
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Børneudvalget

Tema 1:
Familieiværksætterne

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,3 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
Familieiværksætterne er et kursusforløb for førstegangs forældre, der sætter et involverende
fokus på en god start på livet som ny familie. Det sker gennem 11 moduler med
forskellige temaer som for eksempel er familiedannelse, parforhold, fødsel, barnets
udvikling og behov, økonomi, forsikring, o.l. Kursusforløbet henvender sig til begge forældre
og strækker sig over en periode, der starter allerede i den tidlige graviditet og fortsætter til
barnet er ca. 1 år gammelt.
Den ønskede effekt med Familieiværksætterne er, at den information, inspiration og støtte som 
forældreparrene får igennem forløbet i barnets første leveår, øger deres oplevelse af mestring og 
kompetence i forhold til rollen som forældre. Derudover forventes et positivt udbytte af 
forældrenes involvering i og relation til barnet og til hinanden som forældre, som forebyggelse af 
eventuel skilsmisse.

2. budgetopfølgning:
De 250.000 kr. dækker supervisions seancer med ekstern psykolog, diverse remedier til 
undervisningen, forplejning til deltagerne ved mødegangene, samt timer til administration i 
Sundhedsplejen. Som noget helt nyt er Sundhedsplejen netop blevet præsenteret for et årligt 
gebyr på 15.000 kr. + 25.000 kr. i tilslutningsafgift for fremadrettet at være med i netværket om 
Familieiværksætterne. Det overvejes pt. om Sundhedsplejen skal fortsætte med at bruge navnet 
”Familieiværksætterne” som led i konceptet. Eller om der skal vælges nyt navn, så vi ikke er en 
del af konceptet. Uanset hvad indsatsen kommer til at hedde, vil indholdet være som på 
nuværende tidspunkt.

Tema 2:
Styrkede IT kundskaber for børn og 
unge

Chefansvarlig:
Anne Steffensen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,7 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
IT færdigheder er væsentlige for vores børn og unge i deres videre færd i livet. I Gribskov vil vi 
gerne give vores børn og unge et endnu bedre afsæt inden for IT området end de får i dag. Der 
afsættes en pulje på 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2019 til aktiviteter, der understøtter Læringsreformen
(0-18 års området) inden for IT området. 

2. budgetopfølgning:
Styregruppen har behandlet ansøgningerne og fik fordelt puljens penge over to omgange i 2016. 
Pengene blev fordelt således:

Institution Bevilling Formål

Nordstjernen 10.000 Konsulentbistand 

Gilbjergskolen 28.000 Virtual Reality  

6.800 Digital udeskole 

26.000 Diverse hardware og devices 

Bjørnehøjskolen 20.000 MatematikFessor-løb 

20.000 Foredrag om digital dannelse 

Gribskolen 40.000 Spiludviklingscafé 
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16.000 Littlebits (Klassesæt) 

20.000 MatematikFessor-løb 

Sankt Helene Skole 10.000 Virtual Reality 

Sankt Helene FO 100.000 Interaktivt gulv 

Skovkanten 100.000 Interaktivt gulv 

40.000 Software til interaktivt gulv

I alt 436.800 

Ovenstående projekter implementeres i 2016 og 2017.
I 2017 vil der være en ny ansøgningsrunde, hvor de resterende midler for 2017 vil blive fordelt.
Evaluering af effekten af projekterne vil foregå i 2019, når alle projekter er implementeret.

Tema 3:
Forebyggende familieindsatser

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,2 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
Fra budgetaftale 2014-2017:
Udvikling af forebyggende familieindsatser skal ses i forlængelse af kommunens 
anbringelsesstrategi og strategien for arbejdet med børn og unge i udsatte positioner.
Aftaleparterne ønsker at fortsætte med at finde nye og innovative måder at tænke forebyggende 
familieindsatser, både når det gælder metode, faglighed og effektivitet. Det indebærer f.eks. 
udvikling af gruppetilbud til borgere og kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til at kunne 
bruge nye metoder. Sigtet er at udvikle indsatserne, så kvalitet og effekt af indsatserne øges til 
glæde for de børn og familier, der har brug for særlig støtte. 

2. budgetopfølgning:
Aktiviteter som er planlagt eller på vej til at blive planlagt med afvikling i 2017:

• 3.-6. april 2017 og et kursus i efterår 2017: Uddannelse til medarbejdere i metoden NVR 
(Non Violent Resistance). Metoden kan anvendes i både skole, daginstitutioner og i 
familier, hvor der skal arbejdes med at reducere konflikter, genoprette relationer og skabe 
øget nærvær. Pris 44.000 kr. for 2 x 4 dage (betaler halvdelen af et kursus som deles med
andre i kommunen)

• Sep./oktober 2017: Opfølgende undervisning i Gruppelederuddanelse. Det er centralt, at 
nogle af projektmidlerne anvendes til vedligeholdelse, oplæring af nye medarbejdere og 
fortsat udvikling af kompetencerne relateret til gruppeforløb samt videreudvikling af nye 
gruppetilbud. Undervisningen foretages af Ingelise Nordentoft, som har uddannet 
medarbejderne tidligere. Pris 20.000 kr. og transport for to dage.

1. 8.-9. november 2017: Uddannelse i FIT – Feedback Informed Treatment. Næsten 
halvdelen af medarbejderne i teamet er pt. i gang med uddannelse i  FIT. Dette er i 
forbindelse med ”Modelprojekt for traumatiserede flygtninge”. Værktøjet vurderes meget 
brugbart og ønskes implementeret i hele behandlerteamet. FIT er også en del af 
effektprogrammet i Gribskov Kommune. Dele af projektmidlerne anvendes på uddannelse,
så alle kan bruge FIT. Solutionfocus varetager uddannelse. Pris 18.000 kr. for to dage. 
Derudover fire gange FIT-supervision til i alt 12.000kr.  

• FIT-certificeringsuddannelse til to medarbejdere. FIT certificering sikrer, at vi i fremtiden 
selv kan uddanne nye medarbejdere i brugen af FIT og kan arbejde kvalificeret med 
videreudviklingen af FIT i en Gribskovmodel model. Pris ca. 60.000 kr. inkl. transport og 
forplejning (uddannelsen kræver bl.a. et kursus, som kun afholdes i USA)

• FIT- supervisionsuddannelse til ledere og koordinator for at sikre kvalificeret supervision 
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og brug af data i FIT og undgå i fremtiden at skulle købe denne supervision eksternt. Pris 
for tre ca. 20.000 kr. inkl. transport (kurset foregår i Gøteborg).

• 5.-6. december 2017: Opfølgende uddannelse i Signs of Safety i et behandlingsspor. Der 
vil blive arbejdet med metoden Signs of Satefy, som er en tværgående metode på Børne- 
og ungeområdet. Der er behov for iværksættelse af et internt uddannelsesforløb, hvor der 
arbejdes med fuld implementering af de faglige termer fra Signs of Safety i 
behandlingsarbejdet. Dette varetages af Solutionfocus. Pris 18.000 kr. for to dage

• Det forventes jf. ovenstående at alle puljemidlerne bliver anvendt i 2017

Tema 4:
Shared Care

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,1 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
Projektet Shared Care er et samarbejde mellem Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands 
hospital (BUA NOH) og GK, samt seks andre nordsjællandske kommuner om behandling af svært
overvægtige børn i alderen 6-15 år. Projektet har modtaget Satspuljemidler. 
Deltagerne ses af sundhedsplejersken i en to års periode med ca. 10-12 ugers interval og de 
deltagende børn og unge henvises til DGI's bevægelsestilbud Jump4Fun. Der tages ikke flere 
overvægtige børn ind i projektet i 2017, da projektet afsluttes i 2017.
Ønsket effekt af indsatsen er reduceret BMI (”vægttab”), øget muskelmasse, nedsat risiko for 
udvikling af hjerte-karsygdomme og metaboliske sygdomme (f.eks. type 2 diabetes). Derudover 
øget psykisk velvære og bedre trivsel hos de deltagende børn og unge.

2. budgetopfølgning:
Satspuljemidlerne har sammen med GKs egen andel af finansieringen dækket udgifterne til 
Jump4Fun. Samarbejdsaftalen med Jump4Fun udløber 1. august 2017. Der blev i forbindelse 
med budget 2017 forhandlingerne ikke givet en fornyet bevilling. Derfor vil samarbejdsaftalen med
Jump4Fun ikke blive fornyet.  

Tema 5:
Gribskov Akademi

Chefansvarlig:
Anne Steffensen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
1,5 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
Gribskov Akademi er et undervisningsforløb for udskolingselever der har behov for et fagligt og 
socialt løft. 

I Gribskov er der hvert år en gruppe unge, der forlader folkeskolen uden de nødvendige 
færdigheder til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Gribskov Akademi er et læringsforløb/Akademi, hvor elever fra folkeskolens udskolingsklasser, 
som er fagligt/socialt udfordret, får mulighed for et fagligt/socialt løft. Akademiet består af en camp
med intensiv faglig og personlig læring, der følges op med et vejledningsprogram, der støtter 
deltagerne (lærere og elever) med at fastholde den faglige og sociale udvikling. Akademiet tager 
udgangspunkt i erfaringer fra Drengeakademiet, som Løkkefonden tidligere har taget initiativ til.

2. budgetopfølgning:
Der er planlagt lærertræning og camps på alle kommunens 5 skoler for udvalgte elever på 7. 
årgang og opfølgning i efteråret 2017 – lærertræning og alle camps afholdes inden efterårsferien 
– opsamling og sparring med lærere/afdelingsledere afholdes i november og december 2017.
Det samlede forbrug hertil forventes ikke at overstige 800.000 kr. i 2017.
I foråret 2018 forventes der efter politisk ønske afholdt et intensivt forløb for 9. klasses elever med
faglige udfordringer. De uforbrugte midler for 2017 ønskes derfor overført til 2018 til at dække 
dette forløb.
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Tema 6:
Haver til maver

Chefansvarlig:
Anne Steffensen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,6 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
Fra budgetaftale 2015-2018:
Vi ønsker at fastholde indsatsen vedrørende ”Fra Haver til Maver”, som er en indsats i forhold til
styrkelse indenfor kost, bevægelse og sundhed i kommunens skoler og dagtilbud samt
understøttelse af læringsreformen. Derfor afsættes der 0,35 mio. kr. 2017 og 2018.
Derudover er der tilført 0,25 mio. kr. til at understøtte naturvejlederindsatsen i kommunens skoler 
og dagtilbud. 

2. budgetopfølgning:
Årets 'kontingent' vedrørende indsatsen ”Fra Haver til maver” er betalt. Der er fortsat ansat en 
naturvejleder, der udfører lærings- og sundhedsfremmende aktiviteter med kommunes børn. Alle 
midler forventes brugt.

Tema 7:
Styrkelse af forebyggelse for unge

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,5 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
Fra budgetaftalen 2017:
Vi vil gerne styrke ungeområdet gennem et særligt fokus på at gøre Gribskov til et endnu mere 
trygt sted at være. Indsatspakken skal bl.a. bidrage til at fjerne euforiserende stoffer i 
ungemiljøerne, hvor stofmisbrug desværre stadig er et problem i dele af Gribskov. Der 
iværksættes en opsøgende gadeplansindsats med direkte fokus på de ungemiljøer, hvor der 
florerer euforiserende stoffer. Indsatsen bidrager til, at unge kommer ud af misbrug, at andre unge
ikke udvikler misbrug og skaber øget tryghed i ungemiljøerne i Gribskov Kommune.

2. budgetopfølgning:
Konkret betyder det at organiseringen af SSP indsatsen ændres fra primært en fuldtidsstilling og 
tre deltidsstillinger til tre fuldtidsstillinger. Det betyder, at der ønskes to nye fuldtidsstillinger besat i
2. kvartal (1. maj) 2017.

Den nye SSP-model udvikles og implementeres i 3. og 4. kvartal 2017.

Tema 8:
Familieindsats – Prævention til 
sårbare unge

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,1 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
Unge i aldersgruppen 15-18 år har allerede nu mulighed for at få bevilliget hjælp til prævention 
gennem serviceloven. Der findes indenfor serviceloven ikke tilsvarende lovhjemmel til at måtte 
bevillige prævention til målgruppen af udsatte piger i aldersgruppen 18-23 år. Målgruppen er unge
kvinder på og over 18  år, som modtager en foranstaltning, der er tilknyttet kommunes interne 
behandlingssystem, som er varetaget af Team Behandling i Center for Børn og Unge. Gennem 
øget prævention skal indsatsen forebygge, at målgruppen får uønskede graviditeter eller aborter, 
der kan udvikle sig til omkostningstunge familiesager. Der er gode erfaringer med denne type 
indsats i bl.a. Halsnæs og Frederiksberg kommuner.

2. budgetopfølgning:
Forebyggelsesudvalget har tidligere besluttet at afsætte midler til projektet Familieindsats. Senest
er projektet godkendt på SSU den 11.01.17 hvor det tidligere Forebyggelsesudvalgs midler nu er 
forankret. I forbindelse med overførsels sagen i regnskab 2016 er midlerne foreslået overført til 
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CBU og her forankret i Team Behandling.
Midlerne er planlagt disponeret med 30.000 til drift, herunder køb af P-stave og spiral og 23.000 
kr. anvendes til administration, herunder samtale og rådgivning med de unge.

I projektets første fase er der anvendt administrativ tid på planlægning, screening af unge, 
samtaler med unge og de første unge er i gang med at få bevilliget prævention. Der er endvidere 
etableret kontakt til Halsnæs for erfaringsudveksling i forhold til deres præventionsprojekt, som vil 
blive inddraget i projektudviklingen af projektet.

Midlerne forventes anvendt fuldt ud.

Tema 9:
Særligt forebyggende familieindsats 
– Forældreaftener i Elverhøj

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,1 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
Indsatsen består af fem faciliterede netværksmøder med både en sundhedsplejerske og en 
pædagog til stede ved møderne. Otte forældrepar deltager med deres børn. Der er aktiviteter for 
børnene i nabolokalet, mens forældrene deltager i netværksmødet med de to fagpersoner. 
Temaer der drøftes/undervises i på netværksmøderne er hverdagen efter barsel, konflikter og 
kommunikation i parforholdet, konflikter mellem forældre og barn, ambitioner som forældre, at 
stille krav til børn, søvn, sprog, bevægelse og overvægt, mad og måltidsvaner, social kontakt og 
trivsel, sygdom og sundhed, samarbejde mellem forældre og dagtilbud om læring og trivsel.

Projektet bliver løbende evalueret blandt forældreparrene og når forløbet er slut gennemføres 
kvalitative interviews med forældre, medarbejdere og ledere. 

2. budgetopfølgning:
Forebyggelsesudvalget har tidligere besluttet at afsætte midler til særlig forebyggende 
familieindsats. Senest er projektet godkendt på SSU den 11.01.17 hvor det tidligere 
Forebyggelsesudvalgs midler nu er forankret. I forbindelse med overførsels sagen i regnskab 
2016 er midlerne foreslået overført til CBU og her forankret i Sundhedsplejen.

Midlerne forventes anvendt fuldt ud.

5


