
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Børneudvalget

Tema 1:
Ny start

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,3 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
Formålet med det etablerede velfærdspartnerskab Ny Start Gribskov er at formidle kontakt 
mellem frivillige og udsatte børnefamilier. De stærke frivillige kræfter i civilsamfundet yder således
støtte, venskab, erfaring og praktisk hjælp til småbørnsfamilier, der i en afgrænset periode er i en 
særlig presset eller vanskelig situation. Det opleves for alle parters side, at det er en 
betydningsfuld indsats. Aftaleparterne er derfor enige om at fortsætte partnerskabet, og der 
afsættes 0,3 mio. kr. årligt i hele budgetperioden. Beløbet anvendes til aflønning af en 
koordinator.

3. budgetopfølgning:
I Ny Start ydes frivillig støtte og hjælp fra en kompetent gruppe af frivillige. Støtten ydes til familier
der er særlig udfordret. I flere af familierne ydes støtten som supplement til specialiserede 
indsatser, hvor den frivillige bidrager til både børnenes og forældrenes bedring i trivsel og 
sundhed.
I flere af familierne er der behov for at udvide den frivillige hjælp med nogle måneder, da det er 
vurderingen af 6 måneder er for kort tid til at familien kommer i trivsel. 

Der er flere eksempler på, at familier og frivillige fortsætter kontakten efter endt forløb i Ny Start til
fordel for både de frivillige og familierne.

Pengene forventes forbrugt til koordinatorløn.

4. budgetopfølgning:
Ny Start har ændret navn til ”Familievenner Gribskov”, da navnet gav anledning til mange 
misforståelser.

Aktuelt er der 6 børnefamilier, der venter på at få en frivillig familieven. I ventetiden forsøger 
koordinator at formidle kontakt til andre af kommunens mange frivillige tilbud. Samarbejde med 
andre frivillige tilbud er en naturlig del af indsatsen i familierne: Fx at formidle kontakt til 
gældsrådgivning, idrætsforeninger og støtte til flygtningefamilier i frivilligcentrene.

Familievennerne yder en stor indsats for at hjælpe og støtte familierne og deres børn til glæde for 
begge parter og medvirker til at fremme familiernes og børnenes sundhed og trivsel, og dermed 
reducere risiko for at børnene henvises til dyre indsatser i det kommunale system.

Budgetmidlerne forventes alle forbrugt til koordinatorløn.

Tema 2:
Styrkede IT kundskaber for børn og unge

Chefansvarlig:
Anne 
Steffensen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,4 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.
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3. budgetopfølgning:
Dagtilbud og skoler har mulighed for at søge puljen med frist medio august 2016 til realisering i 
efteråret 2016. Effekten vil afhænge af de konkrete projekter, men det er et krav for at modtage 
midler fra puljen, at de konkrete projekter styrker børn og unges læring og trivsel i det/de tilbud, 
der tildeles midler fra puljen.

4. budgetopfølgning:
Styregruppen har behandlet ansøgningerne og fik fordelt 274.000 kr. Dermed er der stadig 
126.000 kr. tilbage af puljen hvorved, der er blevet offentliggjort en ansøgerrunde nr. 2 med 
deadline 1.12.2016. Efter styregruppens første behandling blev pengene fordelt således:

• Nordstjerneskolen: 10.000 kr. til konsulentbistand.

• Gilbjergskolen: 28.000 kr. til Virtual Reality.

• Bjørnehøjskolen: 20.000 kr. til MatematikFessor-løb

• Sankt Helene FO: 100.000 til interaktivt gulv

• Sankt Helene Skole: 16.000 kr. til LittleBits (klassesæt), 20.000 kr. til MatematikFessor-
løb, 10.000 kr. til Virtual Reality.

• Skovkanten: 100.000 kr. til interaktivt gulv

Evalueringen vil foregå i 2019, når alle midlerne er blevet fordelt.
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Tema 3:
Udvikling af 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, som 
Børneudvalget besluttede i foråret. 
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. 

3. budgetopfølgning:
I 2016 arbejdes der videre med implementering og forankring af de nye arbejdsgange, metoder 
og kompetencer, som medarbejderne har opbygget og udviklet gennem de sidste par år.

• Status på arbejdet med forebyggende støtte i gruppetilbud er, at vi har arbejdet med 
fleksible og dynamiske grupper. Vi har fået erfaring med at pga. skiftende behov i 
familierne og hos borgerne, så skal vores gruppetilbud og det faglige indhold og 
metoderne løbende justeres i forhold til de konkrete opgaver. Vi opbygger derfor erfaring 
med flere forskellige gruppeforløb som fx flerfamilieterapi, forældre med anbragte børn, 
unge med angst, gravid/spædbørne osv.  Den løbende udvikling af gruppetilbud, der 
passer til de konkrete behov kræver løbende tid til udvikling, vidensdeling og koordinering 
mellem medarbejderne. Det er fortsat vores vurdering at udbredelse af gruppemetoden i 
mange familier er en kvalitativ tilgang og samtidig understøttende i forhold til en effektiv 
drift.

• Opdatering i forhold til uddannelse og kompetencer hos den enkelte medarbejder. Vi har 
en medarbejder der er ved at afslutte Theraplay uddannelsen, hvilket betyder at vi nu 
aktivt kan levere denne ydelse/behandling ved 2 medarbejdere og ikke skal købe ydelsen 
eksternt. Vi har 10 medarbejdere på tværs af de forskellige teams i gang med en 
uddannelse i konfliktmægling. Formålet er at forebygge alvorlige konsekvenser for 
børnene i konfliktfyldte skilsmissesager. Metoden vurderes at kunne bruges både ude i det
tidlige forebyggende arbejde og som en intern forebyggende foranstaltning. Vi har en del 
medarbejdere aktivt i gang med uddannelse i Feedback Informed Treatment (FIT) med 
henblik på at hele medarbejdergruppen skal kunne bruge metoden som 
evalueringsværktøj i forhold til effekten af de internt leverede forebyggende 
foranstaltninger.

• Organisatorisk sammenlægning af indsatserne på tværs af Børne- og Familieteamet og 
Ungeteamet. Dette forventes på sigt at kunne give en effektivisering set i lyset af en fælles
vidensdeling og øget fleksibilitet i forhold til brug af ressourcerne.

4. budgetopfølgning:
• Det ikke været muligt at bruge alle projektmidlerne til projekt "Udvikling af forebyggende 

familieindsatser" i 2016. Midlerne ønskes overført til budget 2017.
• Status er, at der fortsat arbejdes med implementering og udvikling af gruppeindsatser og 

flerfamilieterapi. Flere grupper har været igangsat og der er aktuelt igangværende 
grupper. I 2017 vil der blive intensiveret i fortsat at implementere og udvikle metoderne 
samt samle op på positive erfaringer og udfordringer. Det er centralt, at nogle af de sidste 
projektmidler anvendes til vedligeholdelse, oplæring af nye medarbejdere og fortsat 
udvikling af kompetencerne relateret til gruppeforløb.
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• Der arbejdes 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.

• Jf. 3 budgetopfølgning er næsten halvdelen af medarbejderne i teamet pt. i gang med 
uddannelse i  FIT (Feedback Informed Treatment). Dette er i forbindelse med 
”Modelprojekt for traumatiserede flygtninge”. Værkstøjet vurderes meget brugbart og 
ønskes implementeret i hele behandlerteamet. FIT er også en del af effektprogrammet i 
Gribskov Kommune. Dele af projektmidlerne kunne anvendes til supervision i forbindelse 
med implementering af FIT. 

• Endvidere vil dele af projektpuljemidlerne til ”Udvikling af forebyggende familieindsatser” 
blive anvendt til at uddanne 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. 
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Tema 4:
Mere bevægelse og bedre kost

Chefansvarlig:
Anne 
Steffensen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,7 mio. kr.

I budgetaftale 2014-2017 blev der afsat midler til bedre kost og mere bevægelse på 
børneområdet. Der henstår 685.000 kr., der ikke er anvendt.
Børneudvalget besluttede på deres møde d. 22.02.2016, at benytte de resterende midler til delvis 
finansiering af ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

3. budgetopfølgning:
Den ny organisering og ledelsesstruktur træder endeligt i kraft i sommeren 2016 med tiltrædelse 
af to nye ledere på hhv. Brumbassen og Elverhøjen.

4. budgetopfølgning:
Der er tiltrådt to nye ledere hhv. 1. august og 1. september på Brumbassen og Elverhøj. Hermed 
er den nye ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet på plads.

Tema 5:
Mere bevægelse og bedre kost – Tilbud 
til svært overvægtige børn og unge 
(overvægtsprojekt)

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,2 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
Fra budgetaftale 2014-2017:
Det er målet at leg og bevægelse skal indtænkes mere i arbejdet med børn og unge. Leg, læring 
og bevægelse i løbet af dagen skal øge indlæringen, styrke de personlige og sociale 
kompetencer og forbedre børnenes motivation.
Legepladser og udearealer er en vigtig brik i opnåelse af dette mål og et vigtigt fokus i arbejdet 
med børnebyer, hvorfor der prioriteres midler til at udvikle dette i relation til skoler, FO'er og 
dagtilbud. 
Der prioriteres også en øget indsats for sundhed og forebyggelse, både i en bred almen indsats, 
såvel som mere fokuserede indsatsområder, som f.eks. en indsats i forhold til overvægtige børn, 
indsats i forhold til sundhedsindsatser i institutioner med videre.

Gribskov Kommune har siden august 2014 deltaget i projekt ”Effektiv, tryg og kvalificeret 
behandling til overvægtige børn og unge”: Et shared-care-projekt mellem 8 kommuner og Børne 
og ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød.
Projektet har søgt SATS puljemidler som fordeles mellem kommunerne og Hospitalet. De fleste af
pengene overføres til Hospitalet, som varetager projektledelsen og andre funktioner. 

Formålet med projektet er at kvalificere, styrke og opbygge et fælles tværfagligt, tværsektorielt 
hospital-kommune samarbejde til svært overvægtige børn og unge i alderen 6 til 15 år. 
Målsætningen er at give børn og unge med svær overvægt et effektivt, familiecentreret 
behandlingstilbud der bygger på veldokumenterede metoder, og som giver barnet/den unge og 
familien et trygt kontinuerligt forløb med den fornødne sundhedsfaglig, psykologiske og 
pædagogiske støtte.
I projektet uddannes to sundhedsplejersker i samarbejdsmodellen under supervision fra 
børneafdelingen på NHH og der er et tæt samarbejde med Jump4fun, som er et tilbud om motion,
leg og bevægelse for overvægtige børn og unge under DGI Nordsjælland.
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3. budgetopfølgning:
Aktuelt er der ialt 35 børn fra Gribskov Kommune i projektet. Samarbejdet mellem 
Børneafdelingen og sundhedsplejerskerne fungerer rigtig godt, blandt andet på grund af at 
kommunikationen ved hjælp af korrespondencemeddelelser er smidig, hurtig og sikker.

De fleste af deltagerne har tabt sig i vægt eller undgår at tage på, og alle deltagerne beretter om 
at de har det bedre fysisk og psykisk. Der er flere eksempler på, at deltagernes 
familiemedlemmer også har tabt sig. 

Vi har erfaret i projektet at der er flere overvægtige unge i projektet, som er anbragt udenfor 
hjemmet af Gribskov Kommune på kostskoler. Derfor har teamet besluttet at rykke indsats og 
undersøgelser af de unge ud på en af skolerne med det formål at undersøge om en samlet 
indsats kan støtte de unge i vagttab og varige livsstilsændringer. Teamet planlægger individuel 
indsats, og samlet indsats, rådgivning og vejledning til pædagoger, køkkenpersonalet og forældre
for at få skolen til at indgå som støtte og ressource i forhold til de unges vægttab.

Sundhedsplejerskerne superviseres af lægerne på børneafdelingen, deltager i ERFA gruppe, og 
har været på kurser målrettet metoden i projektet, så de derved er klædt rigtig godt på til 
opgaven.

Alle børn og unge i projektet opfordres til at deltage i idrætsaktiviteter i Jump4Fun.

4. budgetopfølgning:

Da SATS pulje projektet afsluttes i 2017, tages der fra 1. januar 2017 ikke flere børn og unge ind 
til forundersøgelser på Børneafdelingen på Nordsjællands Hospital. Der følges fortsat op på 
børnene/de unge og deres familier ved 4 – 5 kontroller hos sundhedsplejersken og års kontroller 
hos børnelægerne, for at sikre varigt vægttab og kost- og livsstils ændringer hos deltagerne og 
deres familier. Sundhedsplejen tager de børn og unge, der er på venteliste til kontrol og 
undersøgelser, og henviser til egen læge ved behov for udredninger.

Deltagerne taber sig fortsat, og udviser bedre trivsel, og der er generelt stor tilfredshed blandt 
deltagerne og deres familier, ligesom flere familiemedlemmer også har ændret kost- og 
motionsvaner.

Et begrænset antal af Gribskov kommunes deltagere har været henvist til pædagogisk og eller 
psykologisk bistand, som er en del af projektets tilbud. Børnene/de unge henvises desuden til 
Jump4Fun, som er et tilbud om motion til overvægtige børn og unge i samarbejde med DGI 
Nordsjælland. Gribskov kommune bidrager økonomisk til Jump4Fun fra puljen.

Samarbejdet med en af kostskolerne, der aktuelt har 6 elever fra Gribskov kommune, er godt 
etableret, hvorved skolen aktivt kan støtte eleverne i forhold til bedre motions- og kostvaner med 
henblik på at opnå bedre helbredstilstand, vægttab og sundere livsstil. Vi formoder, at det også vil
have en positiv effekt på de øvrige elever på skolen.

De to sundhedsplejersker, der har modtaget supervision og undervisning i metoden, og som har 
taget sig af eleverne, vil fremover være i stand til at behandle og støtte børn og unge til vægttab 
og forbedret livsstil. Disse to sundhedsplejersker modtager et funktionstillæg for at varetage 
opgaven.

Budgetmidler for 2016 forventes alle brugt. 
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Tema 6:
Mere bevægelse og bedre kost – 
Forebyggelse og aktive borgere i 
bevægelse

Chefansvarlig:
Anne 
Steffensen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,5 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 
Fra budgetaftale 2014-2017:
Det er målet at leg og bevægelse skal indtænkes mere i arbejdet med børn og unge. Leg, læring 
og bevægelse i løbet af dagen skal øge indlæringen, styrke de personlige og sociale 
kompetencer og forbedre børnenes motivation.
Legepladser og udearealer er en vigtig brik i opnåelse af dette mål og et vigtigt fokus i arbejdet 
med børnebyer, hvorfor der prioriteres midler til at udvikle dette i relation til skoler, FO'er og 
dagtilbud. 

Der prioriteres også en øget indsats for sundhed og forebyggelse, både i en bred almen indsats, 
såvel som mere fokuserede indsatsområder, som f.eks. en indsats i forhold til overvægtige børn, 
indsats i forhold til sundhedsindsatser i institutioner med videre.

På BØR den 6.10 2014 blev det besluttet, at CBU's investeringsmidler på ca. 1 mio. kr. (budget 
2014) til etablering af udearealer og legepladser indtænkes ift. de konkrete dagtilbud, som 
pilotprojekter i forebyggelsesprogrammet Grib Livet 

3. budgetopfølgning:
Der er etableret en legeplads i Helsinge Børnehus, afdeling Boager for 500.000 kr. Legepladsen 
er åben for offentligheden i tider uden for dagtilbuddets åbningstid. Legepladsen er blevet til i 
dialog med børn, forældre og medarbejdere og er en del af pilotprojektet Grib Livet. 

4. budgetopfølgning: legepladsen er færdig, budgettet er holdt. Der bliver evalueret på projektet 
”Grib Livet” i Boager i efteråret 2016 og denne evaluering bliver fremlagt primo 2017
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Tema 7:
Gribskov Akademi

Chefansvarlig:
Anne 
Steffensen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
0,5 mio. kr.

Fra budgetaftale 2015-2018:
I Gribskov kommune har vi en gruppe unge, som forlader folkeskolen uden de nødvendige 
færdigheder til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor ønsker aftaleparterne at etablere 
Gribskov akademi, hvor elever fra folkeskolens 7.-8. klasse, som er fagligt udfordret, får mulighed 
for et fagligt løft. Akademiet er en sommercamp med intensiv faglig og personlig læring, der 
følges op med et etårigt mentorprogram, der støtter deltagerne med at fastholde udviklingen 
derhjemme. Akademiet tager udgangspunkt i erfaringer fra Drengeakademiet, som Løkkefonden 
har taget initiativ til og hvor eleverne løftede deres faglige niveau svarende til 2-3 år i løbet af 3 
ugers sommercamp.

3. budgetopfølgning:
Gribskov Akademi er blevet konverteret til et 4 ugers Læringsakademi i starten af skoleåret 
2016/2017 for et antal unge på 8. klassetrin på tværs af skolerne. Elevprofilen er unge, der er i 
fare for ikke at få 02 eller har særlige udfordringer i dansk og matematik og i fare for ikke at blive 
uddannelsesparate. 
Gribskov Kommune har entreret med True North, som også står bag Drengeakademiet og 
kontrakt for det første år er indgået.
Det er forventningen, at effekten af Gribskov Læringsakademi vil løfte de unges faglige niveau i 
dansk og matematik betydeligt og deres tro på sig selv så meget, at de med en opfølgning af 
læringsmetoderne på deres skoler, vil blive i stand til at blive uddannelsesparate.
Alle midler forventes brugt.

4. budgetopfølgning:
I august/september 2016 blev af der afholdt et 4 ugers Læringsakademi, hvor i alt 35  unge 
deltog. True North kommer i november 2016 med en evaluerende rapport som opfølgning af 
forløbet. True North har testet eleverne både før og efter Læringsakademiet. Alle midler er brugt.
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