
VUP: Implementering af en ny integreret indsats for udsatte familier

Hvad er det nye i indsatsen? 

Familieindsatsen har et helhedsorienteret fundament. Indsatsen hjælper og støtter familier, som 
har sammensatte problemstillinger (faldende trivsel, ledighed, psykiske og fysisk sygdom mv.). 
Disse familier oplever en større kontinuitet i sagsbehandlingen og får en mere helhedsorienteret 
indsats, ved at Gribskov Kommune integrerer og koordinerer indsatsen på tværs af områderne. 

Afsættet er: 

• øget forældrekompetence er et middel til et sundt og stabilt familieliv
• ordinær beskæftigelse gavner de voksne og skaber en god ramme for et almindelig 

hverdagsliv for familien
• barnets trivsel og fremmøde er et middel til øget læring i skole og dagtilbud

Missionen er, at familier med komplekse behov får et bedre familieliv og gradvist bliver mere 
selvhjulpne.

Implementeringsproces indebærer bl.a.:
• at der udvikles en ny praksis, der understøtter det mindshift, som projektet medfører for 

familier, skoler/daginstitutioner, virksomheder og ift. den specialiserede indsats
• at der udvikles en helhedsorienteret metode, der understøtter en tværfaglig udredning, 

sagsbehandling og indsats ved at kombinere metoder og tilgange, der sammensættes ift. 
familiernes behov

• at indsatsen indeholder en balanceret sammenhæng mellem familiernes indsatsbehov og 
det prioriterede økonomiske forbrug

• at effekten løbende måles og evalueres, så indsatsen kan justeres undervejes
• at det tværfagligt samarbejde ml. CBU, CBB og CSS udvikles og systematiseres

Målgruppen - Hvem retter den nye indsats sig imod? 
Denne målgruppe består af 250 familier, der modtager forebyggende foranstaltninger og/eller har 
et barn i specialundervisningstilbud. Familierne er en bred og omfattende målgruppe, imidlertid kan
gruppen dels op i tre undergrupper – se tekstboks.

Det er familiens samlede situation og behov, der afgør hvilken indsats familien skal modtage.

1. En stabiliserende indsat til familier med meget komplekse behov
Den familiemæssige indsats fokuserer på at skabe tillid og tryghed i relationen til familien 
(relationsopbygning) for derigennem at optimere det familierettede arbejde. Stabile 
rammer for familien reducerer både voksnes og børnenes problemer. 
Beskæftigelsesindsatsen fokuserer på beskæftigelsesmodning og beskæftigelsesgrad, 
herunder afprøvning og afklaring af arbejdsevne. 

2. En normaliserende indsat til familier med komplekse behov
Den familiemæssige indsats vil fokusere på at opbygge familiens samlede mestringsevne 
via støtte i hjemmet, på arbejdspladsen og i almenmiljøet. Et vigtigt greb ift. at normalisere
familien er den fremskudt behandlingsindsats i almenområdet (fx skole, dagtilbud). 
Beskæftigelsesindsatsen bidrager til at de voksnes får større tilknytning til 
arbejdsmarkedet og forældre med psykiske/fysiske barriere får øget arbejdsevne/identitet.

3. En forebyggende indsats til de familier med mindre komplekse behov
Denne indsats vil typisk være rettet mod familier, som modtager et mindre antal indsatser 
og ydelser og som er relativt tættere på det rummelige eller ordinære arbejdsmarked. Den 
familiemæssige indsats har fokus på at opretholde en almindelig tilknytning til almenmiljø 
og arbejdsmarked. Beskæftigelsesindsatsen har fokus på at familierne (fortsat) skal være 
selvforsørgende.


