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1. INDLEDNING  

’Familien på vej’ er en helhedsorienteret social indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune. 

Indsatsen er et udviklingsprojekt, der er gennemført i perioden 2018-2020 med finansiering fra den 

A.P. Møllerske Støttefond. Indsatsen har til formål at skabe bedre liv med bl.a. bedre hverdagsme-

string, øget tilknytning til arbejdsmarkedet og bedre trivsel blandt familierne i indsatsen, samt at 

bidrage med metoder til at bryde den negative sociale arv for udsatte familier. At ’Familien på vej’ 

er et udviklingsprojekt betyder, at der i projektforløbet er fokus på at nytænke og løbende justere 

indsatsens indhold og forløb, så andre metoder og tilgange kan afprøves. Den afprøvende tilgang 

indebærer også, at der i projektet er friere økonomiske rammer ifm. visitationer og udmøntninger 

af indsatser. 

 

Udsatte familier med komplekse problemstillinger har ofte kontaktflader med flere forvaltninger og 

rådgivere i kommunen. Disse familier oplever ofte, at det er udfordrende at navigere i et system 

med flere indgange, rådgivere og parallelle indsatsplaner. Samtidig oplever familierne ofte, at der 

ikke altid arbejdes i samme retning forvaltningerne i mellem, hvilket er problematisk, idet børnenes 

og forældrenes problemstillinger indvirker på hinanden. ’Familien på vej’ er således en nytænkning 

og gentænkning af de gængse indsatser for udsatte børn og familier i Jammerbugt Kommune, som 

skal sikre udsatte familier en mere sammenhængende, koordineret og helhedsorienteret indsats. 

Indsatsen udmøntes gennem tre overordnede spor, der sammen fungerer som løftestænger til at 

skabe en forbedret social situation for familierne i projektet. Målet er således, at ’Familien på vej’ 

kan være en virkningsfuld metode til at bryde den negative sociale arv på sigt. 

 

De tre spor er følgende: 

 

1. Familien i førertrøjen 

2. Helhedsorienteret indsats 

3. Inddragelse af civilsamfundet. 

Indsatsens tre spor indebærer bl.a., at familierne via en empowerment-tilgang i videst mulig ud-

strækning selv definerer ønsker og mål for indsatsen, at familien får én kontaktperson, så de har 

én indgang til kommunen, at familien får tilknyttet et tværfagligt familieteam bestående af relevante 

fagpersoner for et opnå én samlet koordineret indsatsplan med et fælles sprog, og at der i projektet 

arbejdes med at inddrage familiens eksisterende netværk og at udbygge dette ved at styrke til-

knytningen til civilsamfundet. 

 

Familierne bliver udvalgt til at indgå i projektet, hvis en eller flere forvaltninger i kommunen vur-

derer, at familien vil profitere af indsatsen, og hvis: 

 

• Familien har flere kontaktflader til kommunen (som minimum familieafdeling og jobcenter)  

• En eller flere forældre er på overførselsindkomst  

• Familien er social udsat eller er i risiko for at blive socialt udsat. 

 

Familierne kan omfatte både enlige forsørgere såvel som par, og familierne kan omfatte et eller 

flere børn. Undervejs i indsatsen har Jammerbugt Kommune justeret i målgruppeafgrænsningen 

således, at familier, som har deres børn fuldtidsanbragt hos en plejefamilie eller bosted, også kan 

optages i projektet. Beslutningen om at udvide målgruppen for projektet blev truffet i september 

2018, fordi styregruppen oplevede, at målgruppen var blevet for snæver, og fordi det blev vurderet, 

at det for nogle familier kunne være gavnligt at arbejde med at forbedre relationen til og samar-

bejdet med deres børn og til plejeforældrene/anbringelsesstedet som en forebyggende indsats. Dog 

er det ikke alle familier med anbragte børn, der deltager i indsatsen, men blot de familier, hvor 
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rådgiverne og styregruppen vurderer, at det vil have en positiv virkning på familien. Således om-

fatter målgruppen også familier, der ikke nødvendigvis er socialt udsatte, men som er i risiko for at 

blive socialt udsatte. 

 

I alt har 48 familier deltaget i ’Familien på vej’. Heraf er 22 familier afsluttet før projektets afslutning 

grundet beskæftigelse, afsluttet børnesag, fraflytning fra kommunen eller som følge af, at familien 

ikke længere ønskede at medvirke i indsatsen, mens 26 familier var aktive i indsatsen ved projek-

tets afslutning. 

1.1 Om evalueringen  
Parallelt med udviklingen og implementeringen af ’Familien på vej’ har Jammerbugt Kommune og 

Den A.P. Møllerske Støttefond igangsat en evaluering, som skal belyse implementeringen af ind-

satsmodellens forskellige elementer og den afledte målopfyldelse. Evalueringen er tilrettelagt og 

gennemført af Aalborg Universitet, mens Rambøll har fået til opgave at udarbejde den afsluttende 

evalueringsrapport med afsæt i data, der er indsamlet af Aalborg Universitet og Jammerbugt Kom-

mune i projektperioden. 

 

Afsættet for evalueringen er forandringsteorien bag indsatsen (se figuren næste side). Forandrings-

teorien beskriver indsatsens forskellige elementer, samt de forandringer, det forventes, at indsats-

elementerne medfører på kort, mellemlang og lang sigt, hvis indsatsen implementeres som tiltænkt. 

Hvis et indsatselement ikke er implementeret som tiltænkt, kan forandringsteorien synliggøre, hvor-

for de ønskede resultater ikke er opnået. Omvendt kan forandringsteorien sandsynliggøre, hvorfor 

andre resultater er opnået. 

 

Forandringsteorien er inddelt i en ’input’-kategori, der beskriver indsatsmodellens tre spor samt 

tilhørende indsatselementer. ’Output’-kategorien beskriver de forandringer, som familierne i ind-

satsen vil opleve på kort sigt, som typisk vil være ændringer i viden, holdninger og oplevelser. 

’Outcomes’ beskriver forandringer på mellemlang sigt, som typisk vil være forandringer relateret til 

adfærd og handlinger. Endelig dækker ’Impact’ over de langsigtede forandringer, som indsatsen på 

et mere overordnet plan skal bidrage til. Det er forandringer, der relaterer sig mere overordnet til 

nogle socioøkonomiske forhold, der er målbare for Jammerbugt Kommune. Disse vil typisk ligge 

uden for indsatsens egen tidshorisont og vil ofte ikke udelukkede bero på indsatsen, men også være 

influeret af forhold, der ligger uden for indsatsens indflydelse. Givet at der er tale om familier med 

ofte flere og komplekse sociale udfordringer er det ikke forventningen, at alle de ønskede foran-

dringer realiseres inden for projektperioden. Det er dog forventningen, at projektet kan være med 

til at igangsætte positive forandringer for familierne, der kan på sigt kan føre til en vedvarende 

forbedring af familiens sociale situation.  

 

Foruden de forventede positive forandringer for familierne i indsatsen, der fremgår af forandrings-

teorien, kan projektet desuden også have en positiv afsmittende virkning på andre borgere i kom-

munen pga. udviklingsprojektets fokus på at opbygge et fælles sprog og at styrke det tværfaglige 

samarbejde om og med borgeren. Det ligger dog udenfor evalueringens opdrag at afdække disse 

evt. afsmittende virkninger.
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Figur 1-1: Forandringsteori 
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Til belysning af både indsatsens implementering, de tilvejebragte erfaringer og den afledte målop-

fyldelse er der indsamlet data af både kvalitativ og kvantitativ karakter. Den primære dataindsam-

ling er tilrettelagt og gennemført af Aalborg Universitet og Jammerbugt Kommune i perioden 2018-

2020. Efterfølgende har Rambøll gennemført supplerende, retrospektiv dataindsamling som sup-

plement til dataindsamlingen varetaget af Aalborg Universitet og Jammerbugt Kommune. De for-

skellige datatyper supplerer hinanden og giver således et bredt og varieret blik på projektets im-

plementering og virkninger for familierne i indsatsen.  
 

Tabel 1-1: Evalueringens samlede datagrundlag og metode – kort fortalt 

Metode Tidspunkt Ansvarlig for dataindsamling 

Forløbsinterviews med seks casefamilier Løbende 2018-2020 Aalborg Universitet 

15 afsluttende interviews med familier i indsatsen 2020 Jammerbugt Kommune  

Ét gruppemedarbejderinterview 2020 Aalborg Universitet 

Sagsgennemgang med rådgivere 2021 (ex post) Rambøll 

Ét fokusgruppeinterview med medarbejdere 2021 (ex post) Rambøll 

Individuelle interview med tre ledere 2021 (ex post) Rambøll 

Styringsskema Løbende 2018-2020 Jammerbugt Kommune 

Kvantitative opgørelser på indsatsmål  Jammerbugt Kommune 

 

På trods af det brede og varierede datagrundlag er der forhold i forandringsteorien der ikke kan 

afdækkes grundet manglende adgang til data. Det drejer sig om forhold som fx familierelaterede 

udgifter, andelen af unge i fritidsjob og erfaringerne med og udbyttet af arbejdet med relationel 

koordinationskompetence. Disse forhold vil der dermed ikke blive foretaget nogen evaluering af. 

 

Evalueringens dataindsamling og -grundlag er yderligere udfoldet i kapitel 7. 

1.2 Læsevejledning  

Rapporten er struktureret således, at vi i de følgende tre kapitler (kap. 2, 3 og 4) belyser Jammer-

bugt Kommunes erfaringer med udviklingen og implementeringen af hvert af de tre kerneelementer 

i indsatsmodellen og vurderer, hvorvidt målene om metodeudvikling på hvert af de tre kerneele-

menter er realiseret. De tre kerneelementer er naturligvis i realiteten tæt koblet, men vi har for 

overblikkets skyld prioriteret at behandle dem separat i rapporten. I kapitel 5 præsenterer vi de 

realiserede resultater i forhold til de borgerrettede målsætninger for indsatsen.  

 

Kapitel 6 indeholder en samlet konklusion og perspektivering af læring fra projektet, og endelig 

indeholder kapitel 7 en kort beskrivelse af evalueringens datagrundlag.   
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2. HELHEDSORIENTEREDE INDSATSER 

Et af projektets i alt tre spor er en helhedsorienteret indsats. En helhedsorienteret indsats har til 

formål at give familierne en bedre koordineret og sammenhængende indsats, hvori de enkelte ind-

satser understøtter hinanden. Den helhedsorienterede indsats inddrager alle relevante aspekter af 

familiernes liv i indsatsen for derved dels at opnå en bedre forståelse af familierne, dels at sam-

mensætte den bedst fungerende indsats. Sammensætningen af individuelle indsatser skal på dels 

medvirke til at forebygge eller reducere sociale problemer i familier og således på sigt medvirke til 

at bryde den negative sociale arv.  

 

Nedenstående boks samler op på hovedresultaterne fra evalueringen vedr. implementeringen af og 

arbejdet med den helhedsorienterede indsats. I de efterfølgende afsnit beskrives først de oprinde-

lige tanker om, hvordan den helhedsorienterede indsats skulle udmøntes, og derpå beskrives erfa-

ringen med implementeringen af den helhedsorienterede indsats. I kapitlets afsluttende afsnit be-

skriver vi de umiddelbare resultater af indsatser set fra hhv. de fagprofessionelles og familiernes 

perspektiv.  

 
Boks 2-1: Hovedresultater om helhedsorienterede indsatser  

 

2.1 Indholdet i den helhedsorienterede indsats 

Den helhedsorienterede indsats består af følgende underliggende elementer: 1) én indsats forankret 

i et samlet familieteam; 2) en samlet plan og tværfaglige familiemøder og 3) inddragelse af famili-

ens netværk og civilsamfund1.  

 

En matrixorganisering med en tværfaglig indsats forankret i et samlet familieteam dækker 

over, at familierne skal have tilknyttet et tværfagligt team, familiens team, bestående af fagperso-

ner fra forskellige forvaltninger, der er relevante for familiens situation. I den tværfaglige matrix-

organisering har den enkelte fagperson ansvar for at finde og på møderne i familieteamet præsen-

tere familien for muligheder og tilbud inden for den pågældende forvaltning, samt at tænke ud af 

boksen ift. øvrige muligheder, der kan spille ind i en samlet tværfaglig indsats, hvis familierne 

ønsker det.   

 
1 I det følgende anvendes betegnelsen ’familieteamet’, når der refereres til den organisatoriske enhed i matrixorganisationen, mens betegnelsen 

’familiens team’ anvendes, når der er tale om det tværfaglige team omkring den enkelte familie.   
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En samlet plan, en familiekoordinator og tværfaglige familiemøder indebærer, at familiens 

team samarbejder om og koordinerer én samlet plan for familien, hvori forvaltningsenhederne giver 

plads til hinandens arbejdsgange og aftaler med familien. Samarbejdet mellem familierne og fami-

liens team skal være forankret i tværfaglige familiemøder med en kontaktperson for familien, som 

sikrer én indgang til Jammerbugt Kommune. Familiens kontaktperson har ansvar for at udarbejde 

én samlet handleplan, som kontaktpersonen formidler til involverede medarbejdere og til familien. 

Det skal bidrage til, at alle er indforstået med de næste trin i forløbet, og hvilken retning indsatsen 

mere overordnet bevæger sig i. 

 

Inddragelse af familiens netværk og aktører fra almenområdet er også en central del af den 

helhedsorienterede indsats, som skal sikre, at alle relevante ressourcer i familiens private og pro-

fessionelle netværk involveres i fastlæggelse af mål og midler i en samlet indsats. 

2.2 Erfaringer med implementeringen af den helhedsorienterede indsats 
Nogle elementer i den helhedsorienteret indsats har været nemmere at implementere end andre. 

Derfor er det i varierende grad lykkedes projektet at arbejde med helhedsorienterede indsatser. 

Dette afsnit beskriver, hvorfor, hvordan og under hvilke betingelser det er lykkedes ’Familien på 

vej’ at arbejde helhedsorienteret, og hvor der har været behov for at foretage ændringer ift. de 

oprindelige beskrivelser af indholdet i den helhedsorienterede indsats. 

 
Jammerbugt Kommune har gennem projektet haft en bred forankring af ’Familien på vej’, hvor 

indsatsen blev udrullet i hele organisationen. Styregruppen har undervejs i indsatsen diskuteret, 

om det fortsat var fordelagtigt at fastholde den brede forankring i Børne- og Familieforvaltningen 

og Beskæftigelsesforvaltningen. Diskussionen var foranlediget af, at det i akutte sager kunne være 

svært at agere hurtigt på en sag, når et stort antal rådgivere skulle involveres og koordinere ind-

satserne. Dog mente styregruppen, at den brede forankring ville fremme en bredere organisatorisk 

kulturændring, som ville gøre arbejdet med indsatselementerne nemmere på længere sigt, hvorfor 

den bedre organisatoriske forankring er fastholdt igennem hele projektperioden. Erfaringerne med 

den brede forankring i kommunen har givet rådgiverne en bedre forståelse for hinandens arbejde, 

hvilket kan have en positiv virkning på de øvrige sager i kommunen. Denne virkning afdækkes ikke 

i evalueringen men berøres i perspektiveringen, der fremgår af kapitel 6.  

 

Jammerbugt Kommune er i projektet i høj grad lykkedes med at samle relevante forvaltnin-

ger fra kommunen i ét familieteam understøttet af en beslutning om at placere rådgivere fra 

forskellige forvaltninger på den samme adresse. Rådgiverne blev fysisk placeret i Brovst, hvor 

Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen også er placeret. 

Hensigten var at give rådgiverne fra Børne- og Familiefor-

valtningen et fagligt fællesskab med rådgiverne fra Sund-

heds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. Samarbejdet og le-

delsen mellem de to forvaltninger blev varetaget i fælles-

skab af cheferne fra de to respektive forvaltninger med 

henblik på at opbygge en fælles kultur i forhold til projek-

tet. Efterfølgende blev der afholdt ugentlige møder mellem 

cheferne fra de to forvaltninger for løbende at sikre sam-

arbejdet og opbygningen af en fælles kultur. 

 

Ledere fra kommunen mener, at den nye placering har været et af de bærende elementer for at 

kunne lykkes med det tværfaglige og koordinerede samarbejde i familieteamet. Den fysiske place-

ring har krævet, at der ledelsesmæssigt blev truffet en beslutning herom, og at lederne løbende 

udviste opbakning til det tætte samarbejde, fx via de ugentlige møder med fokus på netop kultur 

og samarbejde mellem forvaltningerne. En leder understreger, at de interne processer har været 

helt afgørende for at lykkes med en helhedsorienteret indsats. Særligt ledelsens prioritering af 

”De interne processer har været vig-

tige. For første gang kan jeg rent 

faktisk sige, at vi internt gerne vil 

samarbejdet på tværs af forvaltnin-

gerne. Vi vil den helhedsorienterede 

indsats. Det er en samlet ledelse, 

der prioriterer opgaven, uanset 

hvordan kemien lige har været.” 

(Leder) 
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samarbejdet har haft betydning for, at øvrige medarbejdere også har villet samarbejdet og har 

prioriteret det i deres daglige arbejde. 

 

Jammerbugt Kommune er også i høj grad lykkedes med 

at arbejde med én plan og tværfaglige familiemøder. 

Ved at samle rådgivere fra de involverede forvaltninger i 

fælles møder med familierne erfarer rådgiverne, at de i hø-

jere grad sikrer en bedre koordineret indsats, hvori forvalt-

ningerne ikke risikerer at spænde ben for hinanden, fx ved 

at planlægge møder oven i hinanden. De er lykkedes med 

at opbygge en fælles forståelse af familiens situation og et 

fælles sprog til at snakke om familiens situation. Rådgi-

verne fortæller også, at de har brugt god tid på at sikre, at 

rådgiverne såvel som familierne fik en fælles forståelse for 

de ord og begreber, som til tider blev anvendt på møderne i et for internt sprog. Her satte de fokus 

på at bruge ordene på en beskrivende måde, så de blev nemmere for alle at forstå. 

 

De tværfaglige møder har ifølge rådgiverne betydet, at de har opnået en bedre indsigt i hinandens 

fagområder og de forskellige forvaltningers arbejdsgange. Rådgiverne fortæller, at de er lykkedes 

med at arbejde helhedsorienteret, fordi de forvaltningerne imellem har givet plads til, at en anden 

forvaltning kunne arbejde med en bestemt indsats, før der kunne arbejdes med andre indsatser. 

Rådgiverne erfarer, at det at give hinanden plads til tider har været udfordrende og givet anledning 

til frustration. Det er især rådgivere fra kommunens beskæftigelsesafdeling, der forklarer, at de 

nogle gange har måttet vente med deres beskæftigelsessag. Det skyldtes, at familien skulle have 

styr på en sag i en af kommunens øvrige forvaltninger, før de kunne arbejde meningsfuldt med 

beskæftigelse. Det har for nogle af rådgiverne været en frustrerende omstilling, men også en om-

stilling, de opfatter som nødvendig ift. at arbejde helheds-

orienteret. I andre tilfælde oplever rådgiverne, at både lov-

givningen og praksis i behandlingssystemerne kan være en 

barriere for at sammensætte en meningsfuld og helheds-

orienteret indsats. Nogle rådgivere fortæller fx, at en mis-

brugssag i kombination med komorbiditet inden for psyki-

atrien kan spænde ben for hinanden, da psykiatrien ønsker, 

at borgeren er ædru, før de vil lave en udredning. 

 

En af udfordringerne ved at arbejde med en helhedsorienteret indsats er ifølge lederne at få med-

arbejderne til at tage tilgangen til sig. Nogle medarbejdere var bekymrede for, at indsatsen ville 

medføre ekstraarbejde, da de oplevede, at møder fyldte meget i projektets opstart. Det krævede 

derfor, at ledelsen informerede medarbejdere i kommunen om, at indsatsen ikke var en ekstraop-

gave, men at det var en anden måde at arbejde på. Styregruppen besluttede derfor, at nye med-

arbejdere i projektet skulle have en introduktion til projektet, og hvad deres rolle mere konkret ville 

indebære. Hver anden måned blev emnet taget op på projektgruppemøder, så rådgivere løbende 

blev klædt på til opgaven. 

 

I arbejdet med at få medarbejderne til at tage tilgangen til sig bliver projektets to projektkoordina-

torer fremhævet som centrale drivkræfter af både ledere og rådgivere. De to projektkoordinatorer 

har fungeret som kulturbærere for projektet og har haft til opgave at få projektets indsatselementer 

implementeret i rådgivernes praksis. Rådgiverne fortæller, at de ikke har deltaget i noget decideret 

kompetenceudvikling, men at det i stedet var koordinatorernes præsentation af projektets metoder, 

der gjorde dem klar til at arbejde med indsatselementerne. Projektkoordinatorerne har derudover 

deltaget i og faciliteret alle møderne i familiens team for derigennem løbende at kapacitetsopbygge 

rådgivernes kompetencer og tilgange, så de kunne tage ejerskab på tilgangene i deres øvrige ar-

bejde med familierne. 

”Der har været rigtig god sparring 

mellem os rådgivere. Især fordi det 

er nogle rigtig komplekse sager. Vi 

har set det samme, når vi har været 

til samme møde… Det har givet rig-

tig meget for forståelsen af sagerne, 

men også for at vi kan løse det for 

de enkelte familier på en god måde.” 

(Rådgiver) 

”Det har nogle gange været nød-

vendigt at skubbe beskæftigelses-

indsatsen, fordi der har været fa-

miliære problemer i sagerne, som 

har været nødvendige at løse 

først.” (Rådgiver) 
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Jammerbugt Kommune er i projektet i mindre grad lykkedes med at inddrage familiernes 

eget netværk og civilsamfund i familiens team. Familieteamet har arbejdet med at styrke fami-

liernes relation og kontakt med andre aktører ved at præsentere familierne for relevante tilbud og 

sætte dem i kontakt med disse, hvis det har været relevant for familierne, og hvis de har haft 

overskuddet til det. Familieteamet har også inviteret øvrige aktører med til familieteammøder i de 

tilfælde, hvor det har været meningsfuldt for familien, fx en skole- eller dagtilbudsleder. Hvis fami-

lierne har haft lyst til at have personer med fra deres eget netværk til møder med familiens team, 

har de også fået mulighed for det, ligesom de har kunnet vælge en kontaktperson i deres eget 

netværk til ’Familien på vej’.  

 
I projektet har der været fokus på at udvikle samarbejdet mellem skoler/dagtilbud, familierne og 

rådgiverne. Skoler og dagtilbud har deltaget på møder i familiens team, hvis et barn har haft for 

meget ulovligt fravær, hvis der er sket en hændelse på 

skolen/dagtilbuddet, der har givet anledning til et møde, 

eller hvis et barn skulle visiteres til et andet skole-/dag-

tilbud. Rådgiverne såvel som familierne har oplevet, at 

skole og dagtilbud har udvist forbehold ift. at deltage på 

møderne i familiens team. Ledere og rådgivere forklarer, 

at skoler/dagtilbud ikke har syntes, at det var hensigts-

mæssigt, at familierne selv kunne udpege de medarbej-

dere, de har ønsket at få med i familiens team, fordi det 

medførte en risiko for, at det ikke var de medarbejdere, 

der var bedst kvalificerede, der deltog på møderne, hvor-

for skole/dagtilbud til tider har foretrukket at udeblive. På 

grund af den lavere inddragelse af skolerne og dagtilbud-

dene erfarer rådgiverne, at det i mindre grad er lykkedes at udvikle et fælles sprog med skolerne 

og dagtilbuddene. Erfaringerne med at inddrage skole/dagtilbud viser, at der kan være et dilemma 

mellem på den ene side at bemyndige familierne til at udpege relevante medarbejdere og dermed 

bygge på den gode personlige relation og på den anden side at sikre den rette faglighed i deltagel-

sen. Dette forhold vil blive diskuteret i evalueringens kapitel 62. 

 

Socialøkonomiske virksomheder har været inddraget i projektet med henblik på at få forældrene i 

indsatsen i praktik. Virksomhederne har dog ikke deltaget på møder som en del af familiens team 

mhp. at skabe netværk til erhvervsliv eller civilsamfund. I stedet er etableringen af netværk til 

erhvervsliv sket via praktikforløb. Praktik i en socialøkonomisk virksomhed for borgere, som har en 

svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, er en procedure, der i forvejen bliver anvendt i 

Jammerbugt Kommune og kan derfor ikke tilskrives indsatsen. Der er flere årsager, der kan for-

klare, at socialøkonomiske virksomheder ikke har været inddraget i projektet som tiltænkt. En af 

de primære årsager er, at borgerne har oplevet det som grænseoverskridende at inddrage personer 

fra erhvervslivet eller civilsamfundet i deres privatliv og i drøftelserne om deres sociale indsats. 

Derudover har COVID-19 også udgjort en barriere, der har udfordret virksomhedernes muligheder 

for at deltage mere intensivt i projektet.   

 

2.3 Hvilke forandringer oplever medarbejdere og familier som følge af 

helhedsorienterede indsatser? 
De nye arbejdsgange for udsatte familier i Jammerbugt Kommune har skabt ændrede oplevelser af 

indsatsen og samarbejdet for både familier og medarbejdere. Forandringerne for medarbejderne 

relaterer sig særligt til læring og erfaring, mens forandringerne for familierne relaterer sig til øget 

tillid til kommunen og en oplevelse af en bedre koordineret indsats. 

 
2 Det har med foreliggende data ikke været muligt at belyse perspektiver fra medarbejdere i skole/dagtilbud fra almensystemet 

”Det kunne være endnu bedre, hvis 

forvaltningerne var endnu mere 

brudt ned, så det var endnu mere 

helhedsorienteret, herunder ift. sko-

ledelen, da vi oplever, at så kunne 

rådgiver have mere at sige ift. sko-

ledelen. Vi oplevede tit, at en rådgi-

ver fra Børne- og Familieforvaltnin-

gen ikke kunne gøre så meget ift. 

skolen.” (Forælder) 
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Familiernes oplevelser af den helhedsorienterede indsats er overvejende positive. Det er særligt 

reduktionen i antallet af møder med forskellige enheder i kommunen og reduktionen i antallet af 

personer, der er involveret i familiens sag, som famili-

erne positivt fremhæver. Nogle af familierne i indsatsen 

har en længere historik med flere af kommunens for-

valtninger, hvor de har oplevet, at de skulle fortælle 

deres historie gentagende gange, og at det var famili-

erne selv, der skulle holde styr på alle aftaler med med-

arbejdere i kommunen. Som følge af de fælles familie-

teamsmøder oplever familierne i stedet, at alle er enige 

om, hvilke aftaler der er indgået, og hvem der har an-

svaret for dem. Nogle familier forklarer også, at de 

bedre kan se og forstå deres eget sagsforløb, når afta-

lerne skrives ned til familieteammøderne. 

 

De fleste af familierne oplever, at deres indsatser er meningsfulde, og at de fungerer som trædesten 

ift. den retning eller forandring, de ønsker. Til forskel fra nogle af familiernes tidligere oplevelser 

med kommunen, oplever de i ’Familien på vej’, at kommunen giver mere slip og giver plads til 

familien i stedet for fx at ”finde på flere ting”, som familien skal arbejde med. Familierne fremhæver 

også, at den helhedsorienterede indsats gør, at selve planlægningen af indsatserne er velorganise-

ret og dermed mulig for familierne at deltage i. Familierne oplever generelt, at samarbejdet med 

kommunen er relationelt koordineret og sammenhængende på tværs af forvaltninger.  

 

At det er hele familiens situation, der bliver vurderet og 

taget højde for i planlægningen af indsatser, gør, at fami-

lierne føler sig sete og behandlet som hele mennesker. 

Det bevirker, at der er en større overensstemmelse mel-

lem de mål, som familierne selv har for indsatsen, og de 

midler, rådgiverne præsenterer familierne for i forhold til 

at nå i mål. En rådgiver fortæller eksempelvis, at de på et 

tidspunkt arbejdede med en forælder, der havde lavt selv-

værd og havde dårlige oplevelser med at være i praktik. 

I den sag var de første og indledende skridt at give for-

ælderen en god oplevelse med at være i praktik ved at 

indgå klare aftaler med praktikstedet. Den gode oplevelse 

med at arbejde skulle på sigt bidrage til, at forælderen kom tættere på ordinær beskæftigelse. 

 

Rådgiverne i ’Familien på vej’ fortæller, at den helheds-

orienterede indsats har forbedret det interne samar-

bejdsklima i kommunen. Det at have fået et fælles 

sprog og et bedre indblik i hinandens fagområder og 

arbejdsgange gør, at samarbejdet forvaltningerne imel-

lem fungerer mere gnidningsfrit. Rådgiverne fortæller 

også, at det tættere samarbejde har gjort, at det er 

nemmere at kontakte hinanden, når der opstår spørgs-

mål og tvivl. Det bedre samarbejdsklima er også noget, 

som familierne kan mærke i deres sagsforløb, idet de 

oplever, at alle er informeret om deres indsatser, og at indsatserne er velkoordinerede. Derudover 

har indsatsen givet rådgiverne en bedre forståelse for, hvorfor et samarbejde med en familie nogle 

gange har været udfordret. Her kan en rådgiver, der har en god kontakt med en familie, fx dele sin 

viden om en familie med de øvrige rådgivere, så de er orienteret om familiens situation og har 

bedre forudsætninger for at indgå i et konstruktivt samarbejde med familien. 

”Nu har jeg været med i tre måneder i 

det her forløb. Førhen skulle man hen 

til en masse forskellige møder i kom-

munen 40 forskellige steder. Det er 

rart, at det hele er samlet i ét, og at 

man ikke skal flere forskellige steder 

hen… og at alle hører på, hvad man si-

ger, så man ikke skal gentage sig selv, 

hvis man har haft 14 forskellige men-

nesker inde over.” (Forælder) 

 

”Jeg synes, at jobcenteret har taget 

meget mere stilling til de ting, de 

ikke kan måle. Altså de ting, der ikke 

kan sættes i et Excel-ark. Vi føler, at 

de spørger mere ind til det nu. Vi op-

lever fx, at praktikken passer bedre 

til vores situation. Det er bedre ko-

ordineret. Alt viden kommer på bor-

det, når vi er i ’Familien på vej’” 

(Forælder)  

 

“De kan finde ud af at snakke sammen 

nu, det var meget rodet før. Så kunne 

jeg snakke med en, og så havde den 

anden ikke hørt det og sådan noget. 

Nu snakker de sammen, og vi har et 

samarbejde alle sammen, i stedet for 

at det bare er enkeltvis. Det er rigtig 

rart.” (Forælder) 
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3. FAMILIEN I FØRERTRØJEN 

Et af projektets i alt tre spor er at sætte ’Familien i førertrøjen’. ’Familien i førertrøjen’ afspejler en 

grundlæggende ressourceorienteret og empowerment-baseret tilgang, hvor der er fokus på at 

styrke familiernes agens og handlekompetence ift. sætte retning for eget liv og familiens hverdag 

ved at arbejde med afsæt i familiernes egne formuleringer af ressourcer, ønsker og behov, under-

støttet af familiens team.  

 

Nedenstående boks samler op på hovedresultaterne fra evalueringen vedr. implementeringen af og 

arbejdet med indsatselementerne omkring ’Familien i førertrøjen’. I de efterfølgende afsnit beskri-

ves først de oprindelige tanker om, hvordan ’Familien i førertrøjen’ skulle udmøntes, og derpå be-

skrives erfaringen med implementeringen af ’Familien i førertrøjen’, inden vi i kapitlets afsluttende 

afsnit beskriver de umiddelbare resultater af indsatsen set fra hhv. de fagprofessionelles og famili-

ernes perspektiv.  

Boks 3-1: Hovedresultater om ‘Familien i førertrøjen’  

 

  

3.1 Indholdet i ’Familien i førertrøjen’ 

Formålet med at have ’Familien i førertrøjen’ er at sammensætte en indsats, som er meningsfuld 

for den enkelte familie, og hvor familien er i centrum for planlægningen af indsatsen. Konkret har 

’Familien på vej’ arbejdet med at have ’Familien i førertrøjen’ ved at lade familien selv, i videst 

mulig udstrækning, være med til at definere forudsætningerne for, at deres mål og ønsker kan 

opnås. Det har Jammerbugt Kommune arbejdet med på forskellige måder: 

 

Afdækning af ressourcer, udfordringer og mål med afsæt i Signs of Safety (SOS-metoden) 

for at sætte familien i førersædet. SOS-metoden var allerede forud for ’Familien på vej’ en velkendt 

metode i kommunens Børne- og Familieforvaltning, hvor rådgivere brugte den i deres samtaler med 

børn, men metoden er i regi af ’Familien på vej’ videreudviklet til at kunne anvendes med fokus på 

hele familien og i et tværfagligt samarbejde, hvor også fagprofessionelle fra beskæftigelsesforvalt-

ningen, og principielt også eksterne samarbejdspartnere på skoler, fra civilsamfund og lignende, 

får erfaring med at anvende metoden.  

 

Brugen af SOS-metoden på møderne i familieteamet skal således sikre, at familierne på alle 

møder involveres aktivt i at definere fokusområder og indsatser, som kan bidrage til realisering af 
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den enkelte families mål og ønsker. Det skal bl.a. være med til at sikre, at alle indsatser opleves 

relevante og meningsfulde for familierne.  

 

Fleksible rådgivere udgør den sidste del af ’Familien i førertrøjen’, hvor der i ’Familien på vej’ er 

fokus på at møde familierne på deres præmisser, frem for på de fagprofessionelles præmisser, for 

derved at understøtte ambitionen om at have ’Familien i førertrøjen’. Det gælder fx tidspunkter og 

lokaliteter for møder med familien.   

3.2  Erfaringer med implementeringen af ’Familien i førertrøjen’ 
Nogle elementer i ’Familien i førertrøjen’ har været nemmere at implementere end andre. Dette 

afsnit beskriver, hvorfor, hvordan og under hvilke betingelser det er lykkedes ’Familien på vej’ at 

sætte ’Familien i førertrøjen’, og hvor der har været behov for at foretage ændringer ift. de oprin-

delige beskrivelser af indholdet i at sætte ’Familien i førertrøjen’. 

 

Det metodiske afsæt for at sætte ’Familien i førertrøjen’ er anvendelsen af SOS-metoden til at 

hjælpe familierne til selv at identificere og sætte ord på deres egne ressourcer, udfordringer og 

mål. Metoden har til formål at sikre, at familierne oplever at være i førertrøjen i forhold til at sætte 

mål og retning for den helhedsorienterede indsats og dermed også understøtter, at familieteamet 

arbejder ud fra de samme planer med de samme mål. Metoden er et strukturerende samtalered-

skab, hvor familierne skal fortælle om, hvad der bekymrer, hvad der fungerer godt og hvilke for-

andringer der er behov for. Familiernes svar på disse tre spørgsmål sætter retningen for de konkrete 

aftaler, som familierne indgår med rådgiverne, og som de følger op på undervejs til møderne i 

familiens teams. Derudover får familierne selv lov til at definere deres egne ressourcer, både inden 

for familierne og i familiernes netværk.  

 

Det er erfaringen blandt rådgiverne, at SOS-metoden i høj grad er implementeret i indsatsen 

og har fungeret så godt som fælles metode, at andre forvaltninger i kommunen, uden for ’Familien 

på vej’, har taget den til sig og anvender den i deres dialoger med borgerne, fx Beskæftigelsesfor-

valtningen. Metoden er anvendt både på opstartsmøderne og de efterfølgende møder i familiens 

team, hvor rådgiverne anvender SOS-termerne, så den metodiske tilgang forbliver genkendelig og 

ens for familierne gennem hele forløbet. Fagtermerne bliver grundigt beskrevet, så det sikres, at 

både familier og det resterende team har en fælles forståelse af begreberne.  

 

Familiens team arbejder visuelt ved at udfylde SOS-metodens tre spørgsmål på et whiteboard på 

møderne med familiens team. Den visuelle fremgangsmåde betyder også, at familiernes progres-

sion synliggøres, og at teamet arbejder konsekvent med opfølgninger på aftaler, så de sikrer, at 

alle er indforstået med de aftaler, de indgår på møderne. Denne visuelle tilgang til arbejdet med 

Signs of Safety har vist sig at være et vigtigt redskab i at holde strukturen på møderne og sikre 

den efterfølgende opfølgning. 

 

Både ledere og medarbejdere giver udtryk for, at et af-

gørende element for at kunne bringe ’Familien i førertrø-

jen’ er, at familierne til at starte med har tilstrækkelig 

tillid til kommunen/forvaltningen. Rådgiverne fortæller, 

at nogle af familierne har haft tillid til projektet til at 

starte med, mens det i arbejdet med andre familier har 

været nødvendigt at opbygge en tillidsfuld relation med 

familierne, før de kunne sætte ord på deres udfordrin-

ger, ressourcer og ønsker. 

 

 

”For at give familierne førertrøjen 

selv, er det vigtigt, at familierne selv 

får formuleret, hvad de vil med deres 

liv. Så bliver vi ikke sådan nogle, der 

sidder og tvinger ting ned over hove-

det på dem. Det er godt for tilliden.” 

(Rådgiver) 
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Arbejdet med Signs of Safety har ikke været uden faglige 

udfordringer og dilemmaer. Tidligt i implementeringen af 

indsatsmodellen har der fx været en faglig skepsis i for-

hold til, om målgruppens problemer ville være for kom-

plekse til reelt at kunne fungere som afsæt for at sætte 

mål og retning for indsatsen. 

 

Tilsvarende har et af de faglige dilemmaer været, hvorvidt 

ekspartnere reelt set skulle ses som en ressource for fa-

milierne, når familierne selv pegede på disse, eller om rådgiverne med et fagligt afsæt kunne ud-

fordrer familiernes syn på egne ressourcer. Rådgiverne besluttede tidligt i projektet, at de ville tage 

individuelt stilling til, hvorvidt en ekspartner, der er forælder til hjemmeboende børn, kan være en 

ressourceperson i forhold til familien, og om det giver mening at inddrage forælderen i indsatsen.  

 

I implementeringen af ’Familien i førertrøjen’ er det i høj grad lykkedes at sætte ’Familien i 

førertrøjen’ til samtlige møder. Familiens start i projektet indebærer således et intromøde, hvor 

formålet er at præsentere familien og familiens team for hinanden, herunder afdække familiens 

rolle i projektet. Hvis familien takker ja til at indgå i ’Familien på vej’, deltager de efterfølgende i et 

netværksmøde, hvor familiens sociale relationer og netværk bliver afdækket. I forbindelse med de 

første møder får familien ligeledes lov til at vælge de råd-

givere, som de ønsker at have med – med afsæt i kemi 

og familiens tidligere erfaring med samarbejdet med råd-

giverne.  

 

I forbindelse med familiernes opstart bliver familierne 

bedt om at definere deres drømme. Rådgiverne erfarede 

hurtigt, at familierne havde svært ved at definere deres drømme, da begrebet ’drømme’ blev for 

abstrakt og kunne vedrøre stort set hvad som helst. Det skabte frustration blandt familierne, da 

det gav et indtryk af, at familiens team kunne hjælpe dem med alt mellem himmel og jord, og nogle 

familier mistede tillid til familiens team og den samlede indsats, da det viste sig, at de ikke kunne 

realisere hvilke som helst drømme. Derfor blev en tydelig definition af mål og succeskriterier gen-

nem SOS-metoden sammen med en sproglig justering fra ’drømme’ til ’ambitioner og ønsker’ til 

forandringer i familiens liv og hverdag en væsentlig drivkraft ift. at forventningsafstemme og hjælpe 

familierne med at sætte realistiske mål for dem selv.  

 

En anden central ressource, som rådgiverne fremhæver, er den tværfaglige organisering. Den tvær-

faglige organisering har gjort det muligt for rådgiverne at stille de rigtige spørgsmål, afsøge og 

tilbyde familierne de rette muligheder. Det tværfaglige samarbejde har desuden været med til at 

bringe familierne i førertrøjen, fordi alle i fællesskab har hjulpet 

til med at sikre et fælles sprog, som både rådgivere på tværs 

af kommunens forvaltninger og familier kunne forstå og give 

deres accept til. Derudover har det været vigtigt, at der har 

været faste facilitatorer, som har været med til at sætte en fast 

dagsorden og sikre udvikling både i familieteamet og i arbejdet 

med de enkelte familier. 

 

Ledelsen har haft særligt fokus på at sikre, at rådgiverne har haft det fornødne økonomiske hand-

lerum og opbakning til rent faktisk at kunne bringe ’Familien i førertrøjen’. Det har både handlet 

om at justere og godkende familiens indsatser ved realitetstjekmøder med familiens team, og se-

nere én medarbejder fra familiens team, og udvise opbakning til indsatsen ved at prioritere den 

ledelsesmæssigt.  

”Vi er blevet bedre til at prøve for-

skellige indsatser og tænke ud af 

boksen. At vi har haft mulighed for 

det i ’Familien på vej’, har også smit-

tet af i andre sager. For hvis vi har 

kunnet gøre det i ’Familien på vej’, 

hvorfor så ikke andre steder?” (Råd-

giver) 

”Så kan jeg godt lide, at man selv 

kan vælge, hvem der er med til mø-

derne, så man ikke får nogle perso-

ner ind i sit liv, som man ikke bryder 

sig om.” (Forælder) 

”Vi lægger altid ud med at høre 

familierne, om de er enige i den 

vej, vi skal hen, og om det 

hjælper dem med at indfri de-

res ønsker.” (Rådgiver) 
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Familierne fremhæver bredt set, at de oplever at 

blive lyttet til på møderne og har mulighed for at 

være med til at definere, hvilke behov de har for ind-

satserne. Familierne bemærker også, at tonen på 

møderne har en mere guidende og vejledende ka-

rakter, i stedet for at være krævende og kontrolle-

rende, som flere af familierne har erfaret på tidligere 

møder med kommunen. 

 

Nogle familier oplever dog ikke at føle sig hørt. Det 

gælder især i de tilfælde, hvor der ikke har været en 

tydelig forventningsafstemning i opstarten af forløbet med 

familien, og blandt de familier, der ikke har haft en god rela-

tion til en eller flere af rådgiverne i familiens team. Enkelte 

familier udtrykker, at dårlig kemi med en rådgiver har gjort 

samarbejdet vanskeligt. Samtidig udtrykker de familier, der 

har haft et vanskeligt samarbejde, men som har fået en ny 

rådgiver, at det er en styrke for indsatsen, at de kan få nye 

rådgivere med i deres familie team. 

 

Der er i implementeringen af ’Familien i førertrøjen’ også 

arbejdet med at møde familierne på familiens præmisser, 

for at understøtte ambitionen om at have ’Familien i fø-

rertrøjen’. I projektets opstart fandt opstartsmødet sted 

på en separat lokation uden for de kommunale bygninger, 

hvis familien ønskede det. Dette var der dog ikke gode 

erfaringer med, da disse møder var præget af aflysninger. 

Møderne blev derfor ændret til at skulle foregå på en af 

kommunens lokationer.  

 

Nogle familier fik dog fortsat mulighed for at deltage i møder uden for kommunens bygninger, hvis 

rådgiverne vurderede, at det ville være mere frugtbart for familierne. En forælder havde fx angst 

for offentlig transport, hvormed det var mest meningsfuldt at mødes i familiens eget hjem. Rådgi-

verne i familiens team har også udvist en høj grad af fleksibilitet ved at stille sig til rådighed for 

familierne og være kontaktbare. På den måde har familierne, med støtte fra rådgiveren, haft mu-

lighed for at handle hurtigere i stedet for at vente på det næste møde for at finde en løsning. 

Medarbejderne har således udvist en høj grad af fleksibilitet og mødt familierne på deres præmisser, 

hvilket har været med til at understøtte et optimalt forløb for familierne. 

3.3 Hvilke forandringer oplever medarbejdere og familierne som følge af at sætte 

’Familien i førertrøjen’? 

Rådgiverne i indsatsen oplever generelt indsatselementet 

om at have ’Familien i førertrøjen’ som positivt – både på 

et fagligt og et borgernært plan. Rådgiverne fremhæver 

særligt, at SOS-metoden har været lærerig og spændende 

at arbejde med. Det skyldes, at rådgiverne oplever at have 

fået et bedre indblik i ’det hele menneske’ gennem meto-

dens afdækning af familiens situation. Nysgerrigheden på 

’det hele menneske’ oplever rådgiverne at kunne bringe 

”Det har gjort, at vi ser dem mere 

som mennesker, og ikke bare et 

nummer i kommunen, som vi skal 

have igennem systemet. Det er en 

rigtig spændende måde at arbejde 

på, fordi man ser det hele menneske 

bedre.” (Rådgiver) 

”Vi bygger skibet, mens vi sejler-lo-

gik. Tingene ændrede sig hele tiden, 

så det kan godt have været svært at 

følge med i metoden, fordi den var 

dynamisk. Der har været en kon-

stant læring i de møder, man var i.” 

(Rådgiver) 

”Jeg må ærligt indrømme, at jeg aldrig har 

brudt mig om at komme afsted til møder 

med sagsbehandler og jobcenter. Der er 

mere hjælp og vejledning i ’Familien på vej’ 

fremfor løftet pegefinger. Min følelse af det 

var i hvert fald, at det var kontrol før. Jeg 

kæmper jo en kamp for at nå alt. Nu er det 

faktisk med et smil på læben, at jeg tager 

derop til møde.” (Forælder) 

”Der er jo nogle familier, som vil 

mene, at de ikke er blevet hørt 

til fulde. Men vi har jo også nogle 

lovgivningsmæssige rammer at 

arbejde indenfor.” (Rådgiver) 
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med sig, når de i fremtiden møder borgere i deres respektive forvaltninger. Den mere åbne og 

nysgerrige tilgang betyder også, at rådgiverne reflekterer mere over, hvorfor netop den familie 

sidder hos dem, og hvordan de kan være med til at skabe en rød tråd for familien på tværs af 

indsatser i kommunens forskellige forvaltninger.  

 

Rådgiverne peger derudover på, at når familierne bliver 

bragt i førertrøjen, betyder det, at medarbejderne har 

haft et større fokus på at lytte og stille relevante spørgs-

mål, fordi familierne får lov til at agere ekspert i eget liv. 

Det skaber en bedre dialog og et styrket samarbejds-

klima, som har været udslagsgivende for en succes  

 

Denne oplevelse går igen hos familierne, hvor de fleste af familierne 

i indsatsen oplever en stor værdi af at være kommet i førertrøjen. 

Familierne fortæller generelt, at de har en oplevelse af at blive lyttet 

til blandt rådgiverne i deres familie teams, og at de har mulighed for 

at give udtryk for det, der bekymrer. Flere familier udtrykker, at det 

at komme i førertrøjen er med til at styrke deres tro på, at de godt 

kan selv. Det gælder især de for-

ældre og børn, der har arbejdet 

med at styrke deres selvtillid og tro på egne evner. Der er dog 

også få eksempler på familier, der ikke har følt sig lyttet til i 

’Familien på vej’. Det gælder særligt familier, der har haft urea-

listiske drømme til projektet, eller har ønsket at lave ”noget-for-

noget”-aftaler med rådgiverne. Overordnet set har det, at råd-

giverne har lyttet til familierne, betydet, at mange familier har 

genopbygget deres tillid til kommunen. 

 

Et af formålene med at have ’Familien i førertrøjen’ er, at familien skal opleve, at der er stor grad 

af overensstemmelse mellem de mål, som familien sætter, og de midler rådgiverne finder. Her er 

det erfaringen blandt både rådgivere og ledere i Jammerbugt Kommune, at når familien kan se 

sammenhængen mellem de mål, de selv har formuleret, og de indsatser, familiens team planlæg-

ger, er familien mere motiveret for at deltage i indsatserne og 

selv tage ansvar for egen udvikling.   

 

Familierne i indsatsen oplever generelt, at der har været en stor 

grad af afstemthed mellem deres mål og de midler, rådgiverne 

har præsenteret dem for. Familierne peger især på, at det tvær-

faglige samarbejde i familiens team har haft en positiv indvirken 

på de samlede indsatser. Det betyder, at familierne oplever, at 

indsatserne er relevante, og at de anerkender og afspejler de ønsker og behov, de havde til indsat-

serne. Derudover fortæller familierne, at indsatserne virker understøttende for hinanden og har et 

bredt fokus på familiernes varierende situationer og tager hensyn til disse. 

 

”Vi oplever en bedre dialog, da bor-

gerne får lov til at være herre i eget 

liv og ikke bare med på sidelinjen. 

Det løfter samarbejdet rigtig meget, 

fordi der opleves en gensidig re-

spekt.” (Medarbejder) 

”Jeg er nødt til at blive stabil for 

at kunne komme i fleksjob, så det 

arbejder vi hen imod. Vi arbejder 

os op fra de timer, som vi har af-

talt. Jeg mærker efter, om jeg fø-

ler, at jeg kan.” (Forælder) 

”De hører og forstår, hvad 

jeg siger. Ellers uddyber 

jeg det lidt, det er ikke så-

dan, at der er noget, de 

ikke forstår.” (Forælder) 

”Det har givet en følelse af at 

bestemme over mit eget liv 

og ikke bare skulle rette ind 

for kommunen. Det giver en 

følelse af at sidde på førersæ-

det og ikke bare på bagsæ-

det.” (Forælder) 
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4. INDDRAGELSE AF NETVÆRK OG CIVILSAMFUNDET 

Det tredje spor i projektet er inddragelse af civilsamfundet. Inddragelse af familiens netværk og 

civilsamfund betyder, at Jammerbugt Kommune i ’Familien på vej’ ønsker at arbejde med inddra-

gelsen af familiernes eget netværk, civilsamfundet og erhvervsliv i en samlet helhedsorienteret 

indsats, som rækker ud over de kommunale indsatser. Dette skal bidrage til, at indsatsen kan støtte 

op om familiernes samlede livssituation og kan hjælpe familien til at nyttiggøre ressourcer i deres 

nære netværk og omgivelser. Formålet er både at bygge på ressourcerne i familiens netværk og i 

civilsamfundet i de understøttende indsatser og at opbygge og styrke familiens relationer til eget 

netværk og civilsamfund, således at familierne vil opleve øgede mestringsevner, sundhed og trivsel 

og inklusion i konstruktive almenfællesskaber for på sigt at blive mere selvhjulpne. 

 

Nedenstående boks samler op på hovedresultaterne fra evalueringen vedr. implementeringen af og 

arbejdet med inddragelsen af familiens netværk og civilsamfundet. De efterfølgende afsnit beskriver 

først de oprindelige tanker om, hvordan inddragelsen af familiens netværk og civilsamfundet skulle 

udmøntes, og derpå beskrives erfaringen med inddragelsen af familiens netværk og civilsamfundet. 

I kapitlets afsluttende afsnit beskriver vi de umiddelbare resultater af indsatsen set fra hhv. de 

fagprofessionelles og familiernes perspektiv. 

Boks 4-1: Hovedresultater om inddragelse af civilsamfundet  

 

  

4.1 Indholdet i inddragelse af netværk og civilsamfund 

Formålet med at inddrage civilsamfundet i ’Familien på vej’ er at understøtte familierne i at styrke 

deres netværk gennem dels en tydeliggørelse af eksisterende ressourcer i deres netværk, dels et 

øget engagement i lokale foreninger og aktiviteter i lokalsamfundet. I ’Familien på vej’ arbejdes 

med inddragelse af netværk og civilsamfund gennem to centrale elementer: 

 

Kortlægning af netværk har fokus på at understøtte familierne i at afdække aktører og ressourcer 

i deres eksisterende netværk med henblik på at kunne aktivere disse som støtte til familien i hver-

dagen og i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af helhedsorienterede indsatser. 
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Introduktion til fritidstilbud og ressourcer i civilsamfundet har fokus på at skabe deltagelses-

muligheder for både forældre og børn i eksisterende tilbud og aktiviteter i lokalsamfundet som 

løftestang til inklusion i konstruktive almenfællesskaber. 

4.2 Erfaringer med inddragelse af netværk og civilsamfund 

Dette afsnit beskriver, hvordan Jammerbugt Kommune har arbejdet med implementeringen af ind-

satselementet om at inddrage civilsamfundet, og hvilke ændringer de har foretaget sig undervejs i 

projektet. Overordnet set har ’Familien på vej’ arbejdet med at bygge bro for både børnene og 

forældrene til forskellige foreninger og tilbud forankret i civilsamfundet.  

 

Ved opstart af en ny familie i ’Familien på vej’ afdækker rådgivere sammen med den enkelte familie 

familiens sociale relationer og netværk ved brug af nogle netværkskort. Kortlægningen af familiens 

netværk har til formål at undersøge, om og hvordan familiens sociale relationer kan udbygges og 

styrkes, samt om der er ressourcer i familiens netværk, der kan aktiveres i tilrettelæggelsen og 

gennemførelsen af indsatser med henblik på at forbedre hele familiens, forældrenes eller børnenes 

sundhed og trivsel. Familiens team undersøger sammen med familien, hvilke ønsker familien har 

ift. at styrke deres relation til eget private netværk, foreningsliv og/eller socialøkonomiske virksom-

heder. På baggrund af den kortlægning, og de efterfølgende møder i familiens team, planlægger 

rådgiverne nogle individuelle indsatser med formålet om at aktivere og udbygge familiernes net-

værk.  

 

Det er i begrænset omfang lykkedes at implementere indsatselementer omkring inddra-

gelsen af familiens private netværk. I interviewene med rådgiverne fremhæves to overordnede 

forklaringer på dette, nemlig at nogle familier er modvillige i forhold til at inddrage deres netværk, 

mens andre har et for spinkelt og ressourcesvagt netværk. Nogle familier forklarer, at de ikke har 

ønsket at inddrage deres eget netværk, fordi det enten har været for sårbart og personligt at dele, 

eller fordi familien oplever det som konfliktoptrappende, hvis et familiemedlem fx skal deltage i et 

møde, der handler om at sige fra netop over for det familiemedlem. Et fåtal af familierne har med 

gavn inddraget en god ven eller et familiemedlem til samtalerne i familiens team. Det har særligt 

været de familier, som havde et større og ressourcestærkt netværk. I stedet har ’Familien på vej’ i 

en række af familierne fokuseret på at opbygge et fundament, så de på sigt kan etablere et stærkere 

netværk. Nogle familier har haft konfliktfyldte forhold internt i familien, med venner eller med andre 

i deres netværk. I de tilfælde har rådgiverne arbejdet med at konfliktmægle og konflikthåndtere.  

 

Projektet er i høj grad lykkedes med at styrke børnenes tilknytning til civilsamfundet. I de 

få tilfælde, hvor der ikke er arbejdet med at styrke børnenes inddragelse i civilsamfund, skyldes 

det, at børnene enten allerede var velintegrerede i en fritidsaktivitet, at de allerede havde gode 

relationer i og/eller uden for skole, eller at børnene var så små, at det ikke var meningsfuldt.  

 

Rådgiverne har i projektet informeret familierne om de fritidstilbud, der eksisterer i kommunen, 

ligesom familierne har fået udstedt fritidspas eller modtaget andet tilskud til at kunne dyrke en 

fritidsaktivitet, fx sammen med deres børn. Ligeledes har kommunen afholdt en temaaften med 

fokus på foreningsaktiviteter og frivilligt drevne tilbud for derved at sikre, at familierne i ’Familien 

på vej’ var velinformerede om eksisterende tilbud. 
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En del børn har i projektet fået udstedt et fritidspas, så det økonomisk set blev muligt for dem at 

gå til en fritidsaktivitet. Det har især været børnene selv, der har ytret, at de ønskede at gå til en 

bestemt fritidsaktivitet, hvorefter de er blevet tilbudt mu-

ligheden for det. Tildelingen af fritidspas er ikke unik for 

’Familien på vej’, men et generelt tilbud forankret i lov om 

social service. Det særlige for brugen af fritidspas i ’Fami-

lien på vej’ er, at netværkskoordinatoren har hjulpet med 

at kontakte fx et trampolinhold og har fulgt børnene til 

fritidsaktiviteten, så de sikrede sig, at børnene kom af-

sted. Derudover har netværkskoordinatoren eller barnets 

støttekontaktperson hjulpet børnene med at socialisere 

ifm. fritidsaktiviteter og ved deltagelse i almenfællesska-

ber. En forælder til et barn forklarer, at sønnen havde 

brug for en støtte, der kunne tage med ham, men at det ville være pinligt at have en forælder med 

til en fritidsaktivitet, hvorfor det fungerede bedre at have netværkskoordinatoren med.  

 

Slutteligt er børnene i indsatsen blevet præsenteret for almennyttige og frivillige tilbud for børn, 

der eksempelvis vokser op i et hjem med alkoholmisbrug. Præsentationen af sådanne tilbud er dog 

ikke unikke for projektet, men er også en nyttiggørelse af eksisterende tilbud i kommunen. 

 

Netværkskoordinatorens fleksibilitet og velvillighed fungerer som en drivkraft for, at projektet lyk-

kes med at få børnene inddraget i civilsamfund. Grundet netværkskoordinatorens sene ansættelse 

og COVID-19-udbruddet er det ikke alle familier, der har haft glæde af netværkskoordinatoren. 

Nogle familier beretter også om, at netværkskoordinatoren skulle finde en fritidsaktivitet, hvor fa-

milierne efterfølgende ikke hørte mere fra ham. 

 

Ambitionen om at styrke forældrenes relation til civilsamfundet er i mindre grad lykkedes 

via indsatsen. En af de primære årsager har været, at 

familierne enten ikke har ønsket det, eller at de ikke har 

været klar til at deltage i en aktivitet i civilsamfundet. Flere 

familier forklarer, at de har haft brug for, at der kom styr 

på hjemlige rammer, deres barn eller på deres beskæfti-

gelse, før de kunne finde overskud til at deltage i en fritids-

aktivitet. Andre familier forklarer, at det kræver en stor 

personlig indsats og investering, hvis de skal engagere sig 

i et fællesskab, og at det overskud ikke er der givet deres 

personlige situation. Derfor har fokus i dette indsatsele-

ment i højere grad været rettet mod at hjælpe familierne 

med at få styr på andre forhold, så de på et tidspunkt 

kunne blive klar til at deltage i aktiviteter i civilsamfundet. Nogle rådgivere oplever allerede, at 

forældrene i projektet giver udtryk for en stigende motivation for og lyst til at deltage i aktiviteter 

i civilsamfundet. Imidlertid har det ikke været muligt at deltage kontinuerligt i aktiviteter i civilsam-

fundet givet aflysninger og midlertidige lukninger som følge af COVID-19. 

 

Styregruppen bag indsatsen erfarede i løbet af indsatsen, at de ikke i tilstrækkelig grad var lykkedes 

med at inddrage og udvide familiernes eget netværk eller få etableret kontakter til civilsamfundet. 

De ansatte derfor to netværkskoordinatorer i april 2020, svarende til én fuldtidsstilling, der havde 

til opgave at udbygge familiernes netværk via fritidsaktiviteter og aktiviteter i fx væresteder. Det 

blev efter en måneds tid besluttet, at rollen som netværkskoordinator skulle samles hos én person 

for at skærpe fokus på opgaven. Netværkskoordinatorerne erfarede desuden, at værestedernes 

aktiviteter ikke passede målgruppen i ’Familien på vej’, og at netværkskoordinatorerne fremadrettet 

”Når jeg har været på arbejde, er 

energiniveauet helt fladt, jeg bruger 

mange ressourcer på at være der, 

hvor jeg er. Men på sigt vil jeg gerne 

ud at være social eller lave noget en 

aften. Men jeg tror også på, at det 

er en proces, og jeg skal lære, hvad 

jeg magter, og hvad jeg kan over-

skue.” (Forælder) 

 

”[Netværkskoordinator] har støttet 

meget op omkring, at [barn] skulle 

være mere selvsikker. Så han tog 

ham med ned på Familiehuset og 

sørgede for, at han interagerede 

med andre unge. [barn] har en fæt-

ter, som han er rigtig glad for, så 

[netværkskoordinator] har lavet le-

geaftaler med ham.” (Forælder) 
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skulle fokusere på foreningstilbud. Netværkskoordinatorerne har dermed haft en brobyggende rolle 

ved at hjælpe familierne med at finde relevante tilbud og kontakte dem.  

4.3 Hvilke forandringer oplever medarbejdere og familier som følge af inddragelse af 

civilsamfund?  

Idet indsatselementet er blevet implementeret i varierende grad, er de oplevede forandringer for 

familierne og for rådgiverne i kommunen begrænsede. De familier, hvor der er blevet arbejdet med 

at inddrage civilsamfund ved at understøtte dem i at indgå i en fritidsaktivitet, giver udtryk for, at 

de er glade for at være tilmeldt aktiviteten. For en del af forældrene har det været for tidligt for 

dem at arbejde med aktiviteter i civilsamfundet, fordi de har været udfordrede af andre ting. Fokus 

har derfor i højere grad været på at få børnene og dem selv udredt korrekt, afklare deres egen 

beskæftigelsesstatus eller lignede, så de på sigt kunne deltage aktivt i civilsamfund. Arbejdet med 

andre forhold i familiernes tilværelse har haft en værdi i form af afklarethed eller bedre mestrings-

evner, som beskrives yderligere i kapitel 6.  

 

Det er i projektet i højere grad lykkedes at få børnene tilmeldt en fritidsaktivitet. Værdien af at 

starte til en fritidsaktivitet veksler fra barn til barn. Nogle forældre fortæller, at deres børn er glade 

for at være begyndt til en fritidsaktivitet, mens andre forældre udtrykker, at deres børn har oplevet 

det som grænseoverskridende at skulle deltage. Blandt nogle af børnene kan det endnu ikke vur-

deres, hvilken værdi fritidsaktiviteten bidrager med pga. løbende COVID-19-nedlukninger. 
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5. FAMILIERNES SOCIALE SITUATION EFTER PROJEKTET 

Dette afsnit beskriver de forandringer, familierne oplever i deres sociale situation som følge af, at 

de har deltaget i ’Familien på vej’. Mens de forrige afsnit beskrev de resultater, som familierne 

opnåede på kort og mellemlang sigt, dvs. mens de deltog i projektet, beskriver dette afsnit de 

forandringer, der er sket i familiernes sociale situation på lang sigt, dvs. sent i eller efter de er 

afsluttet i projektet. Forandringerne i familiernes sociale situation beskrives både med afsæt i de 

kvalitative interviews og de kvantificerbare målinger, der er foretaget ved familiens opstart i pro-

jektet sammenlignet med målinger ved projektafslutningen. 

 

Boks 5-1: Hovedresultater om familiernes sociale situation efter projektet  

 

 

  

5.1 Institutionsliv og skolegang 

’Familien på vej’ har arbejdet med at forbedre børnenes skolegang og hverdag i institution med 

henblik på dels at styrke børnenes tilknytning og fremmøde til institutioner og skoler, dels at styrke 

trivsel og indlæring.  

 

Udredninger og skolesamarbejde 

Fokus i indsatsen har særligt været rettet mod at afdække og udrede børnenes vanskeligheder og 

evt. funktionsnedsættelser for dermed at sikre, at børnene fik tilbudt det rette institutions- eller 

skoletilbud, der kunne varetage deres behov. Fokus har også været at opbygge et samarbejde med 

skolen, så skolens medarbejdere blev gjort opmærksomme på børnenes udfordringer og dermed 

bedre kunne tilrettelægge den pædagogiske og didaktiske 

indsats herefter.  

 

Dette arbejde med at udrede børnene og undersøge deres 

behov for hjælp og støtte har resulteret i, at en række børn 

er tilbudt andre skoletilbud, fx at komme på efterskole, i 

AKT-klasser (adfærd, kontakt, trivsel) eller i skoler, dagtil-

bud og botilbud for børn med særlige behov. Disse skoletil-

bud har haft stor betydning for børnenes trivsel og møde-

stabilitet, og i nogle familier har det rette skoletilbud også 

haft en positiv virkning på resten af familien i form af et lavere konfliktniveau samt mere plads til 

at styrke andre relationer i familien, og har generelt affødt et større overskud. 

”Efterskolen, hvor [barn] kom af-

sted var virkelig godt, og der kom 

ro på, da hendes hest også kom 

med. Det gav mere ro for resten af 

familien ift. afklaring på beskæfti-

gelsessag, hvor [forælder] fik fast 

ansættelse på fleksjob.” (Rådgi-

ver) 
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Flere forældre fortæller i interviewene, at udredningssamtaler og den generelle dialog med psyko-

loger og pædagoger har haft en stor betydning for, at de har kunnet finde det rette tilbud til deres 

børn. Nogle forældre har fået etableret et bedre og mere dialogbaseret samarbejde med deres barns 

skole, hvor skolen har arbejdet med at styrke børnenes 

sociale adfærd, grænsesætning og motorik. Omvendt for-

tæller nogle familier, at udredningerne har medført et dyk 

i deres barns trivsel, fordi det kan være svært at håndtere 

en ny diagnose, eller fordi det pludselig går op for barnet, 

og resten af familien, hvor skidt barnet har haft det.  

 

Der er fortsat en del familier, der ikke mener, at de har 

fået den rette hjælp og støtte til deres barn, hvilket af-

spejler sig i deres barns fortsatte mistrivsel. Kendeteg-

nende for de familier er, at der enten ikke har været etableret et tilstrækkeligt godt samarbejde 

med skolen; at de planlagte indsatser ikke har virket efter hensigten, eller at familien ikke føler, at 

de er blevet lyttet til eller forstået af deres barns skole. 

 

Arbejdet med at afdække børnenes ressourcer, vanskeligheder og evt. funktionsnedsættelser og 

etablere de rette skoletilbud afspejler sig i stigningen i antallet af skoleskift blandt de børn, der var 

med i projektet. Figuren nedenfor viser andelen af skoleskift blandt børnene i indsatsen i den sko-

lepligtige alder fra før projektets opstart, dvs. i skoleårene 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

undervejs i projektforløbet, dvs. skoleårene 2018/2019, 2019/2020, og ved projektafslutningen i 

skoleåret 2020/2021. Figuren viser, at andelen af børn, der har skiftet skole en gang om året, stiger 

undervejs i projektet og frem til projektets afslutning. Andelen af børn, der har to skoleskift på ét 

skoleår, stiger undervejs i indsatsen til 6,1 pct., men falder igen ved projektafslutningen til 2,4 pct.  

 

Det er vigtigt at understrege, at skoleskift for nogle børn er positivt for deres skolegang, hvis de 

har behov for at blive indplaceret i det rette skoletilbud, mens det for andre børn kan være et udtryk 

for en kontinuerlig mistrivsel i skolen. De børn, der har skiftet skole to gange på ét skoleår, er børn, 

som er startet på efterskole, og efterfølgende afbryder forløbet og starter i et andet skoletilbud. 

Afbrudte efterskoleforløb skyldes typisk, at børnene ikke kan finde sig til rette på efterskolen eller 

på anden vis mistrives der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi har haft nogle møder i skolen, og 

vi mener, at [barn] bliver mobbet. 

Det gør skolen ikke, så der har væ-

ret en del ting. Når vi så lægger læ-

sevanskeligheder oveni, så er det 

ikke nemt. Vi er i kontakt omkring at 

få en pædagogisk udredning.” (For-

ælder) 
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Figur 6-1: Antal skoleskift blandt børn i projektet 

 

Figuren nedenfor viser antallet af børn, der er indmeldt i daginstitution før, under og efter projekt-

perioden. Data for indmelding i daginstitution er etableret med afsæt i den enkelte families dato for 

opstart i projektet i stedet for at være fordelt på skoleår. Det skyldes, at familierne har forskellige 

opstarts- og afslutningsdatoer i projektet. I figuren fremgår kun de børn, der har en alder, hvor 

enten en plads i en daginstitution eller fritidsordning er aktuel, dvs. mellem 0 og maksimum 11 år. 

Derfor kan den faldende tendenslinje ikke tilskrives børnenes alder. Figuren viser, at flere børn er 

meldt ud af enten daginstitution eller fritidsordning, mens de har deltaget i projektet. En af forkla-

ringerne på de faldende indmeldingstal kan være, at nogle børn er blevet visiteret til et heldags-

skoletilbud målrettet børn med særlige behov, eller at de er blevet anbragt på en døgninstitution. 

Figur 6-2: Antal børn indmeldt i daginstitutioner og fritidsordning 

 

Trivsel i skole 

I forlængelse af, at ’Familien på vej’ har arbejdet med at afdække børnenes ressourcer, vanske-

ligheder og evt. funktionsnedsættelser og sikre, at de modtager det rigtige tilbud, er det relevant 

at undersøge, hvordan det afspejler sig i børnenes trivsel i skolen. Det gælder både trivsel ift. 

venskaber og relationer, lysten til at gå i skole og børnenes skolefravær. Idet børnene ikke er blevet 
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interviewet ifm. evalueringen af indsatsen, baserer resultaterne sig på interviews med forældre og 

rådgivere i familiens team, samt kvantitative data, som belyser børnenes fraværsdage. 

 

Både forældre og rådgivere fortæller, at tildelingen af de 

rette skoletilbud betyder, at børnene har opnået bedre 

trivsel i skolen. Det skyldes især, at antallet af konflikter 

i børnenes skoler er blevet reduceret, og at skoledagene 

har fået en længde, der passer til børnenes fysiske, psy-

kiske og sociale situation. Andre børn har opnået bedre 

sociale relationer, fordi de enten er flyttet fra en skole, 

hvor de tidligere er blevet mobbet; at de er startet på 

efterskole, hvor der er et stort fokus på social trivsel, eller 

at de er startet i et skoletilbud med andre børn, der har 

udfordringer, som ligner deres egne.  

 

Arbejdet med forældrenes sociale situation betyder også, at børnene oplever en mere stabil hver-

dag, der giver dem ro og struktur i deres hverdag. Rådgiverne fortæller, at nogle børn har været 

meget påvirket af deres forældres psykiske helbredsproblemer, hvormed et ophold på en efterskole 

har givet dem en ”pause” fra de udfordringer. 

 

Nogle børn i projektet har fortsat ikke oplevet en forbedret trivsel i skolen. Forældre til de børn 

peger især på, at trivslen er uændret, fordi der enten ikke har været igangsat de rette indsatser til 

deres børn, eller at der er sket andre ting i familien 

undervejs i projektet, der har haft betydning for 

børnenes trivsel, fx ændringer i samvær med foræl-

dre, skilsmisser/brud og brand. Andre forældre for-

tæller, at deres barn har fået de rette indsatser, 

men at vejen til en bedre trivsel er en proces, der 

er længere end projektets tidsramme. 

 

Resultaterne af arbejdet med at forbedre elevernes 

trivsel i skolen kan afspejle sig i elevernes skolefravær. Social og/eller faglig mistrivsel i skolen er 

for mange børn udslagsgivende i hovedpine, mavepine og/eller en manglende lyst til at være i skole 

og dermed et højere fravær. Børnenes fraværsdata fremgår af figuren nedenfor og er fordelt på 

kategorierne ”før indsatsstart”, ”indsatsstart” og ”efter indsatsstart”, fordi familierne har individu-

elle startdatoer i projektet. Figur 6-3 viser, at børnenes gennemsnitlige skolefravær er reduceret 

efter familiens opstart i projektet, og at det samlede antal fraværsdage og fraværstyper nærmer 

sig gennemsnittet for Jammerbugt Kommune, som figur 6-4 viser. Det gennemsnitlige antal af 

fraværsdage for børnene i indsatsen er faldet fra 20,1 til 14,4 fraværsdage på ét skoleår svarende 

til en uges mere skolegang om året. Børnenes gennemsnitlige antal af sygefraværsdage er også 

faldet efter indsatsstart. Det faldende antal sygefraværsdage er en positiv indikator for, at børnene 

opnår bedre trivsel i skolen undervejs i projektet. Børnenes antal af ulovlige fraværsdage, dvs. 

fravær uden begrundelse, stiger undervejs i projektet fra i gennemsnit at være 4,6 dage til 6,1 

dage3. 

 

 

 

 
3 Det bemærkes, at Børne- og Undervisningsministeriet i 2019 skærpede reglerne for skolers registrering af fravær, og at det kan have påvirket 

datagrundlaget for ovenstående analyser. Det er dog ikke muligt med afsæt i det foreliggende data at vurdere, om det påvirker resultaterne i 

positiv eller negativ retning.   

”Efter [barn] har fået skoletilbud, er 

han blevet en helt anden dreng. Han 

græder ikke længere, når han skal i 

skole. Han er glad, når han har væ-

ret i skole, og er tilfreds og er smi-

lende og løber halvvejs ind, når han 

kommer hjem. Der har skoleskiftet 

hjulpet.” (Forælder) 

 

”Altså da vi startede i ’Familien på vej’, så 

var det helt galt med [barns] trivsel. Hun 

trives stadig ikke, men når man tænker på 

det, der er på vej, og det, vi har planlagt, 

så ser det bedre ud. Men hun springer ikke 

ud af sengen og er glad for at skulle i 

skole.” (Forælder) 
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Figur 6-3: Antal fraværsdage for børn i indsatsen 

  
N=64 

Figur 6-4: Gennemsnitlig antal fraværsdage for børn i Jammerbugt Kommune 

 
 

Det kan på baggrund af datagrundlaget ikke udledes, hvad årsagen til faldet i skolefravær skyl-

des, og om det alene er projektets indsatser, herunder fx visitation til det rette skoletilbud, udred-

ninger, behandlinger og/eller familieterapi. Der kan således også være andre forhold, der er med 

til at understøtte, at børnene møder mere regelmæssigt i skole. 

5.2 Familieliv og sociale foranstaltninger  

Projektets overordnede formål er at reducere antallet af udsatte familier i Jammerbugt Kommune. 

Projektet opererer med en definition af udsathed, som både kan handle om, at familien har en åben 

børnesag, og/eller at familien står uden for beskæftigelse. Så snart en familie opfylder én af disse 

indikatorer, kategoriseres de som socialt udsatte eller som værende i risiko for at blive det, og 

omvendt kategoriseres de ikke længere som socialt udsatte, hvis enten familiens børnesag kan 

afsluttes, eller hvis forældrene kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Derfor beskriver dette 
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afsnit familiernes sociale situation med afsæt i data om forældrenes beskæftigelsessituation samt 

antallet og intensiteten i de sociale foranstaltninger, børnene i familierne modtager. 

Forældrenes beskæftigelsessituation 

Projektet har haft et særligt fokus på at få flere af familierne i ordinær beskæftigelse eller uddan-

nelse. Jammerbugt Kommunes målsætning var, at projektet skulle bringe minimum 10 forældre i 

beskæftigelse eller uddannelse i løbet af projektets 3-årige periode. Beskæftigelse dækker både 

over ordinær beskæftigelse og fleksjob. Derudover er det projektets forventning, at familier, der 

ikke er stoppet i projektet, fordi de endnu ikke har opnået beskæftigelse, har vist progression i 

deres beskæftigelsesplan undervejs i projektet.  

 

Figuren nedenfor viser familiernes beskæftigelsessituation før, under, ved afslutning og efter deres 

deltagelse i ’Familien på vej’. Overordnet set viser figuren, at færre familier modtager offentlige 

ydelser som integrationsydelse, dagpenge eller kontanthjælp. Her er antallet af forældre, der mod-

tager en af disse ydelser gået fra 36 til 26 forældre (med en stigning til 29 forældre efter indsatsens 

afslutning).  

 

Figuren viser også, at flere forældre i indsatsen får vurderet deres beskæftigelsesgrad ved, at de i 

indsatsen afprøver et ressourceforløb eller fleksjob. Figuren viser, at flere forældre får afklaring på 

deres beskæftigelsessituation efter indsatsen ved, at de eksempelvis bliver selvforsørgende eller 

får tilkendt førtids- eller seniorpension. 

Figur 6-5: Beskæftigelsessituation4 

 

 

N=72 

 

 
4 Da flere forældre er delvist selvforsørgende (fx i tilfælde, hvor forældrene har et fleksjob, men samtidig modtager supplerende dagpenge), vil 

nogle forældre ”tælle med” i flere af graferne, hvorfor det ikke er muligt at summere antallet af borgere i beskæftigelse på tværs af graferne. 
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Selvom det ikke kan aflæses af figuren5, nåede Jammerbugt Kommune at hjælpe 12 forældre i 

ordinær beskæftigelse i en kortere eller længere periode undervejs i projektperioden. Derudover 

påbegyndte to forældre en forberedende grunduddannelse (FGU), mens en forælder påbegyndte en 

erhvervsfaglig uddannelse. Ved projektets afslutning er der imidlertid ”kun” 11 af disse forældre, 

der fortsat er i ordinær beskæftigelse og uddannelse. Dette afspejler forældregruppens sociale ud-

sathed, hvor mange har en historik med ingen, lidt eller varierende tilknytning til arbejdsmarkedet, 

der i sig selv kan gøre det udfordrende at opnå vedvarende beskæftigelse for mange. 

 

Idet familierne bliver afsluttet i projektet, hvis de enten får lukket deres børnesag eller opnår be-

skæftigelse, vil der for nogen af familierne ikke være mulighed for at vurdere projektets fulde ud-

bytte på beskæftigelsesgrad. Det er fx tilfældet, hvis familiens børnesag er blevet afsluttet, inden 

familien har opnået en målbar og længerevarende progression i deres beskæftigelsessituation. Det 

kan være en af forklaringerne på, at nogle forældre bevæger sig fra selvforsørgelse eller fleksjob 

ved indsatsafslutning og til offentlige ydelser kort efter indsatsafslutningen. 

 

Figuren nedenfor viser mere detaljeret, hvilke offentlige ydelser borgerne modtager ved indsatsaf-

slutningen og efter indsatsafslutningen, dvs. de senest tilgængelige beskæftigelsesdata. Idet bor-

gerne i indsatsen er en socialt udsat gruppe, der er langt fra arbejdsmarkedet, er det væsentligt at 

kigge på, hvordan borgerne bevæger sig mellem forskellige typer af offentlige ydelser. De forskel-

lige typer af offentlig ydelse viser, hvordan borgerne bevæger sig tættere på arbejdsmarkedet eller 

opnår afklaring i deres beskæftigelsessag. Figuren viser, at det særligt er antallet af forældre, der 

modtager syge-/dagpenge, der stiger efter indsatsperiodens afslutning, mens der sker forholdsvist 

små ændringer i de øvrige fordelinger. 

Figur 6-6: Fordelingen af typer offentlig ydelse ved indsatsafslutning og efter indsatsafslutning 

 
Note 1: Uddannelsesstøtte og fleksjob indgår som beskæftigelse. 

 

Jammerbugt Kommune indfrier deres ambition om, at minimum 10 borgere skal opnå beskæfti-

gelse eller uddannelse i projektet, da de undervejs i projektet får 15 borgere i beskæftigelse eller 

uddannelse. Antallet af forældre, der modtager offentlige ydelser, er dog gået fra 36 forældre ved 

projektets opstart til 26 forældre ved projektets afslutning. Det er væsentligt at bemærke, at der 

ikke umiddelbart opnås langvarige virkninger af projektet, da tre forældre kommer tilbage på of-

fentlig økonomisk støtte efter indsatsafslutningen. Det kan vidne om, at det kræver en vedhol-

dende indsats for familierne, hvis de skal forblive aktivitetsparate og i beskæftigelse. 

 

 
5 Flere af disse forældre er kun i korte ansættelsesforløb, dvs. forløb der opstartes og afsluttes imellem opgørelsestidspunkter, hvorfor det ikke kan 

aflæses i figuren ovenfor.  
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Sociale foranstaltninger 

Som beskrevet indledningsvis, er reduktion af antallet og tyngden af sociale foranstaltninger et 

centralt mål for projektets målresultater, med en ambition om, at familiernes situation forbedres så 

meget, at det er muligt af afslutte sagerne i minimum 10 familier. For at vurdere familiernes pro-

gression i forhold til behovet for sociale foranstaltninger, vurderer vi disse med afsæt i en social 

indsatstrappe udviklet af VIVE6. Den sociale indsatstrappe fremgår af figuren nedenfor og viser 

forskellige trin for sociale foranstaltninger fordelt efter foranstaltningens fokus (rådgivning, fore-

byggelse, anbringelse o.l.) og hvilke paragraffer fra dagtilbudsloven (DTL) eller serviceloven (SEL) 

der optræder på de forskellige indsatstrin. Jo længere op man bevæger sig ad den sociale indsats-

trappe, des mere indgribende socialforanstaltning er der tale om, fx anbringelse på en institution, 

mens der i den laveste ende af den sociale indsatstrappe er fokus på tidlige indsatser i form af 

rådgivning. 

 

Figur 6-7: Social indsatstrappe 

 

Jammerbugt Kommune har i løbet af indsatsen lavet opgørelser over, hvilke typer af sociale indsat-

ser familierne modtog forud for projektet, undervejs i projektet og ved afslutningen på projektet. 

Analysen af opgørelserne er deskriptiv og viser, hvordan de visiterede indsatser til familierne for-

deler sig på indsatstrappens trin før, under og efter indsatsen. Analysen af opgørelserne kan ikke 

begrunde, hvorfor de visiterede indsatser bevæger sig mellem de forskellige trin. I stedet vil den 

kvalitative data supplere den kvantitative til at belyse, hvordan sammensætningen af sociale for-

anstaltninger er med til at forbedre børnene og de unges sociale situation. 

 

 
6 https://www.vive.dk/media/pure/10824/2305297 
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Figuren nedenfor viser, hvor mange sociale for-

anstaltninger familierne modtager før, under-

vejs og efter indsatsen fordelt på de seks sociale 

indsats-trin beskrevet ovenfor. Det skal her 

nævnes, at ét barn godt kan modtage flere typer 

af sociale foranstaltninger på det samme eller på 

forskellige trin i indsatstrappen på samme tid. 

Alle modtagne sociale foranstaltninger fremgår 

af figuren. 

 

Figuren viser overordnet set, at der iværksættes 

flere sociale foranstaltninger målrettet de en-

kelte børn, mens familierne deltager i ’Familien 

på vej’. Antallet af børn, hvor der ikke er iværksat foranstaltninger, reduceres efter indsatsstarten, 

mens der ses en stigning i anvendelsen af forebyggende og hjemmebaserede foranstaltninger fra 

60 foranstaltninger ved projektstart til 71 foranstaltninger undervejs i projektet. 

 

Opgørelsen viser overordnet set, at flere børn får tilbudt rådgivning og forebyggende hjælp, når de 

starter i projektet. Både rådgivere og familierne fortæller, at det for de fleste af børnene har været 

positivt at få bevilget psykologsamtaler, en støttekontaktperson o.l. Antallet af sociale foranstalt-

ninger i den lave ende af den sociale indsatstrappe er generelt mindsket ved projektets afslutning, 

hvilket kan betyde, at børnene profiterer af de foranstaltninger, de modtager i projektet, hvorefter 

familien afsluttes som følge af, at målene med indsatsen er indfriet. Derimod er antallet af sociale 

foranstaltninger i den høje ende af indsatstrappen øget ved projektets afslutning. Figuren viser, at 

tre børn er anbragt på en institution ved projektets afslutning, mens ingen af de medvirkende børn 

var anbragt på en institution ved projektets opstart. For enkelte familier har arbejdet med de sociale 

foranstaltninger vist sig ikke at være tilstrækkelige for at kunne hjælpe børnene, hvorefter det er 

vurderet af kommunen, at den bedste løsning er en anbringelse. De mere indgribende foranstalt-

ninger er dermed også et udtryk for, at der er kommet en afklaring i familiernes børnesager gennem 

de forebyggende foranstaltninger på trin 2. 

Figur 6-8: Antal sociale foranstaltninger fordelt på type 

 

Som beskrevet ovenfor ses der en stigning i det totale antal foranstaltninger på de forebyggende 

trin (1-2) i starten af projektperioden, som falder igen mod projektafslutningen, mens der ses en 
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”Det har været pissegodt for [barn], at han er 

kommet til psykolog. Det var godt, der skete 

noget der. Jeg er ikke sikker på, det var sket, 

hvis vi ikke havde været i projektet. Vi fik 

også sat den rigtige kontaktperson på [barn]. 

Der sad vi også på mødet og diskuterede, 

hvem der kunne være god for ham, og det, er 

jeg heller ikke sikker på, ville være sket, hvis 

vi ikke var flere til at komme med sparring på 

det. Jeg har fået god støtte til mine børn.” 

(Forælder) 
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stigning i det totale antal af foranstaltninger ved projektets afslutning. For at nuancere dette billede 

viser figuren nedenfor en opgørelse over, hvor mange børn der 1) får flere eller færre foranstalt-

ninger i løbet af projektperioden uagtet den sociale foranstaltnings intensitet og 2) får en mere eller 

mindre intensiv social foranstaltning undervejs i projektet, dvs. om de sociale foranstaltninger ligger 

højere eller lavere på den sociale indsatstrappe illustreret i Figur 6-7. 
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Figur 6-9: Reduktion i sociale foranstaltninger: antal og intensitet 

 

 

Venstre side af figur 6-9 viser, at 15 børn i løbet af indsatsen modtager et færre antal sociale 

foranstaltninger, og at der ligeledes er 15 børn, der modtager flere sociale foranstaltninger, mens 

størstedelen modtager samme antal af foranstaltninger igennem hele projektperioden. Højre side 

af figuren viser, at 13 børn modtager en mindre intensiv foranstaltning i løbet af projektperioden 

(dvs. at deres sociale foranstaltning ligger lavere på den sociale indsatstrappe), mens 20 børn i 

løbet af projektperioden får en foranstaltning, der ligger højere på den sociale indsatstrappe. Tolk-

ningen af figur 6-9 kan gå i flere retninger, da det ikke er entydigt, om det er positivt for barnet at 

få flere og/eller mere intensive sociale foranstaltninger. 

 

Figur 6-10 viser en oversigt over, hvor mange børnesager der lukkes og åbnes undervejs i projekt-

perioden. Figuren viser, at der i alt er lukket 16 børnesager, hvoraf 11 børnesager lukkes som 

resultat af projektets indsatser, tre sager lukkes, fordi den unge er fyldt 18 år, og to børnesager 

lukkes, fordi familien flytter til en anden kommune. Undervejs i projektperioden er én børnesag 

åbnet pga. en øget opmærksomhed på barnets søskende. Af samme årsag (fraflytning og myndige 

unge) er antallet af børn, der fremgår af figuren ikke konstant over de tre målenedslag.  
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Figur 6-10: Oversigt over antallet af lukkede og nyåbnede børnesager undervejs i projektet 

  

 

Figur 6-11 viser antallet af åbne børnesager i kommunen blandt de familier, der deltog i ’Familien 

på vej’ før-, under-, ved- og efter projektets afslutning. Antallet af åbne børnesager falder fra 69 til 

54 i tiden mellem projektets opstart og undervejs i projektet. Ved projektforløbets afslutning er tre 

børnesager genåbnet, mens yderligere tre sager er genåbnet efter projektafslutningen. Genåbnin-

gen af de i alt seks børnesager indikerer, at virkningerne af de indsatser, som børnene modtager i 

projektet, ikke har tilstrækkeligt langsigtede virkninger, at børnene ikke modtager hjælpen i en 

tilstrækkelig lang periode, eller at der er behov for en opfølgende indsats, når børnene skal trappe 

ud af deres sociale foranstaltninger. 

Figur 6-11: Antal åbne børnesager  

 

 

Jammerbugt Kommunes ambition om, at minimum 10 børnesager skal afsluttes i projektperioden 

indfries, om end antallet af åbne børnesager stiger igen frem mod og efter projektafslutning. Lige-

som ved resultaterne omkring familiernes beskæftigelsessituation indikerer dette et behov for ved-

varende og opfølgende indsatser, hvis de positive forandringer, der er igangsat hos familierne i 

projektet, skal fastholdes over tid og på sigt føre til øget stabilitet i familien.  
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5.3 Konstruktive almenfællesskaber og fritidsliv  

En af projektets tre løftestænger er inddragelse af civilsamfundet. Projektet har i den henseende 

arbejdet med at få familierne tilmeldt konstruktive almenfællesskaber og fritidsliv, så de i højere 

grad oplever et tilhørsforhold til almennyttige fællesskaber.  

 

Der er ikke foretaget systematiske opgørelser over, hvor mange børn og voksne, der er tilmeldt en 

fritidsaktivitet, og det er derfor vanskeligt at måle virkningerne af indsatsen ift. deltagelsen i almene 

fællesskaber og fritidsliv. De kvalitative interviews bely-

ser, om projektet er lykkedes med at få tilmeldt børn og 

voksne en fritidsaktivitet, eller en anden form for delta-

gelse i et almenfællesskab, og om familierne benytter sig 

af de tilbud, de præsenteres for. Som tidligere nævnt har 

det været udfordrende at få forældre tilmeldt en fritids-

aktivitet, da fokus for dem har ligget et andet sted, nemlig 

på udredninger og afklaringer. Derfor er der fortsat en del af familierne, der har et spinkelt socialt 

netværk. 

 

Interviewene viser også, at det i højere grad er lykkes at øge børnene deltagelse i almene fælles-

skaber og fritidstilbud. Nogle forældre fortæller, at deres børn har fået nogle gode sociale relationer 

i den lokale sportsklub, hvilket har medført bedre selvtillid eller en styrket relation til en kammerat 

eller et andet familiemedlem. En del andre forældre fortæller dog, at det har været svært for deres 

børn at komme i fodboldklubben eller i badmintonklubben, fordi det har været for overvældende og 

grænseoverskridende at møde op alene. For nogle af bør-

nene har bekymringer som ”kan de andre mon lide mig” 

fyldt så meget, at de er stoppet til aktiviteten igen. For 

andre børn har det været overvældende at komme til fri-

tidsaktiviteten alene, når de andre børns forældre har sid-

det i hallen. Derfor efterlyser forældrene en højere grad 

af støtte og hjælp til at følge børnene til deres fritidsakti-

viteter, hvilket nogle af børnene har fået via indsatsen. 

Andre børn har i højere grad arbejdet med opbygningen 

af deres sociale kompetencer gennem deres støttekon-

taktperson frem for gennem en fritidsaktivitet. 

 

En af ambitionerne med at gå til en fritidsaktivitet eller på anden vis deltage i almenfællesskaber 

er at etablere nogle sunde sociale relationer, som familierne kan opsøge hjælp og støtte hos, og 

som kan etablere nogle trædesten mod beskæftigelse. Projektet har haft sværere ved at imple-

mentere denne del af indsatsen, jf. ovenfor, fordi nogle familier ikke har været klar til at deltage i 

almennyttige fællesskaber, eller har været udfordrede af at skulle møde op alene til en fritidsakti-

vitet. Det er derfor heller ikke overraskende, at målene ikke indfris.  

5.4 Familiernes sundhed og trivsel 

Familiernes sundhed og trivsel har gennem projektet været et af omdrejningspunkterne for de ind-

satser, familierne har modtaget. Rådgiverne i ’Familien på vej’ har særligt arbejdet med at sikre, at 

børn såvel som voksne blev udredt, så de har kunnet få den rette behandling og medicinering mhp. 

at forbedre deres fysiske, psykiske og sociale trivsel. Derudover har rådgiverne hjulpet familierne 

med at søge støttemuligheder i form af tilskud til finansiering af medicin, handicapudstyr samt 

professionel hjælp og rådgivning. Til at vurdere, om og hvordan indsatserne i projektet har forbed-

ret familiernes sundhed og trivsel, tager vi afsæt i de kvalitative interviews med familierne og med 

rådgiverne. 

 

”Hvis projektet slutter, så står jeg på 

egne ben igen. Jeg bruger ikke mine 

forældre, da de ikke kan holde til su-

per meget, og min søster bor i [stor 

by øst for Lillebælt].” (Forælder) 

”Det kunne være fedt, hvis der også 

var et team, hvor man kunne hjælpe 

med at få de unge ud. [Barn] er tid-

ligere kommet ind i sådan en bad-

mintongruppe, men han røg jo ud 

igen, da han ikke kunne klare det. 

Alle de andre forældre sad der jo. 

Det er endnu sværere at komme ind 

sådan et sted, når man har det 

svært.” (Forælder) 
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Udredninger og afklaringer vedrørende sundhed 

Rådgiverne og familierne fortæller, at familiernes sundhed og trivsel har været svingende i løbet af 

projektet. Det skyldes især, at familierne har nogle komplekse fysiske og psykiske sygdomme, som 

kræver en længere behandling og en vedvarende støtteindsats. Kompleksiteten og kombinationen 

af flere sygdomme betyder også, at det kan være svært at finde den rette balance mellem forskel-

lige præparater og gør det svært at huske medicinen i det hele taget.  

 

Derudover er nogle af familiernes situation så skrøbelig, at en 

negativ hændelse kan have stor betydning for deres sundhed, 

så arbejdet med at komme i balance starter forfra. Generelt set 

har arbejdet med at udrede børn såvel som voksne og finde de 

rette skole- og beskæftigelsestilbud (fx førtidspension) givet fa-

milierne en større ro, fordi de har fået en afklaring. Desuden har 

møderne i familiernes teams givet forældrene et indblik i, hvor-

dan deres barn trives i skolen, og om børnene selv husker at 

tage deres medicin, når de er i skolen. For nogle af børnene i 

projektet har en psykisk funktionsnedsættelse været så svær at 

håndtere, at de ikke har ønsket at tage deres medicin. Derfor har erkendelsen af at have en psykisk 

diagnose betydet større mistrivsel for enkelte børn. 

 

De familier, der har fået bevilget og har benyttet sig af en fritidsaktivitet, har oplevet en øget 

sundhed og trivsel pga. de afledte effekter af at dyrke en sport. For nogle familier har det betydet, 

at de har oplevet en naturlig og fysisk træthed, der har haft god indvirkning på deres søvn- og 

døgnrytme. Regelmæssig motion har for nogen af familierne også medført en bedre sygdomspleje, 

fx fordi de oplever at have opnået et forbedret stofskiftet. 

 

Mestringsevner 

En afledt effekt af at opnå en bedre sundhed og trivsel er forbedrede mestringsevner til at håndtere 

hverdagens gøremål. Selvom nogle familier udtrykker, at de ikke har fået en bedre sundhed eller 

trivsel, kan en bedre mestring af hverdagens aktiviteter være et udtryk for, at de alligevel har 

opnået bedre sundhed og trivsel.  

 

Nogle familier fortæller, at det, at de har fået nogle konkrete redskaber til at håndtere egne og 

deres børns vanskeligheder og evt. funktionsnedsættelser (psykoedukation), har gjort, at de har 

fået mere overskud i hverdagen, fordi vanskelighe-

derne kommer til at fylde mindre. Andre familier ople-

ver, at det særligt er muligheden for at lufte bekymrin-

ger og tvivl samt afklaringer på social- eller beskæfti-

gelsessager, der har betydet, at de har kunnet ”sænke 

skuldrene” og puste ud, så der igen kunne blive plads 

og energi til at fokusere på hverdagens aktiviteter.  

 

 

Rådgiverne fortæller, at de i nogle af familierne har haft 

et særligt fokus på at skabe mere balance forældrene 

imellem eller mellem forælder og barn, så én part har 

kunnet få mere ro og tid til at fokusere på skole, ar-

bejde, jobsøgning og/eller helbred. En bedre struktur 

og balance har haft en positiv betydning for, at famili-

erne har fået mere overskud i det daglige. 

 

”Generelt set er det gået me-

get fremad med [barn], både 

i skolen, sundhedsmæssigt, 

trivselsmæssigt og familiært. 

Det har hjulpet, at [barn] har 

fået en diagnose, for så ved 

jeg, hvordan han skal takles.” 

(Forælder) 

 

”Det med, at vi har kunnet få sat ord 

på, hvad der går og fylder, har også 

gjort, at jeg fik mere luft til at kunne 

koncentrere mig om min jobsøgning. 

Jeg fik mere energi, så der blev sendt 

flere ansøgninger, end der gjorde før.” 

(Forælder) 

 

”Førtidspension har givet [mor] mere 

overskud, fordi hun har følt, at beskæf-

tigelsesforvaltningen hele tiden var ef-

ter hende. [far] er kommet mere på ba-

nen, hvilket betyder, at [mor] og [far] 

nu er sammen om det. Det har givet 

mere overskud.” (Rådgiver) 
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For en del af familierne er deres sociale situation fortsat uændret. Det skyldes, at de har så om-

fattende og komplekse vanskeligheder, at arbejdet med at håndtere disse kræver en længere og 

vedvarende indsats. Andre familier har nogle turbulente liv, som betyder, at deres sociale situa-

tion er hyppigt vekslende, og i høj grad afhænger af de mennesker, de har omkring sig. 
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6. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING  

Evalueringen belyser projektets målopfyldelse ift. dels, om udsatte familier gennem indsatsen opnår 

et bedre liv med bl.a. bedre hverdagsmestring, øget tilknytning til arbejdsmarkedet og bedre trivsel 

til følge, dels om der gennem indsatsen bliver udviklet metoder til effektivt at bryde den negative 

sociale arv gennem en helhedsorienteret indsats, hvor familierne er i førertrøjen, og hvor civilsam-

fundet inddrages i indsatsen.  

 

I forhold til målsætningen om at skabe en helhedsorienteret indsats for socialt udsatte familier, 

hvor familierne er i førertrøjen, og hvor civilsamfundet inddrages i indsatsen, tegner evalueringen 

samlet set et billede af at dette i varierende grad er lykkes:  

 

• Det er i høj grad lykkes at skabe en helhedsorienteret indsats, hvor etableringen af en 

matrixorganisation med et samlet familieteam har været bærende for målopfyldelsen og kon-

kret udmøntet i, at hver familie har haft én kontaktperson, som dels har fungeret som familiens 

indgang til samarbejdet med familiens tværfaglige team, dels har været ansvarlig og koordina-

tor for udarbejdelse af og løbende opfølgning på én samlet familieplan. Det er oplevelsen, at 

matrixorganiseringen har styrket det tværfaglige samarbejde ved at skabe et fælles sprog og 

en indbydes forståelse på tværs af forvaltninger, at familierne oplever en mere sammenhæn-

gende indsats, og at de bliver set som ’hele mennesker’.  

 

• Det er ligeledes i høj grad lykkes at sætte familien i førertrøjen, hvor Signs of Safety har 

været anvendt til at sætte fokus på familiens ressourcer og ønsker til forandringer som omdrej-

ningspunkt for indsatsen og været udvidet fra et individ- til et familieperspektiv, og hvor fami-

lierne har været aktivt involveret i alle møder i det tværfaglig familieteam med fokus på fast-

læggelse af og opfølgning på mål og indsatser. Det betyder, at familierne oplever, at de i langt 

højere grad bliver lyttet til og har indflydelse på og forståelse for rammerne for og indholdet i 

samarbejdet og indsatsen. Dette har skabt større meningsfuldhed om og sammenhæng mellem 

mål og midler, ligesom det er lykkes, gennem mere fleksibel bevillingskompetence, at finde nye 

løsninger til at møde familiernes behov.  

 

• Det er i mindre grad lykkes at inddrage familiens netværk og civilsamfund. Dette af-

spejler dog en underliggende variation, hvor det i højere grad er lykkes at skabe muligheder 

for børnenes deltagelse i almene fællesskaber i civilsamfundet gennem introduktion til mulig-

heder, aktiv brug af fritidspas og personlig støtte i opstarten i aktiviteterne via netværkskoor-

dinationer/kontaktpersoner, mens det i begrænset omfang lykkes at skabe samme muligheder 

for forældrene, som ofte har haft mere brug for at fokusere på andre forhold i familien.  Det er 

i begrænset omfang lykkes at aktivere andre ressourcer i civilsamfundet, herunder so-

cialøkonomiske virksomheder i indsatsen. 

 

I forhold til målsætningen om at udsatte familier gennem indsatsen opnår et bedre liv, med bedre 

hverdagsmestring, øget tilknytning til arbejdsmarkedet og bedre trivsel til følge viser evalueringen 

et billede af, at dette i nogen grad er lykkes. Det skal i den henseende også tilføjes, at projektets 

målgruppe er udsatte familier eller familier i risiko for at blive social udsat. Derfor kan selv små 

skridt i retningen af en forbedret social situation være en succes for nogle familier, fordi det kan 

være startskuddet til en udvikling, der over tid og med kontinuerlig hjælp og støtte skaber en positiv 

forandring for familien.  

 

• Evalueringen tegner et billede af, at flere familier oplever at have fået øget trivsel og hver-

dagsmestring, fordi de gennem indsatsen har fået afdækket og udredt forskellige vanske-

ligheder, som betyder, at de har kunne modtage den nødvendige støtte. For nogle betyder 
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afklaringen af fx funktionsnedsættelser hos barnet dog også, at overskuddet i familien (midler-

tidigt) er faldet.  

 

• Evalueringen viser, at børn og unge i de familier, der har indgået i indsatsen, har opnået en 

mere stabil skolegang med færre fraværsdage. I løbet af indsatsen er der flere børn og 

unge, som skifter skole med henblik på at modtage det rette skoletilbud. Evalueringen tegner 

også et billede af, at børnene og de unge generel har fået øget trivsel i skolen, bl.a. under-

støttet af skift til mere målrettede skoletilbud eller afklaring af understøttende indsatser i det 

eksisterende skoletilbud. 

 

• Evalueringen viser, at færre familier modtager offentlige ydelser efter deltagelse i indsat-

sen, og at Jammerbugt Kommunes ambition om, at minimum 10 borgere skal opnå beskæfti-

gelse (herunder også fleksjob) er indfriet i projektperioden. Derudover er der flere familier, der 

opnår større afklarethed i deres beskæftigelsesmuligheder gennem ressourceforløb, fleksjob og 

førtidspension.  

 

• Endelig viser evalueringen, at flere børn og unge i familierne samlet set får tilbudt rådgivning 

og forebyggende hjælp ved opstart af deltagelse i ’Familien på vej’, men at andelen er redu-

ceret igen ved afslutningen af deltagelsen i ’Familien på vej’. Derudover viser data, at de enkelte 

børn og unge undervejs i indsatsen i overvejende grad enten modtager den samme eller en 

mere intensiv social indsats i projektperioden. Samtidig viser evalueringen, at antallet af børn, 

der er anbragt uden for familien, er steget i løbet af projektperioden. Dette kan indikere, at 

familierne gennem indsatsen får tilbudt den nødvendige støtte, som for nogle familiers ved-

kommende er en kortere og forebyggende indsats, mens den for andre familier har form af en 

mere indgribende foranstaltning i form af en anbringelse. Samlet viser evalueringen, at antallet 

af åbne familiesager har udviklet sig fra 69 til 54 i løbet af projektperioden, hvoraf seks dog 

senere er genåbnet.  

 

Samlet set tegner evalueringen således et billede af, at Jammerbugt Kommune er lykkes med at 

udvikle en helhedsorienteret indsats med familien i førertrøjen, som bidrager til at styrke familiernes 

hverdagsmestring, trivsel og beskæftigelsesgrad. Evalueringen viser dog også, at der er behov for 

et fokus på at styrke elementerne omkring inddragelsen af andre aktører, herunder både almensy-

stem og civilsamfundet, samt at der er behov for et fokus på at understøtte varige forandringer i 

familierne, hvor en stærkere inddragelse af ressourcer, tilbud og indsatser i almensystemet og 

civilsamfundet kan være løftestænger til fastholdelse af forandringer. I den forbindelse vil det dog 

være væsentligt at adressere de udfordringer og dilemmaer, som Jammerbugt Kommune har ople-

vet i forhold til på den ene side at bemyndige familierne til at pege på, hvilke fagpersoner de gerne 

vil have med ind i familiens team, og på den anden side lytte til almensystemets anbefalinger i 

forhold til at sikre rette faglighed i møderne.  

 

En af de organisatoriske løftestænger for at lykkes med at skabe denne helhedsorienterede indsats 

for udsatte familier har været matrixorganisering med familieteamet som en organisatorisk foran-

kring af tværfagligheden. Dette har understøttet opbygning af et tværprofessionelt praksisfæl-

lesskab, hvor rådgiverne med en base i fagforvaltningerne kan fastholde den faglige forankring, 

men samtidig i familieteamet opbygge en ny fælles faglighed omkring familieperspektivet. Arbejdet 

med Signs of Safety med fokus på hele familien frem for det enkelte barn er her et centralt redskab 

til at skabe et fælles sprog og en fælles tilgang i det tværprofessionelle praksisfællesskab. De nye 

tilgange og det bedre koordinerede forvaltningssamarbejde kan – med stor sandsynlighed – også 

have en positiv afsmittende effekt på rådgiverne i deres øvrige arbejde med borgere, hvilket po-

tentielt kan bidrage positivt til borgernes oplevelser af mødet med Jammerbugt Kommune og deres 
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individuelle sagsforløb, fordi rådgiverne generelt har et bredere blik på for borgerens samlede situ-

ation og muligheder.  

 

En anden organisatorisk løftestang har været viljen til at afprøve nye løsninger omkring den enkelte 

familie og tænke nyt i visitation og bevillinger med et fokus på, ’hvad skal der til for at lykkes’ 

frem for på, hvad der ligger inden for kommunens eksisterende tilbud. Denne nytænkning og kre-

ativitet ift. at finde løsninger har været understøttet af en ledelsesmæssige opbakning til og dele-

gering af bemyndigelse samt bevillingskompetence til familiens tværfaglige team, samtidig med at 

et løbende realitets-tjek med ledelsen har skabt en kalibrering af rammerne for nytænkningen.  
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7. EVALUERINGENS METODER OG DATAGRUNDLAG 

Dette kapitel beskriver det datagrundlag og de metoder, der er anvendt til at evaluere indsatsen 

’Familien på vej’. Den løbende evaluering er tilrettelagt og gennemført af Aalborg Universitet, mens 

Rambøll er blevet involveret i evalueringen efter projektets afslutning med henblik på at udarbejde 

den afsluttende evalueringsrapport. I denne overdragelsesproces har Rambøll understøttet udar-

bejdelsen af en samlet forandringsteori for indsatsen, som har dannet grundlag for strukturering 

og systematisering af eksisterende data og identifikation af supplerende databehov.   

 

Forandringsteori 

Forandringsteorien og indsatsens tre spor udgør rettesnoren for, hvad indeværende evaluering fo-

kuserer på. Indsatsens tre spor er: 

 
1. Familien i førertrøjen 

2. Helhedsorienteret indsats 

3. Inddragelse af civilsamfundet. 

Det er i forandringsteorien udfoldet, hvad arbejdet med det enkelte spor indebærer, og hvilken 

forandring det forventes, at arbejdet med sporet medfører for børn såvel som voksne i projektet. 

Forandringsteorien er derved også med til at sandsynliggøre, hvorfor en forandring ikke er opnået, 

idet den kan bevidne om de planlagte indsatselementer er implementeret. Forandringsteorien er et 

redskab, der reducerer kompleksiteten ved, at den skitserer en lineær proces for forandring. I prak-

sis forandrer familiernes liv sig i højere grad i cirkulære bevægelser, da de påvirkes af andre ydre 

omstændigheder end dem, de møder i indsatsen. Derfor kan de langsigtede mål i forandringsteorien 

med fordel ses som nogle udviklingsmål, der fortsat kræver en længerevarende og vedvarende 

indsats, der på sigt kan bidrage til at skabe de langsigtede virkninger for familierne i indsatsen. I 

denne evaluering behandles de langsigtede mål dog som nogle mål, der allerede ved projektets 

afslutning godt kan vurderes på. 

 

Kvalitative data og analysestrategi 

De kvalitative data, der er anvendt i denne evaluering, er indsamlet af Aalborg Universitet, af Jam-

merbugt Kommune og af Rambøll. De kvalitative interviews, der er indsamlet af Aalborg Universitet, 

er følgende: 

 

• Forløbsinterviews med seks casefamilier 

• Ét gruppemedarbejderinterview. 

 

De seks interviews med casefamilier giver et dybere indblik i, hvordan familiernes sociale situation 

har ændret sig undervejs i projektet, og hvordan ændringerne i deres sociale situation kan tilskrives 

de indsatser, som familiens team planlægger i samarbejde med dem. Gruppeinterviewet med med-

arbejderne bidrager med viden om, hvilke udfordringer rådgiverne er stødt på undervejs i projektet, 

og hvilke ændringer der er foretaget på baggrund heraf.  

 

Jammerbugt Kommune har desuden gennemført afsluttende interviews med 15 familier i indsatsen. 

Interviewene bidrager med familiernes oplevelser af, hvordan samarbejdet med rådgiverne i pro-

jektet har fungeret, og hvordan deres sociale situation ser ud ved projektets afslutning.  

 

Rambøll har suppleret de kvalitative interviews indsamlet af Aalborg Universitet med følgende in-

terviews for at opnå et stærkere datagrundlag: 
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• Sagsgennemgang med de pågældende rådgivere, der har arbejdet med familierne7 

• Ét fokusgruppeinterview med medarbejdere  

• Individuelle interview med tre ledere 

 

Sagsgennemgangen af familierne i projektet blev foretaget på et casebesøg i Jammerbugt Kom-

mune sammen med de involverede rådgivere samt de to projektkoordinatorer, der har deltaget på 

alle møder i familieteamet, efter projektets afslutning. Sagsgennemgangen blev struktureret med 

afsæt i en interviewguide, der havde fokus på at strukturere samtalen efter, hvad familiens udfor-

dringer var, hvad familiens behov var, hvilke indsatser familien fik og hvilken virkning det havde 

på familiens sociale situation. Fokusgruppeinterviewet med projektets rådgivere havde til formål at 

undersøge praksissen omkring deres arbejde i ’Familien på vej’, herunder hvilke barrierer og driv-

kræfter der var ifm. arbejdet med indsatsen, samt hvilken læring rådgiverne har fået gennem ar-

bejdet med indsatsen. De tre lederinterviews belyste også projektets læring og metodeudviklinger 

ud fra ledelsesperspektiver forankret i forskellige forvaltninger i kommunen. 

 

De kvalitative interviews er kodet ud fra et kodeskema, der tager afsæt i de indikatorer og forhold, 

der fremgår af forandringsteorien. 

 

Slutteligt er der anvendt dokumenter fra Jammerbugt Kommune til at undersøge projektets meto-

deudvikling. 

 

Kvantitative data og analysestrategi 

De kvantitative data, der er anvendt i denne evaluering, er indsamlet af Jammerbugt Kommune. 

Det drejer sig om følgende data: 

 

• Fraværsdata for skoleårene 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 og 20/21. Data er opgjort på antal 

dage pr. årsværk og er inddelt efter antallet af lovligt fravær, sygdomsdage, ulovligt fravær, 

for sent fremmøde og fravær total. For sent fremmøde er ekskluderet i denne evaluering, 

da det ikke kan tælles som fraværsdage. 

• Institutionsgrad, som viser indmeldelses- og udmeldelsesdatoer fra 2013-2021. 

• Et styringsskema, der viser, hvilke indsatser familierne har fået i løbet af projektperioden. 

• En resultatoversigt for beskæftigelse og et opgørelsesskema for borgernes bevægelse mel-

lem ydelser. Resultatoversigten opgør, hvad den enkelte borger i indsatsen opnår af be-

skæftigelsesgrad, herunder ydelsestyper for årene 2016-2020.  

• Fritidsjob for 13-17-årige i projektet for årene 2017 til oktober 2020.  

• Skoleskift for børn i projektet i den skolepligtige alder for skoleårene 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021. 

 

For de kvantitative data er der foretaget håndholdt kodning af data og dertilhørende deskriptiv 

statistik. Grundet datasættenes størrelser og variationer har det ikke været muligt at foretage chi2-

test for at undersøge om ændringer fra et måleår til et andet er statistisk signifikant forskellige fra 

hinanden. 

 

Idet familierne er inkluderet og afsluttet i indsatsen på forskellige tidspunkter, varierer dataets 

størrelse. Vi har søgt at holde populationen konstant ved at inddele måleårene i kategorierne ’før’, 

’under’ og ’efter’ indsatsen for at opnå et mere ensartet sammenligningsgrundlag. Det skaber et 

overblik over familiernes status før projektet, ved projektstart og efter projektets afslutning. Fami-

liernes indsatstart er kodet manuelt med afsæt i den dato, der fremgår af styringsskemaet for første 

møde i familiens team. 

 
7 Der er to familier, hvor der ikke er blevet foretaget en sagsgennemgang, fordi de rådgivere, der har arbejdet med familierne, ikke længere er 

ansatte i Jammerbugt Kommune. 
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Data for institutionsgrad, fritidsjob, skolefravær og skoleskift er alle kodet således, at det kun er de 

børn og unge, der af aldersmæssige forhold er relevante for de data, der fremgår af datasættet. De 

børn og unge, der i årene, hvor data er indsamlet, er blevet for gamle til at være relevante for 

dataet, er blevet ekskluderet fra og med det måleår, de blev for gamle. Omvendt er de børn, der 

har været for unge ved påbegyndelsen af indsamlingen af en bestemt datatype, men er blevet 

gamle nok undervejs, inkluderet fra og med det pågældende år. Derfor er der variationer af popu-

lationen i de enkelte datasæt vedrørende børn og unges forhold. Derudover er der 15 børn, som 

fremgår i skoledata, men ikke af styringsskemaet, der viser, hvilke familier der har deltaget i pro-

jektet. Disse børn er ekskluderet fra vores analyse, da opstartstidspunkt i indsats er uklart samt 

deres relation til projektet generelt. 

 


