og internationale udviklingstendenser, har familieområdet tilpasset disse til
det aktuelle behov og den aktuelle situation i Syddjurs Kommune. Familieområdet har derfor
udviklet en model, der i det følgende beskrives som Syddjursmodellen. Modellen beskriver det
tidlige, forebyggende og effektive arbejde på området for børn, unge og familier.
Tidligt og forebyggende
Centralt i de kommende års udviklingsarbejde er den øgende fokusering og styrkelse af det
tidlige og forebyggende arbejde. Målet er, at støtte og vejledning i højere grad skal ydes tidligst
muligt når børn, unge og familier oplever udfordringer der overstiger deres ressourcer og
kompetencer. Familieområdet skal således være i stand til tidligt at iværksætte tilbud og
indsatser, der kan begrænse eller hindre udvikling af problemer og mistrivsel hos børn og unge,
så der i færre sager udvikles et behov for indgribende foranstaltninger. Skal det imidlertid være
muligt at iværksætte indsatser tidligt og forebyggende, skal mistrivsel og bekymrende udvikling
opspores og reageres på tidligt i forløbet. Den tidlige opsporing skal ske i et tæt samarbejde
med relevante tværfaglige samarbejdspartnere, som eksempelvis dagtilbud- og skoleområdet.
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Det tidlige og forebyggende arbejde på familieområdet skal ses i et flerdimensionelt perspektiv,
hvilket betyder, at der skal udvikles tilbud og indsatser på flere niveauer. Familieområdet skal
derfor arbejde målrettet mod både at hindre og begrænse udvikling af sundhedsmæssige,
pædagogiske og psykosociale problemer, samtidig med en målrettet indsats for at hindre
tilbagefald og forværring af allerede udviklede vanskeligheder.
Grundtanken i det tidlige og forebyggende arbejde er et konstant fokus på at tilbud og indsatser
til børn, unge og familier ydes ud fra devisen om mindst mulig indgribende karakter, hvilket kan
illustreres med nedenstående figur, der i daglig tale i Familieafdelingen benævnes
”Indsatstrappen”.

Sideløbende med udviklingen af familieområdets mindset omkring de grundlæggende
metodiske principper, skal eksisterende og nye tilbud og indsatser udvikles. Det betyder blandt
andet, at tilbud og indsatser i højere grad skal være målrettede og effektive, så børn og unge
samt deres familier og professionelle netværk tidligt tilegner sig de nødvendige kompetencer og
redskaber til at skabe eller genskabe trygge, stabile og lærende miljøer.
Anbringelse af børn og unge
Den grundlæggende tanke om altid at arbejde målrettet mod at iværksætte den mindst muligt
indgribende foranstaltning, gør sig tilsvarende gældende på anbringelsesområdet. Som
illustreret i indsatstrappen vurderes anbringelse på en døgninstitution, som den mest
indgribende form for anbringelse. Anbringelse i slægt- eller netværksplejefamilier vurderes som
den mindst indgribende anbringelsesform. I anbringelsessager skal muligheden for anbringelse
i slægt- eller netværksplejefamilie derfor altid undersøges og prioriteres, hvis der er mulighed
herfor. Alternativt skal der findes en professionel plejefamilie, som matcher barnets specifikke
behov.
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I særlige tilfælde kan der være behov for, at børn og unge anbringes på en døgninstitution. Det
sker eksempelvis ved massive behandlingskrævende vanskeligheder, hvor familieområdets
egne tilbud og indsatser ikke er tilstrækkelige. Når der sker anbringelse på en døgninstitution,
skal der forinden anbringelsen være udarbejdet konkrete og specifikke mål for et tidsafgrænset
anbringelsesforløb. Under anbringelsen skal der være et tæt samarbejde mellem den konkrete
institution og familieområdets medarbejdere. Det tætte samarbejde har til formål at sikre viden
om og relation til de institutionsanbragte børn og unge, så vi kan sikre og støtte barnet, den
unge og deres familie og netværk i en tilbagevenden til deres kendte miljø hos forældre, slægtseller plejefamilie, eller på eget værelse.
Tværfagligt samarbejde
Familieområdet kan ikke løfte den tidlige, forebyggende og effektive indsats alene. Der er behov
for et tæt samspil, samarbejde og koordination, med de øvrige velfærdsområder i Syddjurs
Kommune. Derudover er det vigtigt at udvikle det tværfaglige samarbejde med eksempelvis
specialiserede private- og offentlige leverandører, samt Region Midt med særligt fokus på
børne- og ungepsykiatri og somatik, herunder svangre- og barselsområdet.
Udviklingen af det tværfaglige samarbejde med de øvrige velfærdsområder i Syddjurs
Kommune skal ske i et tæt samspil, så samarbejdsformen tilgodeser arbejdsgange, metoder og
lovgivning på de enkelte områder. Det tætte samspil skal også sikre, at indsatser er koordineret
i forhold til individuelle behov. Den tværsektorielle koordinering skal endvidere sikre, at der ikke
stilles mange og modsatrettede krav til en ressourcesvag familie fra forskellige områder, som
kan ende med at overstige familiens ressourcer, og dermed betyde, at ingen af de iværksatte
indsatser opnår den ønskede og mulige effekt.
I nedenstående tabel fremstilles familieområdets tværfaglige udviklingsområder i forhold til de
konkrete samarbejdspartnere.
Samarbejde i Syddjurs Kommune
Dagtilbud og skole

Social og beskæftigelse

Sundhed
Eksternt samarbejde
Børne- og unge psykiatri og
somatik, Region Midt

Udviklingsområder
Tidlig opsporing af børn og unges vanskeligheder.
Udvikling og iværksættelse af tidlige og forebyggende tilbud og indsatser,
med henblik på at fremme børn og unges læring og trivsel i såvel hjem,
dagtilbud og skole.
Samarbejde og kommunikation omkring børn og unge med almene og
særlige behov.
Skolefravær og uddannelsesparathed.
Overgang fra ung til voksen, herunder med fokus på den unges fortsatte
uddannelse.
Fokus på forældres tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarked
Sammenhæng og koordination i forhold til indsatser på de to områder.
Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen
Øget fokus og samarbejde omkring alle børn, unge og familiers sundhed.
-

Svangre og barselområder, Region
Midt

-

Specialiserede institutioner i privat
og offentligt regi

-

Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen
Sammenhæng og koordination mellem kommunale og regionale
indsatser.
Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen
Tidlig opsporing af sårbare gravide.
Udvikling og iværksættelse af tidlige og forebyggende indsatser før og
efter svangreperioden.
Sikre kvalitet, effektivitet og samspil mellem specialiserede institutioner og
Syddjurs Kommune.
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Nærmiljø og netværk
Som beskrevet ovenfor har samarbejdet med børn og unges eget netværk en afgørende
betydning for, om familieområdets indsatser lykkes på lang sigt. Familieområdet skal derfor i de
kommende år arbejde målrettet på at udvikle arbejdsgange og metoder, der systematisk
inddrager børn og unges eget netværk i opgaveløsningen.
I tråd med grundtankerne i indsatstrappen, er det væsentligt, at tilbud og indsatser i videst mulig
omfang ydes i børn og unges eget nærmiljø, så de kan bevare og opleve sig som en del af det
omgivne samfund. Familieområdets tilbud og indsatser skal således tilpasses og udvikles, så de
fleksibelt og smidigt kan udføres i, eller i nærheden af børn og unges egen arena.
Fysiske rammer
Familieområdet ønsker, at tilbud og indsatser placeres geografisk, så de er let tilgængelige for
børn, unge og deres familier. Familieområdet har derfor et mål om, at forandre den nuværende
fysiske placering af udførerområdets aktiviteter, med henblik på muligheden for at fremme
tilgængelighed og tværsektorielt samarbejde. En geografisk placering i Rønde vil være at
foretrække, idet hovedparten af familieområdets børn og unge er bosat i den nord- og vestlige
del af kommunen, se nedenstående GIS-kort.
Nedenstående GIS-kort illustrer den aktuelle bopælsplacering af børn og unge, som modtager
ydelser fra familieområdets udførerenhed:

For nuværende er udførerområdets aktiviteter på børneområdet primært placeret i Ebeltoft, og
ungdomsområdets aktiviteter placeret i Kolind. Derudover er der enkelte lokaler til rådighed i
Rønde, og principielt kan medarbejdere og borgere anvende alle tre lokaliteter. En samling af
udførerområdets aktiviteter i Rønde, eventuelt med satellitter i Ebeltoft og Kolind, vil skabe
mulighed for at sikre børn, unge og familier en oplevelse af sammenhæng og koordination af
indsatser. Dette med udgangspunkt i den geografiske placering, samt muligheden for at skabe
større samspil, og dermed bedre overgange mellem børne- og ungeområdet. En placering i
Rønde vil endvidere understøtte det sammenhængende og koordinerede samarbejde med en
række af de øvrige velfærdsområder i Syddjurs Kommune, herunder særligt Rusmiddelcentret
og socialpsykiatrien. Til eksempel vil en tæt placering på Rusmiddelcentret i Rønde, danne
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grundlag for hurtigere iværksættelse og tættere opfølgning på unges misbrugsbehandling,
hvilket er en væsentlig faktor for at opnå succesfulde resultater.
Som en del af strategien for det tidlige, forebyggende og effektive arbejde vil familieområdet
øge antallet at gruppebaserede indsatser, hvormed en central placering i Rønde vil være at
foretrække. Dette vil optimere mulighederne for tilgængelighed og derved mulighederne for at
tilbyde netværksbaserede indsatser. Men for at sikre fleksibilitet og tilgængelighed for sårbare
og udsatte børn, unge og forældre, vil familieområdet arbejde på at bibeholde lokaler i Kolind og
Ebeltoft, så tilbud og indsatser for alle borgere i Syddjurs Kommune, kan tage udgangspunkt i
nærmiljøet.

6.0 Perspektiver for udvikling af familieområdet 2016-2020
Med afsæt i ”Syddjursmodellen” og familieområdets visioner og mål i perioden 2016-2020, er
den overordnede ramme for udvikling af familieområdet beskrevet ovenfor i denne sektorplan.
Den konkrete og praktiske operationalisering skal efter politisk godkendelse af sektorplanen ske
i familieområdets enkelte afdelinger, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab skal udvikle og
tilpasse tilbud og indsatser i overensstemmelse med de beskrevne visioner og mål.
Operationaliseringen udmøntes konkret ved udarbejdelse af operationelle virksomhedsplaner
for
henholdsvis
Sundhedsplejen,
Pædagogisk
Psykologisk
Rådgivning
(PPR),
Myndighedsafdelingen og udføreenheden, samt Sekretariatet. Virksomhedsplanerne revideres
årligt, så der er mulighed for justering i overensstemmelse med familieområdets aktuelle
udviklingsstatus, situation og behov.
I praksis er operationalisering af familieområdets udviklingsarbejde påbegyndt, men i de
kommende år vil arbejdet blive mere systematiseret og yderligere fagligt kvalificeret. Det
betyder blandt andet, at familieområdet får behov for at arbejde målrettet med udvikling af sine
faglige kompetencer, indsatser og arbejdsgange, så der er optimal balance mellem faglighed og
den praktiske udførsel. I udviklingen af familieområdet er det relevant at inddrage områdets
ledere og medarbejdere sammen med tværfaglige samarbejdspartnere og borgere.
Familieområdet står i begyndelsen af 2016 overfor at udarbejde praktisk anvendelige
evalueringsmetoder til at overvåge effekten af sine indsatser. Evalueringen skal vise
resultaterne i de enkelte konkrete forløb, og samtidigt bidrage til samlet set, at kunne pege på
effekt og kvalitet i forhold til omstillingen mod tidligt, forebyggende og effektivt arbejde, som
familieområdet i disse år arbejder hen mod.
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Bilag 1 – Økonomi
For en detaljeret oversigt over familieområdets økonomi henvises til Syddjurs Kommunes
autoriserede budget- og regnskabsmateriale.
Nedenfor er angivet et udpluk af familieområdets centrale økonomiske elementer.
Familieområdets budget fordeler sig i perioden 2016 – 2018 mellem enhederne under
Familiechefen, på følgende måde:
Regnskabsår

Samlet
Familie
PPR
Sundhedspleje
Familieværket

2016
Budget
DKK
122.939.238
80.147.000
11.204.000
5.291.000
26.297.238

2017
Budget
DKK
117.681.677
74.887.000
11.204.000
5.291.000
26.299.677

2018
Budget
DKK
108.183.810
65.387.000
11.204.000
5.291.000
26.301.810

Budgettet er ekskl. lønudgifter, som andrager knap 20 mio. kr. årligt til afdelingens personale og
ledelse under konto 6.
Under posten Familie findes en række centrale poster i fammilieområdets foranstaltninger.
Hele kr.

2016

2017

2018

Forebyggende foranstaltninger

32.432.000

32.431.000

30.631.000

41.832.000

41.670.000

41.670.000

8.650.000

8.666.000

6.066.000

Opholdssteder
plejefamilier
Døgninstitutioner

–

Herunder
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