
  

Effektcase: Familieiværksættere for forældre med 0-2 årige børn
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* Udfordringer
med forældre-

rollen
* Risiko for
skilsmisser
* Stigende

under-
retninger

Første-
gangs 
for-
ældre 
med 
0-2 
årige 
børn

40 børn
og op til

 80 
forældre

I 
Græsted

* Under-
   visning
* Råd
* Vejledning
* Netværk
* Sundheds-
   oplysning

Videreføre 
frivilligt 

tilbud om 
FAMILIE-
IVÆRK-

SÆTTERE
5 kursus-

dage
om året 
á 2 timer

* Børn 
  på samme 
  alderstrin

* Motiverede
  forældre og 
  medarbejdere

* Tilslutning
  fra både 
  ress.-stærke 
  og -svage 
  familier

* Efterfølgende
  netværks-
  dannelse

Heraf ca. 
10% 
familier 
med 
særlige 
behov

Finansieringen 
af det 
nuværende 
Familie-
iværksætter-
tilbud stopper 
med udgangen 
af 2016

Relevante 
fagpersoner 
(interne og 
eksterne) 
inviteres ind 
som 
undervisere. 
Dette kan 
omfatte 
personalet i 
småbørns-
tilbud, tale-
høre 
pædagoger, 
sundheds-
plejersker, 
psykologer og 
andre 
relevante fra 
CBU.

Udv.projekt for forældre med 
2-6-årige børn i sam.arb. med 
Center for Socialt Ansvar og 
Kolding kommune

Bemærkning
Et nyt tilbud for 2-6 årige børn i 
dagtilbud giver mest mening, 
hvis finansieringen for 0-2-
årige er afklaret.

2016 2017 2018 2019 2020

Omk. (fin. af 
Børne-
udv.)

100.000 100.000 100.000 100.000

Ge-
vinst - - - -

Første 
gevinst-
år

Årlige 
omkostninger:

Sundhedspleje
60.000

Projekt adm.
40.000

Gevinster 
ukendte

Omkostninger 
modsvares af 
sparede for-
anstaltninger:

Familiebehandl.:
6.000 kr/md.

Anbringelse i 
plejefamilie:
120.000 kr./md.

Anbringelse i 
døgninstution:
160.000 kr./md

Desuden 
færre 
PPV'ere og §50 
udredninger 
(á 305 kr/time).

”Break even”

Omkostningerne 'går i 
nul' fra 2020 ved 
følgende antal sparede 
foranstaltninger:

5 familiebehandl.:
 (1,6 pr. efterflg. år)

1 års anbringelse i 
plejefamilie:
(4 mdr. pr. efterflg. år)

2,5 mdrs. anbringelse i 
døgninstution:
(1 md. pr. efterflg. år)

Bemærkning:
De økonomiske 
gevinster forventes 
tidligst efter 3 års 
indsats

Positive 
forældre-
evalueringer 
af det hidtidige 
forløb.

Effekt-
vurdering 
foreligger 
endnu ikke.

Ingen kendte 
omkostninger

Gevinster:
Netværk mellem 
forældre

Færre skilsmisser

Styrkede forældre-
barn relationer

Færre børn, der 
mistrives

Bedre kost- og 
søvnvaner

Færre 
overvægtige børn

Færre livsstils-
sygdomme
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Udviklings-
mulighed

Anbefaling: Det anbefales at videreføre finansieringen af Familie-
iværksætterne for forældre med 0-2 årige børn i Græsted frem for at oprette 
tilsvarende nyt tilbud for 2-6 årige. Tilbudet vurderes at have en inkluderende 
effekt og forebygge mistrivsel og skilsmisser i småbørnsfamilierne. 
De økonomiske gevinster er uklare og forventes tidligst i 2020 i form af færre 
udredninger og familiebehandlinger 
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