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Målgruppen: Forældre og børn (0-18)

□ Førstegangsforældre og 
gravide

□ Forældre til børn i 
dagtilbud

□ Forældre til børn i skole

□ Børn (0-18 år)



 

Problemets omfang (1)
I Center for Børn og Unge oplever vi en række                  
udfordringer relateret til børn og unges trivsel og læring:

□ Skilsmisser: Ca. 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse. 
Når et barns forældre bliver skilt, fordobles risikoen for at barnet 
ikke får anden uddannelse end grundskolen (Danmarks statistik)

□ Overvægt: 24,9% af kommunens skolebørn er overvægtige

□ Trivsel: Gribskov Kommune ligger under landsresultaterne i 
forhold til elevernes (4.-9. klasse) trivsel i skolerne 
(Kvalitetsrapport for skoler 2014/15).

□ Ulighed i sundhed: Dårlig sundhed (fysisk og mentalt) hober sig 
op i lavere socialklasser (Skoleundersøgelsen 2014)



 

Problemets omfang (2)

□ Tandsundhed: Gribskov ligger lavere end de øvrige kommuner i 
regionen når det gælder cariesfri børn fra 5-15 år

□ Unge og uddannelse: 73% af Gribskovs unge har gennemførst 
mindst en ungdomsuddannelse 6 år efter 9. klasse 
(landsgennemsnittet er 77%).

□ Udgiftstunge indsatser: Gribskov Kommune havde i 2014 store 
budgetoverskridelser på det socialfaglige område, hvilket blandt 
andet skyldtes et højt antal børn, der modtog forebyggende 
foranstaltninger samt en væsentligt højere serviceadgang end 
øvrige kommuner. (Rapport fra Deloitte, forelagt Børneudvalget 
16.2 2014)  



 

Indsats: Familieiværksætterne
□ En konkret metode til at styrke forældreforberedelsen fra 

graviditeten og indtil barnet er ca. 15 måneder. 

 

□ Tre overordnede mål med indsatsen:
□ at styrke førstegangsfødende forældres forældrekompetence 
□ at styrke forældrenes fællesskab 
□ at styrke netværket blandt nye forældre 

□ Alle førstegangsfødende forældre tilbydes                         
deltagelse i et gruppeforløb på 16 gange med                          
start i 26. graviditetsuge. 

□ I Gribskov er der lige nu 13 hold.                                            
Det første hold startede op i 2014 og                                     
afslutter forløbet 2. juni 2016.



 

Familieiværksætterne – effekter (1)
□ Der findes endnu ingen evalueringer, der måler på effekterne af 

Familieiværksætterne.

□ Børneudvalget har besluttet, at Familieiværksætterne skal 
evalueres i forhold til ønskede effekter. Dette sker i regi af 
kommunens Effektprogram og på nationalt plan.

□ Andre kommuner har evalueret indsatsen positivt (Hørsholm og 
Holstebro)

□ De deltagende sundhedsplejersker fra Gribskov har i forbindelse 
med Børneudvalgets beslutning om fortsættelsen af projektet 
(BØR 11.1 2016) vurderet effekterne af indsatsen



 

Familieiværksætterne – vurderede 
effekter

□ Styrket samarbejde: Familieiværksætterne styrker 
sundhedsplejens samarbejde med andre faggrupper på 
børneområdet, det private erhvervsliv og frivillige foreninger.

□ Styrket sundhedsfaglighed: Sundhedsplejerskernes rolle 
som facilitatorer styrker dem fagligt.

□ Netværksdannelse: Familieiværksætterne styrker den 
gensidige omsorg og følelse af ansvar mellem forældre, som 
danner netværk på tværs af kulturelle og sociale forskelle. 

□ Øget trivsel gennem forebyggelse:Familieiværksætterne er 
med til at forebygge skilsmisser

□ Forældrekompetence: Forældrene styrker deres 
forældrekompetencer gennem Familieiværksætterne. Især 
fædrene høster et udbytte, som de ikke tidligere har haft 
mulighed for at få. 



 

Hvad er der brug for mere af? (1)

□ Indsatser, der bygger videre på de indsatser vi i forvejen 
har, fx FKI og familie- og ungehuset

□ Supplerende forældreuddannelsesindsatser målrettet 
forældre til børn i dagtilbud og skole, fx et udvidet 
'Familieiværksætterne' eller forløb igennem 'De Utrolige År'

□ Supplerende indsatser målrettet forældre til børn (0-12 år), 
fx Theraplay, der hjælper forældre til at skabe tryghed via 
rammesætning og regulering, skabe forbundethed og 
afstemthed. Theraplay hjælper barnet til mestring gennem 
værdsættelse og ved at understøtte barnets 
udforskningsadfærd



 

Hvad er der brug for mere af? (2)

□ Supplerende indsatser målrettet forældre til teenagebørn 
med henblik på at hjælpe de unge med at mestre de 
stigende krav i ungdomslivet, fx temamøder

□ Indsatser med henblik på at forebygge skilsmisser, fx 
konfliktmægling og almindelig råd og vejledning



 

Videreudvikling af Familieiværksætterne
□ Mulighed for fortsættelse af Familieiværksætterne for 

målgruppen forældre til børn i dagtilbud (2-6 år).

□ Center for Socialt Ansvar vil i samarbejde med interesserede 
kommuner arbejde med at udvikle Familieiværksætterne til 
målgruppen:

□ Ideworkshop med relevante interessenter

□ Udvikling af værktøjskasse og netværksmanual

□ Udvikling af moduler med temaer og koncepter 

□ Udvikling og implementering af evalueringsdesign, se bilag 

□ Gennemførelse af pilottest i én kommune/region

□ Udvikling af bæredygtig forretningsmodel



 

”De Utrolige År” - Forældreprogrammer

□ Mulighed for at iværksætte nye forældreprogrammer målrettet 
forældre i både dagtilbud og skoler – i familier med særlige behov

□ DUÅ - Førskole og Småbørn: Kan tilbydes til forældre med 
børn i alderen 1-8 år, mens kernemålgruppen er 1-6 år. Inden 
for målgruppen er børn med ADHD samt deres familier.

□ DUÅ – Skolealder: Målrettet forældre med børn mellem 6 til 
12 år med udreagerende adfærd, læringsvanskeligheder eller 
sociale og emotionelle problemer.



 

”De Utrolige År” - erfaringer og resultater

Generelt viser forskningen for DUÅs forældreprogrammer:

□ Forbedrede forældrekompetencer 

□ Forbedret selvfølelse og reduceret stress hos forældre 

□ Reduktion i adfærdsvanskeligheder hos børn.

Kilde: Kora Forskningsnotat om DUÅ-programmer – Systematisk review af effektviden 
om DUÅ børne-, forældre- og lærerprogram-merne (2015) 



 

Hvilke kommuner anvender DUÅ?
□ Kommunernes erfaringer:

□ Øget trivsel blandt børn, unge og deres 
familier. 

□ Metoderne er økonomisk rentable. 

□ Metoderne er tydelige og konkrete, som gør 
det nemt for familierne at overskue og gør 
det tværfaglige samarbejde både mere 
effektivt og positivt. 

□ Tilfredsheden blandt involverede 
medarbejdere stiger, bl.a. fordi 
teamsamarbejdet giver øget mulighed for 
sparring og vejledning. 

□ Den forskningsmæssige tilgang med fokus på 
dokumentation smitter af på andet arbejde. 

□ Kvalitetssikring understøtter, at det rent 
faktisk er de definerede metoder, der 
anvendes i praksis.

Kilde: www.socialstyrelsen.dk
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