
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Børneudvalget

Navn på tema
Tidlig indsats for udsatte familier

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget:  
296.700 kr.

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftale 2014-2017 står der: HomeStart er et velfærdspartnerskab med det formål at 
formidle kontakt mellem frivillige og udsatte børnefamilier, hvorved de stærke frivillige kræfter i 
civilsamfundet yder støtte, venskab, erfaring og praktisk hjælp til småbørnsforældre, der i en 
afgrænset periode er i en særlig presset eller vanskelig situation. 
Partnerskabet er opstartet i 2013 og videreføres med finansiering i 2014 og delvis finansiering  i 
2015, hvorefter initiativet forventes at være selvfinansieret. 

Børneudvalget godkendte forår 2014, at ændre til en selvstændig forening forankret i 
Frivilligcenter Græsted: Ny Start med samme formål. Ny Start ledes af en selvsupplerende 
bestyrelse, der består af frivillige og en kommunal medarbejder. Ny Start adskiller sig fra Home 
Start på flere punkter:

Tæt samarbejde mellem bestyrelse, koordinator og kommunale medarbejdere. Formålet med 
dette samarbejde er at fungere som ressourcebank for familierne via de frivillige. Derved kan 
foreningen støtte familien med netværk til lokalsamfundets tilbud, muligheder og frivilligcentre. 
Familien tilbydes ad hoc netværk fra både bestyrelse og koordinator, som kan bidrage til 
selvhjulpenhed og forebygge isolation og ensomhed.

Budgetopfølgning:
Ny Start har aktuelt 13 frivillige familievenner der tilbyder pressede familier praktisk hjælp og 
støtte ca. to timer om ugen.
Der forventes hjælp og støtte til yderligere 6 familier i løbet af året.

Ny Start haft et samarbejde med SUS (Socialt udviklingscenter) om at søge midler til finansiering 
af udvikling af projektet. Der er blandt andet søgt midler i Tryg Fonden og Helsefonden, begge har
givet afslag med den begrundelse at der ikke kan søges til drift.
Det har vist sig vanskeligt at få midler via andre fonde og lignende til drift. (Koordinator løn). 

Navn på tema
Udvikling af læringsmiljøer – 
læringsvejledere

Chefansvarlig:
Anne 
Steffensen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget  
4.491.489 kr.

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftale 2014-2017 står der: Aftaleparterne ønsker at integrere arbejdet med børnebyer og 
folkeskolereformen til en samlet Læringsreform, der gælder for hele 0-18 års området. Målet er at 
styrke børn og unges læring, så de bliver så dygtige som muligt.

Aftaleparterne ønsker derfor at investere i udviklingen af læringsmiljøer inden for fire temaer: 
• Styrket pædagogisk ledelse og opbygning af viden om børns læring

Dette tema skal sikre, at vores ledere har de rette kompetencer og muligheder for at sætte 
rammer og retning for arbejdet med at opbygge stærke pædagogiske læringsmiljøer. 
Herunder også at give medarbejdere endnu stærkere kompetencer i forhold til børn og unges 
læreprocesser. 
Aftaleparterne ønsker at tilknytte ressourcepersoner, der kan styrke ledelsernes og 
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medarbejdernes arbejde med at udvikle pædagogik og læring på skoler og dagtilbud og 
inddrage forskningsresultater til at kvalificere indsatserne.

Budgetopfølgning:
På nuværende tidspunkt forventes det at det afsatte budget anvendes.

Navn på tema
Mere bevægelse og bedre kost – Tilbud 
til svært overvægtige børn og unge

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
317.000

Kort beskrivelse af temaet:
I budgetaftalen 2014-2017 står der: 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.

Samlet set prioriterer aftaleparterne 3 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til disse formål.

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.

Budgetopfølgning:
Projektet er godt i gang med de første 20 børn/unge og deres familier. Sundhedsplejerskerne har 
været på uddannelse, så de kan varetage indsatsen overfor børnene – de unge og deres familier.
Projektet financierer Jump4Fun, som er et tilbud om bevægelse i DGI til overvægtige børn. 

Det forventes på nuværende tidspunkt at det afsatte budget anvendes.

Navn på tema
Mere bevægelse og bedre kost – 

Chefansvarlig:
Anne 

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
500.000
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Forebyggelse og aktive borgere i 
bevægelse

Steffensen

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftalen 2014-2017 står der: 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.

Samlet set prioriterer aftaleparterne 3 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til disse formål. På 
Børneudvalgets møde 20.04.2015 besluttede udvalget at reducere beløbet i 2015 med 0,5 mio. 
kr.

Budgetopfølgning:
Indtænkes i projektet ”Grib Livet”. Det er politisk besluttet at opstarte projektet i to dagtilbud - 
Helsinge Børnehuse, afdeling Boager og Græsted Børnehuse, afdeling Ramsager. Projektet er 
foreløbigt igangsat i Boager. Rammen på 0,5 mio. forventes forbrugt til forbedring af udearealer 
og legeplads i denne institution. Projektet i Ramsager overgår til Elverhøjen, men opstartes først i 
efteråret når børn, personale og forældre har haft mulighed for at falde godt til. Der arbejdes i 
lokale arbejdsgrupper med projektet. Der udvikles på legepladserne, så leg og bevægelse kan 
indtænkes mere i arbejdet mhp. at øge læring, styrke personlige og sociale kompetencer og 
forbedre børnenes motivation. 

Navn på tema
Udvikling af den forebyggende 
familieindsats – Udvikling af gruppetilbud

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
351.915

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftale 2014-2017 står der: 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. 

Herudover vil aftaleparterne også undersøge og vurdere potentialet i at indføre et 
forældreuddannelses-program med henblik på at understøtte familierne og familiedannelse, 
herunder forebygge skilsmisser. Der er mange positive erfaringer med dette i andre danske 
kommuner, såvel som i udlandet. (Beskrevet i tema nedenfor: ”Udvikling af den forebyggende 
familieindsats – Forældreuddannelsesprogram”).

Budgetopfølgning:
Der er nedsat projektgruppe, som, ud fra "faglig strategi for arbejdet med børn og unge i udsatte 
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positioner" samt forskning på området, har arbejdet med temaet med det formål, at se på hvordan
vi via udvikling af indsatserne kan løfte den kvalitative indsats i familierne samtidig med at den 
øgede opgavetilgang og besparelser (mere for mindre) på området fordrer, at vi tænker i 
effektiviserende strategier i opgavehåndteringen. 

Projektgruppen har set et behov for, at medarbejdere med forskellig faglig baggrund har behov for
at  etablere en fælles platform og tilgang til at arbejde med børn og unge i udsatte positioner. 
Endvidere, at der var behov for at kompetenceudvikle på metoder til etablering af gruppeforløb og
flerfamilieterapi. Der har i 2014 været gennemført følgende kompenceudviklingsforløb: 

• Signs of safety -en løsningsfokuseret tilgang, som fælles metodisk tilgang
• Gruppelederuddannelse ved Ingelise Nordenhof, 3-dages kursusforløb i etablering af 

gruppeforløb
• Forskellige individuelle kompetenceløft gennem kurser til medarbejderne mhp. at etablere en 

bredere kompetencepalet i familiebehandlingen for at kunne imødese forskellige borgeres 
behov ud fra en effektorienteret tilgang -dette med afsæt i kompetencestrategien på området 
og den enkelte medarbejders KUP.

•
Der er endvidere arbejdet med at etablere forskellige gruppeforløb i familiebehandlingshuset ud 
fra en effektorienteret tilgang.

I 2015 arbejdes der videre med udviklingen og implementeringen:

• I jan. afholdt internt kursus i flerfamilieterapi ved Bodil Burian -et 3 dages forløb
• I 2015 arbejdes med implementering af flere gruppeforløb
• I efteråret 2015 arbejdes der med at videreudvikle evalueringsværktøjer i fm. behandlingen i 

familiebehandlingshuset mhp. vores udvikling af vores egen praksisbaseret evidens

Navn på tema
Udvikling af den forebyggende 
familieindsats - 
Forældreuddannelsesprogram

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
351.000

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftale 2014-2017 står der: 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. 

Herudover vil aftaleparterne også undersøge og vurdere potentialet i at indføre et 
forældreuddannelses-program med henblik på at understøtte familierne og familiedannelse, 
herunder forebygge skilsmisser. Der er mange positive erfaringer med dette i andre danske 
kommuner, såvel som i udlandet. 

Til dette formål afsætter aftaleparterne 0,8 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015.
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Børneudvalget besluttede d. 5. maj 2014, at anvende en gennemprøvet metode 
”Familieiværksætterne”, som er et forældreuddannelsesprogram der involverer samarbejde med 
private, frivillige, Regionen, internt samarbejde i CBU hvor vordende forældre samles i grupper 
der starter i 24. garviditetsuge. Kommunens sundhedsplejersker er gennemgående fagpersoner 
og tovholdere på grupperne.
Indsatsen skal styrke forældrenes kompetencer og styrke netværk blandt nye forældre så de på 
tværs af forskelle kan yde gensidig støtte ud fra princippet om empowerment og solidarisk 
medborgerskab i civilsamfundet.

Center for Socialt Ansvar har udviklet metoden, og yder supervision og vejledning til 
projektgruppen og til styregruppen.

Der er nedsat en regional styregruppe bestående af chefer fra Nordsjællands Hospital i Hillerød 
og de 4 kommuner der arbejder med metoden. Derved sikres tæt samarbejde mellem Region og 
kommune omkring graviditet fødsel og barsel. Styregruppen faciliteres af en konsulent fra Center 
for Socialt Ansvar.

Budgetopfølgning:
Alle førstegangsgravide par tilbydes Familieiværksætterne, og grupperne er godt i gang. Der 
arbejdes fortsat på samarbejde mellem kommune og Region vedrørende rekruttering, da 
grupperne starter op i 24. graviditetesuge.

Samarbejdet mellem Region og kommuner medvirker desuden til at opfylde et af de mål der er 
opstillet i Sundhedsaftalen omkring et samlet graviditets, fødsels og barselsforløb forbedres, så 
de nybagte familier oplever en sammenhængende og koordineret indsats.

Styregruppen bidrager til et forbedret samarbejde mellem de fire kommuner: Hillerød, Hørsholm, 
Furesø og Gribskov og Regionen. 

Familieiværksætterne er godt i gang med de første 10 hold forældre. Tilbagemeldinger fra 
forældrene viser at der er stor tilfredshed, og at der dannes netværk blandt deltagerne. 

Projektet fortsætter i 2015, hvorefter der skal tages stilling til videreførelse.

Det forventes på nuværende tidspunkt at det afsatte budget anvendes.

Navn på tema
Tandpleje for mindre ressourcestærke 
børn og unge

Chefansvarlig:
Helle Mariager

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
200.000

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftale 2015-2018 står der: Flere udsatte børn og unge udebliver fra tandeftersyn, men 
med en fokuseret indsats kan der arbejdes for at bryde den negative sociale arv og opnå større 
lighed i børn og unges tandpleje. Samlet vil der kunne udvikles en fokuseret indsats for øget 
tandsundhed for udsatte børn og unge for 0,2 mio. kr. årligt.

Budgetopfølgning.
 
Foreløbig har vi øget indsatsen ved at deltage i 'Familieiværksætterne'.Fra august er det 2 timer 
tandplejer om ugen, der anvendes på det.
Tandplejeren underviser i forskellige institutioner, når de henvender sig. Der har bl.a. været 
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undervist flygtninge i jobcentret,møder med anden etnisk baggrund end dansk i frivillighedshuset,
undervisning på Esrum kostskole og undervisning i daginstitutioner.

Der planlægges et halvdagskursus for hele tandplejen i god kommunikation for at bedre 
kommunikationen med forældre, barn og den unge.
Der arbejdes med tandplejens statistikker, SCOR tabeller, for på sigt at forbedre tandsundheden, 
og samtidig give børn samme mulighed for at opnå denne. Det kræver en særlig indsats for de 
svageste børn og unge. Hvilke tiltag og ændringer vi skal foretage for at opnå dette er noget vi 
skal arbejde med i efteråret, så mål og tiltag ligger klar til januar 2016. Mål vi vil opnå i perioden 
frem til januar 2018.( f.eks. at der ikke må være nogen børn, der har mere end 10 flader der er 
fyldte, når barnet forlader tandplejen, og at der ingen børn der har alvorlig caries som 5 årige).

Vi har fået en del flygtninge børn og unge, som har meget caries. Det er vanskeligt at 
kommunikere med dem. Desuden er der en del tilflyttere fra de østeuropæiske lande .
De kræver mange ressourcer, mange tider til behandlinger og der er flere udeblivelser blandt de 
her børn og unge. De er ikke vant til tandpleje på samme måde, som vi er i Danmark.
Der er flere behandlinger der må foretages i generel anæstesi p.gr.a. tandpine, vanskelig 
kommunikation og barnets alder. Med øget indvandring og øget antal flygtninge øges udgifter til 
tandpleje og tolkebistand m.m.

Tandlægenormeringen er øget lidt i år eftersom, der var timer fra tidligere, der ikke var besat. 
Dette har været helt nødvendigt. Samtidig skal en tandplejer forblive på fuld tid fremover for 
imødekomme de nye tiltag til at undgå, at flere 5 årige får alvorlig caries og til timer til projektet 
'familieiværksætterne'. Klinikassistenttimer er tilsvarende øget lidt, idet behandlerne må have 
hjælp ved stolen. 

Samarbejde på tværs af fagområderne i det tværgående team omkring de svage børn og unge er
vigtig. F. eks. en tidlig indsats omkring disse børn i samarbejde med sundhedsplejerskerne, 
daginstitutionerne, hvor det enkelte barn kan få hjælp til tandbørstningen så det bliver til en god 
daglig vane. Det har vist sig, at denne vane fortsætter hele livet.

Navn på tema
Flygtninge og familiesammenførte

Chefansvarlig:
Anne 
Steffensen

Direktøransvarlig:
Steffen Bohni

Budget: 
2.100.000

Kort beskrivelse af temaet: 
I budgetaftale 2015-2018 står der: Antallet af flygtninge, som Gribskov Kommune er forpligtet til at
modtage (kommunekvoten), er  forhøjet fra ca. 30 i 2011 og 2012 til mere end 50 i 2014, det 
forudsættes at finansieringen af de økonomiske konsekvenser heraf findes indenfor den 
eksisterende budgetramme. Der afsættes 2,1 mio. kr. årligt til øget aktivitet på Børneudvalgets 
område.

Budgetopfølgning:
Rammen kan blive presset af det store antal flygtninge, der er ankommet og vil ankomme til 
kommunen. Der kan forventes oprettet endnu en modtageklasse på Gribskolen samt en ekstra 
modtageklasse i uddannelsescentret. Dertil kommer øget administration, ledelse mv.
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