FORANDRINGSTEORI
FORMÅL
Brønderslev Kommune ønsker en helhedsorienteret omlægning af indsatsen for børn og unge i sårbare og udsatte positioner. Omlægningen skal sikre tidligere og effektive indsatser for den enkelte samt styrke
rammerne for de tværprofessionelle samarbejdskæder i den forebyggende og tidlige indsats – herunder bidrage til en fælles forståelsesramme, et forebyggende mindset samt til tidlig opsporing.

INDSATSER
FREMSKUDT, TIDSINTENSIV
MYNDIGHEDSFUNKTION

AKTIVITETER

* Mindre variation i sagsbehandlingen på tværs
af myndighedsteam

OPSPORING OG
FOREBYGGELSE

4. Sætte barnet/den unge i centrum gennem anvendelse af SoS
- SoS bidrager til konsensus om bekymringsgrad, er netværksinddragende samt et værktøj
til at opsætte målbare mål og se progression

'SAMMENHÆNG I
SAMARBEJDSKÆDERNE'
* Styrkelse af det tværprofessionelle
samarbejde på tværs af almenområde og det
specialiserede område
* Styrkelse af den tværgående forståelse og
viden om handlemuligheder

UDVIKLING AF
INDSATSTRAPPEN
* Bedre mulighed for at følge resultater på
målgruppe og indsatsniveau – dermed at
justere tilbudsviften proaktivt
* = Udviklingspotentiale fra Modenhedsanalysen

MÅL

1. Udrulning af Varige spor til øvrige skoledistrikter
2. Øge rådgiverne faciliteringskompetence
- Understøtte rådgiverne i at facilitere en møde- og kommunikationspraksis, der bryder med
vante mønstre, så nye muligheder skabes og udvikles.

* Fælles forståelse af den tidlige og
forebyggende indsats på tværs af skole,
dagtilbud og børne- og familieområdet

EFFEKTMÅL

5. Implementere model for tidlig opsporing i Sundhedsplejen
- Vidensbaseret screening af gravides livssituation
- Modellen giver mulighed for tidlig at opspore de 10-15 %, som vi ved har behov for støtte
ift. deres socio-emotionelle færdigheder, og for tidlig indsats via Sundhedsplejen og evt.
andre fagprofessionelle og/eller frivillige
6. Styrke det tværprofessionelle samarbejde gennem
- Udarbejde sammenhængende og helhedsorienteret strategi for hele børne-/ungeområdet
- Tværfaglige skoleteam og Skolesocialrådgivere
- Tværfaglige team (skoler) og Tværfagligt småbørnsteam (dagtilbud) - konsultativ funktion
- Relationel koordinering - en forskningsbaseret metode som styrker det tværprofessionelle
samarbejde så effektivitet og kvalitet højnes. Samarbejde med konsulent om teori og
procesforløb.
- Ansættelse af to PPR psykologer og to sundhedsplejersker til styrkelse af det tværfaglige
samarbejde, tidlig opsporing og indsats
7. Ansættelse af Socialfaglig konsulent
- Opbygge koncept for samarbejdet mellem civilsamfund og Kommune samt udvikling og
monitorering af tilbudsviften
8. Implementere FIT - Feedback Informed Treatment
- Vidensbaseret meta-metode som også måler progression. Som er Inddragende – kvaliltetsog effektivitetssikrende, - og som er uafhængig af speciel målgruppe, behandlingsmetode
eller tilgang. FIT implementeres i Kommunens Familiehus *Hegely'

At antallet af børn/unge med behov for støtte reduceres til 1000
børn/unge - svarende til en reduktion på 10 % (medio 2019)
At antallet af netværksanbringelser øges fra i dag 5 % (maj 2016)
til 10 % medio 2019
At antallet af anbragte børn/unge nedbringes med 20 % (fra 173
anbringelser til 128) (medio 2019)
At kommunens ressourcer på det specialiserede børne/ungeområde frigøres til forebyggelse
- 1. kvartal 2016: Forebyggelse 28 % - anbringelser 72 %
- Resultat medio 2019: forebyggelse 40 % - anbringelser 60 %
At den brugeroplevede kvalitet ift. hjemmebaserede indsatser
opleves som rettidige og effektive
To familiekonsulenter/Teamledere uddannes i FIT (Kick off juni 2016 i
DK, Uddannelse sept. 2016 i Chigago). I løbet af efteråret 2016 vil der
kunne målfastsættes ift. den forventede progression.
At graden af relaionel koordinering øges mhp. at højne
effektivitet og kvalitet
- Ult. 2016 - Gennemførelse af undersøgelse, som viser graden af
relationel koordinering (baseline). Ud fra baseline vælges et
progressionsmål.
- Medio 2019: Undersøgelse 2, som viser progressionen fra 2016 2019
At Brønderslev Kommune anvender frivillige og/eller netværk
som supplement i opgaveløsningen
- Ult. 2017 Frivillige i 10 % af sagerne - medio 2019: 25 % af sagerne

MYNDIGHED
At der i den kommunale sagsbehandling er et forebyggende
mindset med fokus på inddragelse og progression

TILBUDSVIFTE
At der på indsatstrappen er
tilbud, som er veldokumenterede og effektivt forebyggende

ALMENOMRÅDET
At der i almenområdet opspores og ydes relevante
forebyggende og koordinerende indsatser

