
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet modelbeskrivelse  Juni 2016 

Vesthimmerlandsmodellen 



2 

 

 

Vesthimmerlandsmodellen 
1. Baggrund for Vesthimmerlandsmodellen .................................. 3 

Referencekommune .................................................................... 3 

Børnepolitikken - kommunens vision ........................................... 3 

Vesthimmerlandsmodellens mål og delmål ................................. 4 

Modellens perspektiver ............................................................... 5 

Ressourcerne – investering og omlægning ................................. 5 

2. Historik ......................................................................................... 6 
Projektorganisering ..................................................................... 6 

En ny organisering i forvaltningen ............................................... 6 

Geografisk opdeling i Nord og Syd .............................................. 7 

Medarbejdertilknytning ................................................................ 8 

Medarbejderinvolvering ............................................................... 8 

Fysiske rammer .......................................................................... 9 

Nye samarbejdsrelationer og samarbejdsformer ......................... 9 

Kick-off arrangement ................................................................... 9 

3. Vesthimmerlandsmodellens organisering ............................... 10 
Oversigt over organisering ............................................................ 10 

4. Det tværfaglige samarbejde ...................................................... 11 
Tværfaglighed i praksis ............................................................. 11 

Tovholderteamet ....................................................................... 12 

Mødestrukturer i forvaltningen ................................................... 13 

5. Metoder ....................................................................................... 14 
Metode ......................................................................................... 14 

Målgruppe .................................................................................... 14 

Børnelinealen ............................................................................... 15 

Kompetenceopbygning ................................................................. 16 

6. Indsatstrappen ........................................................................... 17 

Bilag. Evalueringsparametre ......................................................... 18 

Samlet modelbeskrivelse 

Materialet indeholder en samlende beskrivelse af baggrund, hi- 

storik, organisering, strukturer for det tværfaglige samarbejde, 

metoder, målgruppe og Indsatstrappen. 

Signatur 

Vesthimmerlandsmodellens signatur: 

• To dele, der ligesom Nord og Syd hæn- 

ger sammen ved hjælp af forskellige 

komponenter, hvor disse kan være fag- 

ligheder, børn og familier. 

• Alle komponenter er vigtige, hvis mo- 

dellen skal lykkes. 

• En grundlæggende tilgang, hvor illu- 

strationen er et DNA som signalerer til- 

gangen som en nødvendig og grund- 

læggende byggesten i arbejdet. 

• Dynamik – form og forløb illustrerer, at 

modellen bevæger sig koordineret i en 

retning, men fortsat er fleksibel. 

Kort udgave 

Til brug for information samt i 

det tværfaglige felt er der udar- 

bejdet en kort beskrivelse af 

modellens mål, perspektiver og 

initiativer. Endvidere beskrives 

den tværfaglige struktur og ar- 

bejdets tilrettelæggelse i prak- 

sis. 
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1. Baggrund for Vesthimmerlandsmodellen 
Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at der i 2016 implemente- 

res en model, som forstærker indsatsen i forhold til udsatte børn, 

unge og familier. Beslutningen indebærer, at der investeres persona- 

leressourcer og kompetenceudvikling i implementeringen af Vesthim- 

merlandsmodellen. Konkret er der en investering på 3,5 mio. kr. i 

2016 og 3,2 mio. kr. i overslagsårene. Investeringen indebærer an- 

sættelse af flere socialrådgivere samt den nødvendige ledelsesmæs- 

sige understøttelse i form af afdelingsledere/faglige ledere. Samtidigt 

friholdes sundhedsplejen og CPP for besparelser i 2016. På sigt for- 

ventes investeringen at medføre en reduktion i udgifterne til foran- 

staltninger. 

Vesthimmerlandsmodellen er inspireret af ’den svenske model’. I mo- 

dellen arbejder socialrådgiverne med et lavere antal sager, en ny- 

tænkt, tværfaglig og fremskudt sagsbehandling, systematisk inddra- 

gelse af familien og netværket samt en meget hyppigere opfølgning i 

sagerne. Flere danske kommuner har i de senere år implementeret 

en model, som tilsvarende er inspireret af ’den svenske model’, hvor 

udvikling, erfaringer og resultater er fulgt tæt bl.a. i Herning Kom- 

mune. Evalueringerne herfra er positive og danner bl.a. grundlag for 

modellens struktur og implementering i Vesthimmerland Kommune. 

Beslutningen indebærer, at kommunen opdeles i to geografiske di- 

strikter i henholdsvis Nord og Syd med henblik på at kunne efter- 

komme principper om øget nærhed og tilgængelighed samtidigt med, 

at der bliver tilstrækkelige bæredygtige fagenheder. 

Referencekommune 

Vesthimmerlands Kommune er ’Referencekommune’, hvor kommu- 

nen sammen med 24 andre kommuner indgår i et netværk, hvor der 

arbejdes med at udvikle og styrke kommunernes indsats for udsatte 

børn og unge. 

Arbejdet i Referencekommunerne er inspireret af ’den svenske mo- 

del’, hvor udviklingsarbejdet tager afsæt i en bred forståelse af fore- 

byggelsesbegrebet med fokus på en helhedsorienteret og sammen- 

tænkt forebyggende indsats på det specialiserede børneområde, der 

bygger bro til den tidlige indsats på almenområdet. 

Referencekommunenetværket i løber i perioden 2015-17, hvor kom- 

munerne deltager i seminarer, som sætter fokus på videndeling og 

kompetenceudvikling. I hele perioden arbejder de enkelte kommuner 

desuden med tiltag, som tager udgangspunkt i den enkelte kommu- 

nes eget udviklingsbehov, hvor kommunerne tilbydes støtte til omlæg- 

ningsarbejdet. 

De aktiviteter og temaer, der arbejdes med i Referencekommunefor- 

løbet er 

• En ’Modenhedsanalyse’ – dvs. en rapport, som er baseret på 

data fra kommunen samt interviews. Analysen bidrager til 

overblik og afsæt for udviklingsarbejdet 

• Temaseminarer for referencekommunerne i fællesskab 

• Støtte til implementering lokalt – herunder vedr. Modenheds- 

analysen samt øvrige procesunderstøttende aktiviteter for le- 

dere/medarbejdere f.eks. workshops 

• Tilbud om støtte til resultatopsamling 

Børnepolitikken - kommunens vision 

Vesthimmerlandsmodellen spiller ind i den Sammenhængende Børne- 

politik, som er den overordnede retningsgiver og paraply over de øvrige 

politikker på børne- og ungeområdet. 

Visionen er, at alle børn og unge skal forblive motiverede og nysgerrige 

for omverdenen. Gode relationer, gensidig respekt og tillid blandt dem, 

der arbejder med og for børnene, er hjørnestenene i at realisere visio- 

nen. En vision hvor alle børn, unge og familier oplever at blive involve- 

rede medlemmer af et fællesskab. 
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Politikken sikrer det tværfaglige samarbejde for alle børn i kommunen 

– med et særligt fokus på, at det tværfaglige samarbejde understøtter 

barnets eller den unges udvikling, hvis der er behov for at understøtte 

med særlige initiativer eller foranstaltninger. 

Vesthimmerlandsmodellens mål og  delmål 

Vesthimmerlandsmodellen spiller ind i Børnepolitikken med formålet 

om styrkelse af en helhedsorienteret, sammenhængende, kvalificeret, 

målrettet og langsigtet indsats over for udsatte børn, unge og familier, 

hvor der er fokus på effektiv ressourceudnyttelse. 

Delmålene er listet nedenfor, hvor evalueringsparametrene for de en- 

kelte delmål fremgår af bilaget: 

 Tilknytning til barnets nærmiljø og familie bevares bl.a. med invol- 

vering af barnets netværk, hvor barnet/den unge i videst muligt 

omfang tilknyttes almenområdet evt. med støtte. 

 Færre anbragte børn og unge, hvor der sker en samlet bevægelse 

ned af Indsatstrappen med færre børn og unge på institution og 

opholdssted – og flere i familiepleje, netværkspleje m.v. 

 Indsatstrappen danner afsæt for fælles tænkning og fælles sprog 

blandt socialrådgivere, CPP, sundhedsplejersker samt øvrige tvær- 

faglige samarbejdspartnere fra skoler og institutioner i forhold til 

ressourcer, initiativer og indsatser. 

 Bevægelsen ned af Indsatstrappen medfører omdefinering og ny- 

tænkning af tilbud samt fleksibel anvendelse af ressourcerne. 

 Livsduelighed prioriteres – herunder for anbragte unge, så indsat- 

ser har sigte mod ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. 
 Sundhedsfremme tænkes ind i valg af indsatser og løsninger. 

 Tilpassede samarbejdsmodeller udvikles, så helhedsorienteret til- 

gang og tværfaglighed styrkes og understøttes. Et ændret mindset, 

nye modeller og en ny struktur skal sikre en hurtig indgang, tilste- 

deværelse, tilgængelighed, samarbejde og opfølgning. 

 Intens opfølgning og tæt kontakt sikrer et større kendskab til famili- 

erne, et styrket samarbejde og bedre relationer. 

 På sigt en besparelse på foranstaltninger. 

 

 
Mål og delmål skal bl.a. indfries ved følgende initiativer: 

 Fælles tilgang - en tilgang baseret på fælles 

ansvar og fælles mål, hvor alle relevante aktø- 

rer er en del af løsningen. 

 Organisering, hvor organiseringen af kommu- 

nens myndighedsarbejde, CPP og Sundheds- 

plejen understøtter Vesthimmerlandsmodellens 

mål og vision, således der arbejdes tættere på 

almentilbud, samarbejdspartnere, børn, unge 

og familier. Skoler og dagtilbud vil opleve øget 

tilgængelighed og tilstedeværelse fra samar- 

bejdspartnerne via arbejdet i tværfaglig teams. 

 Fremskudt tværfaglig opgaveløsning, hvor 

socialrådgivere, CPP og sundhedsplejersker i 

tværfaglige teams styrker den forebyggende 

indsats og det løbende samarbejde. Der skabes 

en platform for det fælles ansvar og for øget 

tværfaglighed og fælles løsninger. 

 En veludbygget lokal tilbudsvifte, som mat- 

cher målgruppens behov med udgangspunkt i 

en bevægelse ned af ’Indsatstrappen’. 

 Investering i ressourcer, herunder at sagsan- 

tallet for socialrådgivere kommer på et niveau 

på ca. 20-25 sager, så et øget tværfagligt sam- 

arbejde, hyppig opfølgning og øget involvering 

reelt kan praktiseres. 

 En ny tilgang/et nyt mindset, som beror på 

syv perspektiver, som bidrager til at ramme- 

sætte det arbejde, der skal pågå. 
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Modellens perspektiver 

Modellens tilgang/mindset tager udgangspunkt i nedenstående per- 

spektiver. 

Ressourcerne – investering og omlægning 

Vesthimmerlands Kommunes investering i Vesthimmerlandsmodellen 

indebærer ansættelse af yderligere socialrådgivere samt styrkelse af 

ledelsen. Socialrådgivernes gennemsnitlige antal sager udgør heref- 

ter 20-25 sager, hvor sagsantallet tidligere har udgjort ca. 35 sager. 

Endvidere friholdes sundhedsplejen og CPP for besparelser i 2016. 

Prioritering i socialrådgiverressourcer medfører en dybere og mere 

nærhedsorienteret indsats - dvs. en tæt, løbende og hyppig kontakt 

med børn, familier, samarbejdspartnere, opholdssteder/institutioner 

m.v. Omlægningen muliggør at der i højere grad opnås følgende1: 

− Tilgængelighed for familier, samarbejdspartnere både internt i 

kommunen og eksternt (f.eks. opholdssteder og institutioner). 

− Involvering af familier og netværk. En større involvering af famili- 

erne i deres egen udvikling understøtter forandringsparatheden, 

hvilket skaber større sandsynlighed for effekt, når familierne bliver 

aktive i definition af egne problemer og udviklingspunkter. 

− Øget kendskab til familien og stærkere relationer som følge af 

større involvering. Der skabes mulighed for øget kendskab og 

samtale med børnene. Et større kendskab til familierne medfører 

øget faglig sikkerhed og afsæt for valg af de rigtige indsatser. 

− Bedre sagshåndtering med færre akutte beslutninger. Dertil fo- 

retages der hyppigere opfølgninger – så der kan reageres, hvis 

der ikke er udvikling eller indsatsen ikke fungerer efter hensigten. 

Socialrådgiverne opnår bedre forudsætninger for at samarbejde, 

indgå i dialog og matche vurderinger f.eks. fra opholdssteder og 

døgninstitutioner. 

− Styrket tværfagligt samarbejde med plads til tværfaglige reflek- 

sioner og nye løsninger. 

− Nye metoder, hvor der skabes bedre mulighed for introduktion af 

nye metoder og redskaber eksempelvis til effektvurdering, så pro- 

gression i udviklingen kan afdækkes. 
 

1. Forventningerne er inspireret fra Herning Kommune, som iværksatte et tilsvarende initiativ i 2013. Elementerne er hentet fra midtvejsevalueringen i 2015, hvor de bliver 

indfriet i de områder, hvor modellen er implementeret. Kilde: Sverigesmodellen i praksis. Erfaringer fra Herning Kommune efter to år. KORA 2015. 

Vesthimmerlandsmodellens perspektiver 
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2. Historik 
Umiddelbart efter den politiske beslutning om at iværksætte initiativet 

efter budgetlægningen i efteråret 2015 blev en proces igangsat, såle- 

des modellen kunne implementeres i hele kommunen fra sommeren 

2016. 

Modellen involverer en bred vifte af medarbejdere, hvilket fordrede, at 

processen blev forberedt med højde for en række faktorer - fra den 

konkrete faglige opgaveløsning til organisering, medarbejdertilknyt- 

ning i Nord og Syd, flytning, den tværfaglige struktur m.v. 

Planlægning og implementering af Vesthimmerlandsmodellen er ind- 

delt i flere faser: 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015 – 1. halvår 2016 2016-17 2017-18 
 

 
Projektorganisering 

Idet der med Vesthimmerlandsmodellen iværksættes en stor organi- 

satorisk og opgavemæssig forandring, blev der etableret en projektor- 

ganisering, således der kunne opretholdes et stærkt fokus på alle 

delementerne i forløbet. 

Cheferne for henholdsvis Område Nord og Område Syd indgår både i 

Styregruppen og Implementeringsgruppen, hvor den stærke ledelses- 

mæssige bevågenhed og involvering er en af forudsætningerne for, 

at projektets forløb kan lykkes. 

 

Styregruppe 
Sammensætning: Chef for Nord og 

Syd, Skole og dagtilbudschefen samt 

konsulentteam. 

Opgaven er at sikre implementerings- 

forløbet og sikre sammenhæng med 

Referencekommuneforløbet. Endvidere 

skal sammenhæng med øvrige fagom- 

råder i forvaltningen sikres. 

Implementeringsgruppe 
Sammensætning: Styregruppen samt 

afdelingsledere for Sundhedsplejen, 

CPP og familieområdet samt repræ- 

sentanter fra Dagplejen, skoler og dag- 

tilbud. 

Opgave: Definere og sikre at projektet 

når sine mål samt, at der foretages de 

nødvendige justeringer undervejs, at 

der sker kommunikation internt/eksternt 

samt, at det tværfaglige felt fungerer. 

En ny organisering i forvaltningen 

Udgangspunktet var, at der skulle være en organisering i Nord 

og Syd med en fysisk placering af henholdsvis Sundhedspleje, 

CPP og familieafdelingen i begge områder. Med afsæt i dette 

blev der opstillet forskellige scenarier for, hvordan denne kunne 

se ud i forhold til hensigtsmæssig opgaveløsning og reference- 

forhold. 

Bearbejdningen pågik fortrinsvis mellem de to chefer for hen- 

holdsvis Nord og Syd i løbet af oktober 2015 med en afsluttende 

drøftelse og beslutning i Forvaltningsledelsen ultimo oktober 

2015. Den forvaltningsmæssige organisering er illustreret i afsnit 

3. 

FASE 1 

Planlægning 

FASE 2 

Implementering 

FASE 3 

Drift 
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Sideløbende med dette blev der ansat afdelingsledere i Familieafde- 

lingen tilknyttet henholdsvis Nord og Syd samt nye socialrådgivere. 

Endvidere blev tilrettelæggelsen af en ny sagsfordeling mellem soci- 

alrådgiverne påbegyndt. 

I starten af november 2015 blev afdelingslederne præsenteret for 

skitsen til den nye organisering samt tankerne bag ’Vesthimmerlands- 

modellen’, som blev benævnelsen for ’den svenske model’ implemen- 

teret i Vesthimmerlands Kommune. 

Organiseringen repræsenterer andet og mere end referenceforhold, 

idet organiseringen skal være med til at understøtte den forandring 

som Vesthimmerlandsmodellen vil indebære samtidigt med, at der 

kan ske en hensigtsmæssige opgaveløsning, hvor fagligheden opret- 

holdes. 

Den organisatoriske ramme definerer forventninger, roller og opgaver 

til henholdsvis personaleledelse og faglig ledelse. Herunder også, at 

der løbende tages højde for snitflader til andre samarbejdspartnere 

f.eks. Jobcenteret. 

I organiseringen er Forebyggelsesområdet én enhed, hvor Vesthim- 

merlandsmodellen lægger op til, at indhold og ydelser defineres og 

nytænkes i en kontekst, som muliggør en bevægelse ’ned af Indsats- 

trappen’. Her kan nye metoder, tilgange og indsatser blive bragt i spil. 

Ønsket er, at denne indsats kan samles i én fysisk enhed centralt i 

kommunen. 

Den organisatoriske ændring skal understøtte, at alle arbejder syste- 

matisk og metodisk med inddragelse af familier, samarbejdspartnere 

og netværk. En bevægelse ned af Indsatstrappen fordrer tværfaglige 

drøftelser og udvikling af nye løsninger i et fællesskab. 

Geografisk opdeling i Nord og Syd 

Efter skitsen til organisering blev fastlagt, blev en drøftelse af de geo- 

grafiske områder Nord og Syd påbegyndt i november 2015. 

Nord og Syd 

NORD 

SYD 
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Opdelingen tager så vidt muligt højde for, opgaveløsning, volumen og 

naturlig tilknytning. Endvidere er det væsentligt, at der imellem Nord 

og Syd skabes en fleksibilitet, således at kerneopgaverne overordnet 

set kan løses samt, at der løbende kan justeres i forhold til den fakti- 

ske udvikling i børnetal, sager m.v. 

Foreløbige karakteristika Nord: 

• 5 skoledistrikter 

• 3.262 børn i alderen 0-17 år 

Foreløbige karakteristika Syd: 

• 7 skoledistrikter 

• 4.516 børn i alderen 0-17 år 

 

Medarbejdertilknytning 

Efter organisering og geografi blev kortlagt i november 2015 blev en 

proces igangsat vedr. medarbejdernes tilknytning til de enkelte skole- 

distrikter. 

Principperne for Familieafdelingens medarbejdere er, at man tilknyt- 

tes sager i det distrikt, hvor børnene går i henholdsvis skole/dagtil- 

bud. Handicapsagerne er samlet i én enhed (Nord). Der vi være und- 

tagelser fra dette princip - f.eks. hvor børnene er anbragt uden for 

kommunen, er i skoletilbud uden for kommunen eller er uden for pas- 

ning/skole. Her vil det være familiens bopælsdistrikt, som definerer 

sagens tilknytning. Der kan også være andre undtagelser, der skal 

bearbejdes løbende på en fleksibel måde f.eks. hvis børnene i fami- 

lien er tilknyttet flere skoler, hvor familien ikke skal have mere end én 

socialrådgiver tilknyttet. 

Fordelingen af medarbejdere fra CPP og Sundhedsplejen i henholds- 

vis Nord og Syd vil tage udgangspunkt i antallet af børn i distrikterne 

samt antallet af børn i skoler- og dagtilbud samt specialklasser. 

Medarbejderinvolvering 

Vesthimmerlandsmodellen medfører ændringer i opgavefordeling 

m.v. for socialrådgiverne, ligesom en ændret fysisk placering har på- 

virket medarbejdere fra henholdsvis familieområdet, CPP og sund- 

hedsplejen. I processen blev det derfor tilstræbt, at forløb vedr. orga- 

nisering og geografi blev så kort som muligt, således medarbejderne 

fra de berørte områder ikke oplever en uhensigtsmæssig lang periode 

med usikkerhed omkring fysisk placering og opgaver. 

Samtidigt blev der taget højde for, at der var den fornødne tid til, at de 

relevante medarbejderindflydelsesorganer kunne medtænkes. TR og 

AR fra de påvirkede områder er involveret tidligt, hvorefter organise- 

ring og forløb er behandlet i de berørte MED-udvalg. Høringssvar fra 

MED gav ikke anledning til ændringer til processen og de input, der er 

kommet, er medtænkt i implementeringsprocessen. 

Rekruttering og fastholdelse blev indtænkt i omlægningen, hvor 

grundtanken var, at medarbejderne selv kom med ønsker om fysisk 

placering. Såfremt principperne for fysisk placering og ønsker i for- 

hold til kompetencer og opgaver ikke ”gik op” fra processens start, så 

tilstræbes det, at det løses over tid. 

Kommunen er dog fortsat én samlet enhed, hvorfor tilbud og medar- 

bejdere i det ene område kan træde ind i det andet område, såfremt 

der viser sig særlige behov. 

Medarbejderne blev præsenteret for Vesthimmerlandsmodellen og de 

afledte konsekvenser i slutningen af november, og havde indtil julefe- 

rien mulighed for at komme med ønsker til fysisk placering og opga- 

ver. 

Herefter fulgte et forløb, hvor ledelsen i videst muligt omfang fik brik- 

kerne til at falde på plads, og medio januar blev den endelige place- 

ring udmeldt i alle tre afdelinger. 
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Medarbejderindflydelse og arbejdsmiljø 

I tilrettelæggelse af tids- og procesforløbet er anbefa- 

linger vedr. arbejdsmiljø indarbejdet2 dvs. 

• At der løbende indlægges drøftelser om, hvordan 

implementeringsforløbet foregår, så et godt ar- 

bejdsmiljø tænkes ind i den nye organisering. 

• At implementering af Vesthimmerlandsmodellen er 

et fast punkt på de relevante MED-møder. 

• At det så vidt muligt er afdækket, hvilke mulighe- 

der og risici, som forandringen vil medføre på ar- 

bejdsmiljøet. 

• At forandringerne implementeres i en takt, så ker- 

neopgaven fortsat kan løses i forandringsproces- 

sen – dvs. at der tilrettelægges en proces, hvor 

alle forandringselementer ikke sker på én gang 

men i et hensigtsmæssig forløb. 

• At en tydelig tids- og procesplan er tilgængelig – 

og at ledelsens rolle er tydelig og defineret. 

• At der i hele forløbet er en god kommunikation 

både internt- og eksternt, hvor der bl.a. tages 

højde for, at der kan være forskellige behov for 

inddragelse undervejs. 

• At der i et samarbejde med de relevante aktører 

og involverede sker en løbende opfølgning, drøf- 

telse og evaluering. 

 
 

2. Et godt psykisk arbejdsmiljø – Når der sker forandringer 

på arbejdspladsen. Udviklet af arbejdsmarkedsmarkedets 

parter, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø (NFA), 2013 

Fysiske rammer 

I henholdsvis Nord og Syd blev der nedsat arbejdsgrupper, så 

den konkrete indretning kunne ske med højde for både en mono- 

og tværfaglig opgaveløsning. Nogle medarbejdere er desuden til- 

knyttet begge områder, så arbejdspladser til denne gruppe skal 

også medtænkes sammen med mødelokaler. 

I tilrettelæggelsen af de fysiske rammer indarbejdes det, hvordan 

en række praktiske og logistiske opgaver kan løses i en ny geo- 

grafisk struktur herunder omstilling/reception, telefontider m.v. 

Alle medarbejdere flyttede arbejdsplads primo juni. 

Nye samarbejdsrelationer og samarbejdsformer 

I henholdsvis Nord og Syd laves der en dynamisk plan for, hvilke 

initiativer der tænkes igangsat for at få skabt nye sammenhænge 

og kulturer internt mellem de tre faggrupper i de to geografiske 

områder og i samspillet mellem områderne (herunder interne mo- 

nofaglige og tværfaglige mødestrukturer). 

De konkrete aftaler og mødestrukturer skal underbygge, at sam- 

arbejdet i praksis bliver styrket – nye samarbejdsformer kommer 

ikke nødvendigvis af sig selv. 

Kick-off arrangement 

I starten af marts blev der afholdt et Kick-off arrangement med 

deltagelse af medarbejdere fra Familieafdelingen, CPP og Sund- 

hedsplejen samt fra skoler og dagtilbud. Arrangementet havde til 

formål både at informere om Vesthimmerlandsmodellens intenti- 

oner samt, at medarbejderne tilknyttet de enkelte skoledistrikter 

kunne samles for at tilrettelægge mødeturnus for det forestående 

samarbejde, mødesteder, fysiske rammer, indhold og generel 

forventningsafstemning. 
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3. Vesthimmerlandsmodellens organisering 

 
Oversigt over organisering 
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Socialråd- 

giver 

4. Det tværfaglige samarbejde 
 

Det tværfaglige samarbejde er en væsentlig komponent i Vesthim- 

merlandsmodellen. Det tværfaglige samarbejde beror på en helheds- 

orienteret og koordineret tilgang med fælles tilgange i et fælles an- 

svar. 

Tværfaglighed i praksis 

I hvert skoledistrikt er der etableret tværfaglige teams sammensat af: 

• En repræsentant for skoleledelsen 

• En ledelsesrepræsentant fra LBO eller SFO 

• En repræsentant fra CPP 

• En sundhedsplejerske 

• En socialrådgiver 

• Ad hoc 

I praksis mødes tværfaglige samarbejdspartnere til møder, hvor der 

kan ske drøftelse af generelle emner eller drøftelse af konkrete pro- 

blemstillinger omkring et barn, en ung eller en familie. 

Mødetyperne er af henholdsvis konsultativ karakter eller konkrete. 

Konsultative møder: 

 Anonyme drøftelser, drøftelse af generelle temaer eller drøftelse 

af råd– og vejledningssager. De konsultative møder understøtter 

videndeling, fælles sprog/tilgange og udgør således en vigtig 

grundsten i arbejdet med udsatte børn, unge og forældre. Drøftel- 

sen sker i de tværfaglige teams, der er tilknyttet hvert skoledistrikt. 

Den mødedeltager, der bærer drøftelsen ind er også den deltager, 

som bærer den ud igen. Et tovholderteam har ansvaret for udar- 

bejdelse af dagsorden og referat samt for, at tværfagligheden 

bringes i spil. 

Konkrete møder: 

 Møder omkring specifikke børn, unge og familier, hvor disse mø- 

der som udgangspunkt har deltagelse af forældrene. Her drøftes 

konkrete problemstillinger, bekymringer og handlinger, og der la- 

ves aftaler vedr. initiativer og handlinger. Alle kan indkalde til de 

møder, som har en tværfaglig relevans. Den som indkalder, har 

også til opgave at skrive referat. Konkrete møder kan afvikles i 

forlængelse af konsultative møder. 

Skole 

Familie og 

netværk 
SFO/LBO 

Andre* 
Samarbejds- 

aktører 

Dagtilbud 

Psykolog 

Sundheds- 

pleje 

*Andre er f.eks. SSP, UU, konsulenter, Barnets Blå Hus, Misbrug, 

Familiestuer/Familieklasser m.v. 
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Inspirationsliste til generelle emner 

Skilsmisse • Vold • Spiseforstyrrelser • Kultur • Integration • 

Involvering • Familiepleje • Flygtning • Anbragte børns læring 

Kost og læring • Fravær • Inklusion • Betydning af forældres ar- 

bejdsidentitet • Fællesskab • Involvering • Netværk • Tilgang til 

målgruppen (mentalisering) • Nærvær • Empowerment (samar- 

bejde med og ikke rundt om) • Cutting – osv. 

De tværfaglige møder understøtter videndeling, fælles sprog og 

tilgange og udgør således en vigtig grundsten i arbejdet med udsatte 

børn, unge og forældre. 

Arbejdet i de tværfaglige teams følges løbende, idet der foretages 

regi- strering for hver drøftelse i teamet vedr. drøftelsens karakter, 

indhold og forløb. Der tilgår kvartalsvis statistik til de respektive 

teams. Én gang år- ligt foretages en samlet evaluering af, hvordan 

det tværfaglige arbejde udvikler sig. 

           
Tovholderteamet 

I hvert distrikt har det tværfaglige team valgt et tovholderteam. Tov- 

holderteamet er ansvarlig for, at der bliver udarbejdet en 

dagsorden, indkaldelse og referat. En fra tovholderteamet forestår 

mødeledelsen, hvor det sikres, at alle kommer til orde, og at 

tværfagligheden bringes i spil. 

Tovholderteamet skal arbejde på at finde balancen mellem den struk- 
turerede mødeledelse, hvornår målene er nået samtidigt med, at mø- 
deledelsen fordrer, at der er plads til en proces præget af nysgerrig-
hed med plads til at tænke ud af boksen. 

En klar tidsramme fastsættes af tovholderteamet, hvor det er tydeligt, 

hvor lang tid, der er til at spørge, tænke nye perspektiver og være 

nysgerrig. Tilsvarende skal det være tydeligt, hvornår man går over til 

at snævre ind og drage konklusioner, så der kan laves aftaler om, 

hvad der videre skal ske. 

 
 

Konsultative møder 

Indhold Generelle drøftelser og temaer. 

Dialog og erfaringsudveksling med henblik på at skabe 

nye forståelser og udvikle fælles redskaber i tilgangen til 

målgruppen. 

Råd- og vejledningssager, hvor der anonymt kan ske 

drøftelse af problemstillinger med henblik på at finde fæl- 

les forståelser og løsninger. Drøftelser kan ske med eller 

uden deltagelse af forældre. 

Referater er anonyme. 

Deltagere Tværfaglige samarbejdspartnere samt evt. forældre og 

unge. 

Ansvar Den der bære drøftelsen ind i mødet bærer den også ud 

igen. 

Tovholderteamet (2 personer) forestår dagsorden, referat, 

mødeindkaldelse og mødeledelse. 

Hyppighed Dagtilbud: Min. 6 årlige møder 

Grundskoler: Min. 6 årlige møder 

Overbygningsskoler: Min 10 årlige møder. 

Konkrete møder – altid med samtykke 

ndhold Møderne har et konkret formål/sigte. 

På møderne involveres som udgangspunkt forældre, net- 

værk og børn/unge (efter hensigtsmæssighed). Involver- 

ingen øger ejerskab og motivation for at arbejde med at 

nå mål og skabe forandring. 

Endvidere involveres de relevante tværfaglige samar- 

bejdspartnere. 

Hvis der er uklarhed over problemstilling, kan fagpersoner 

undtagelsesvis afholde møder uden forældre. 

Referater er konkrete med navn. 

eltagere Familier og netværk samt relevante samarbejdspartnere. 

Ansvar Aftales mellem de tværfaglige samarbejdspartnere (som 

udgangspunkt er det den, som har bekymringen). 

Hyppighed Efter behov. 
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Vejledning til tovholderteamet 

Forud for mødet: 

✓ Tovholderteamet forbereder sig – forventningsafstemmer ift. in- 

volverede med punkter på dagsordenen (tid og involvering). 

✓ Dagsorden udsendes på forhånd med tydelig angivelse af målet 

for mødets og de enkelte dagsordenspunkter. Aftal også, hvor 

lang tid et punkt må tage. 

Roller: 

✓ En fra tovholderteamet styrer mødet og er ansvarlig for, at alle 

punkter nås, og for at samle grundlag for nødvendige beslutnin- 

ger, og at deltagerne fungerer som et team. Sørg for at hver en- 

kelt deltager kender sin rolle. 

o Bevar fokus på formålet med mødet – det tværfaglige 

møde – eller på barnet/familien i et netværksmøde 

o Lytte efter, hvad der fungerer og efter undtagelser – ek- 
sempler 

o Anerkende alle deltagernes input som vigtige og værdi- 
fulde 

o Opsummere og samle op på, hvem der gør hvad 

✓ Alle deltagere har ansvar for at være aktive, hvor det er rele- 

vant. Det er mødelederens opgave, at fremme dette. 

✓ Tovholderteamet er ansvarligt for, at der tages referat. Rollen 

kan fordeles, og I aftaler, hvad der føres til referat. 

På mødet 

✓ Indled mødet – evt. kort start, som kan styrke relationerne (evt. 

runde – ”siden sidst”). 

✓ Sagspræsentationer: Vær systematisk, adskil fakta, tro og anta- 

gelser. Brug kreative metoder til at vende alle muligheder brug 

f.eks. gerne plancher til at tegne eller skrive - det visualiserer og 

fremmer kreativiteten samtidigt med, at det virker involverende. 

 
Mødets afslutning: 

✓ Aftal punkter, der skal op på næste møde. 

✓ Evaluer mødet: Hvad fungerer godt? Hvad har inspireret os? 

Hvad skal vi ændre? 

Mødestrukturer i forvaltningen 

Forskellige mødestrukturer vil i implementeringsfasen understøtte im- 

plementeringen af Vesthimmerlandsmodellen, hvor møderne i starten 

i højere grad forventes at skulle konstrueres med henblik på at skabe 

en mere tværfaglig kultur for opgaveløsning. Efterhånden som nye 

kulturer er indarbejdet, er der sandsynligvis ikke samme behov for 

struktur. 

Der skal tilrettelægges strukturer for såvel de interne forvaltningsmø- 

der herunder møder i Styregruppe, Implementeringsgruppe og Områ- 

demøder i Nord og Syd. 

Implementeringsgruppen afholder desuden to årlige møder med de 

valgte tovholderteams fra distrikterne i maj og november måned. 

Efter behov tilrettelægges møder i de monofaglige afdelinger CPP, fa- 

milie og sundhedspleje, herunder tilrettelæggelsen af monofaglig/evt. 

tværfaglig supervision m.v. 

I opstartsfasen afholdes evt. et årligt møde mellem medarbejdere og 

ledere fra CPP, familie og sundhedspleje samt de decentrale ledere 

fra skoler og dagtilbud og andre nøglepersoner. 
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5. Metoder 
 

Den tilgang, der arbejdes efter, tager udgangspunkt i kommunens le- 

delsesmæssige værdier – engagement, dialog og resultat. 

Metode 

 
I forhold til den målgruppe, som har behov for særlig støtte, arbejdes 

der med udgangspunkt i en systemisk anerkendende tilgang under- 

støttet ved brug af ICS, som også er den metode, der anvendes som 

grundlaget for DUBU3. Et ensartet metodisk udgangspunkt og ramme- 

forståelse understøtter fælles opgavetilgang og fælles sprog. 
 

ICS - Integrated Children’s System er en socialfaglig systematik og 

forståelsesramme, der kan hjælpe med at komme rundt om de fakto- 

rer, som påvirker og har betydning for et barn eller en ungs situation. 

Metoden bygger på forståelsen af, at børn og unges velfærd formes i 

samspillet mellem tre hovedområder: 

• Barnets udviklingsmæssige behov 

• Forældrekompetencer 

• Familieforhold – familie og omgivelser 

Sammenhængen kan illustreres som en trekant, hvor de tre sider re- 

præsenterer de faktorer, som påvirker barnet eller den unges velfærd 

og udviklingsmuligheder. 

 
Tilsammen peger ICS modellen på en række dimensioner i samspillet 

mellem familie og omgivelser, som er centrale for barnet/den unges 

velfærd, og for forældrenes muligheder for at varetage forældrerollen. 

 
 
 
 
 

 
Målgruppe 
Vesthimmerlandsmodellen har et særligt fokus på de børn, unge og 

familier, som har brug for særlig støtte dvs. ikke den store gruppe af 

børn og unge i god trivsel. 

 
Ca. 80-85% Ca. 15-20% 

 

  
 

 

 

 
3. DUBU er en fællesoffentlig IT-løsning, der fremmer sammenhæng og 

kvalitet på området ’Udsatte børn og unge’. Systemet er det understøt- 

tende system, som anvendes i Familieafdelingen. 

Børn i trivsel Børn i falden- 

de trivsel 

Sårbare børn Udsatte børn Truede børn 

ICS-trekanten 
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Børnelinealen 
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Kompetenceopbygning 

I den første del af modellens implementering iværksættes et tværgå- 

ende kompetenceopbygningsforløb, hvor centrale begreber i Vesthim- 

merlandsmodellen introduceres og underbygges - herunder selve må- 

let, Indsatstrappen og opbygning af fælles sprog og tilgang. Hvor det 

er relevant og muligt gøres brug af de tilbud, som stilles til rådighed i 

Referencekommuneforløbet. 

Undervejs i det efterfølgende forløb vil der blive identificeret nye ud- 

viklingsområder, hvor det vil være hensigtsmæssigt at integrere ny 

kompetenceopbygning f.eks. i forbindelse med årlige temadage. Te- 

maerne kan eksempelvis være 

 Fælles sprog og metoder 

 Inddragelse og involvering af familier og netværk 

 Tilbudsviften 

 Korte og målrettede forløb 

 Mv. 

Betegnelsen ”kompetenceopbygning” skal være med til at sende et 

signal om, at processen og identifikation af udviklingsområder opbyg- 

ges sammen på tværs af fagligheder. Kompetencerne bygges ovenpå 

den viden, der i forvejen besiddes i de respektive faggrupper. 

Sideløbende hermed er der monofaglige efteruddannelsesforløb, som 

skal være med til at underbygge udviklingen af nye metoder og mind- 

set f.eks. omkring fælles inddragelse af netværk, m.v. 
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Anbringelse på op- 

holdssted 

Anbringelse på institu- 

tion 

Slægts- eller netværks- 

plejefamilie 

Forebyggelse på al- 
menområdet 

Forebyggende tiltag i og 
omkring barnets nærmiljø 

Anbringelse på eget 

værelse 

 
Ungehus i Aars 

Specialskole/SFO 
CPP 
Råd og vejledning 
Behovssundhedspleje 
Støtte dagtilbud 
Gruppetilbud m.v. 
Skole/SFO 
Dagtilbud 
Center for Unge 
SSP 
UU 
Klubber 
Sundhed 
Foreninger/Fritid 
Tandpleje 

Praktisk pædagogisk 
støtte i hjemmet 

Tilbudsviften fra Fore- 
byggelse 
Aflastning 
Familiebehandling 
Fast kontaktperson 
Døgnophold forældre- 
myndighed 
Kost/efterskole 
Gruppetilbud 
m.v. 

Fleksible tilgange hvor gode løsninger bringes i spil hvor det er hensigtsmæssigt for se ned af Indsatstrappen 

FOREBYGGELSE 

at understøtte en bevægel 

Anbringelse i familie- 

pleje 

HJEMMEBASE- 

REDE INDSAT- 

SER 

 

EGET VÆRELSE 

SLÆGT/ 

NETVÆRK 

 

FAMILIEPLEJE 

 

OPHOLDSSTED 

 

INSTITUTION 

6. Indsatstrappen 

 

Tænkningen i Indsatstrappen skal bidrage til at sætte fokus på, 
at de indsatser, som tilbydes de udsatte børn, unge og familier 
altid skal ske med gradvist nedtrapning for øje således, at der ar- 

bejdes på, at børnene og de unge får en opvækst, der er så nor- 
mal som mulig. Indsatstrappen skal underbygge refleksionen 
over, hvordan tilgangen er, og hvordan ressourcerne anvendes. 

For hvert af trinene på Indsatstrappen defineres udgangspunktet 
pr. 1. januar 2016, så det er muligt at følge op på, om bevægel- 
sen sker i den ønskede retning. For hvert trin opgøres således 

antal (børn), økonomi, alder og foranstaltning. 

Viden og kendskab til den lokale tilbudsvifte kortlægges og ud- 
bygges, således dette overblik kan bringes i spil for at kunne 
skabe en bevægelse ned af Indsatstrappen. 
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Bilag. Evalueringsparametre 

De opstillede delmål for Vesthimmerlandsmodellen vil blive evalueret, hvor evalueringsparametrene er angivet nedenfor. 
 

Delmål Evaluering 
 Tilknytning til barnets nærmiljø og familie bevares bl.a. med invol- 

vering af barnets netværk, hvor barnet/den unge i videst muligt 

omfang tilknyttes almenområdet evt. med støtte. 

Indsatstrappen ved brug af Socialministeriets Nøgletalskatalog, som 
kan anvendes til at følge udviklingen samt sammenligne med andre 
kommuner 
Ansvar: Økonomikonsulent, hvor beregningsmetoder og udtræk af data 
beskrives. 

 Færre anbragte børn og unge, hvor der sker en samlet bevægelse 

ned af Indsatstrappen med færre børn og unge på institution og 

opholdssted – og flere i familiepleje, netværkspleje m.v. 

 Indsatstrappen danner afsæt for fælles tænkning og fælles sprog 

blandt socialrådgivere, CPP, sundhedsplejersker samt øvrige 

tværfaglige samarbejdspartnere fra skoler og institutioner i forhold 

til ressourcer, initiativer og indsatser. 

Årlig evaluering af arbejdet i de tværfaglige team, hvor evalueringen 
gennemføres i maj måned. 
Møder med tovholderteams i november og maj måned. 
Ansvar: Styregruppen. 

 Bevægelsen ned af Indsatstrappen medfører omdefinering og ny- 

tænkning af tilbud samt fleksibel anvendelse af ressourcerne. 

I 2016 skabes et overblik over tilbudsviften, hvor denne herefter lø- 
bende opdateres. 
Ansvar: Konsulentteamet. 

 Livsduelighed prioriteres – herunder for anbragte unge, så indsat- 

ser har sigte mod ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. 

Udtræk vedr. anbragte unge via e-indkomst, hvor gruppen af 15-19 
årige følges over en årrække i kombination med data, som kan hentes i 
kvalitetsrapporten. Gennemføres hvert 2. år. 
Ansvar: Konsulentteamet 

 Sundhedsfremme tænkes ind i valg af indsatser og løsninger. Årlig evaluering af arbejdet i de tværfaglige team, hvor evalueringen 
gennemføres i maj måned. 
Ansvar: Styregruppen. 

 Tilpassede samarbejdsmodeller udvikles, så helhedsorienteret til- 

gang og tværfaglighed styrkes og understøttes. Et ændret mind- 

set, nye modeller og en ny struktur skal sikre en hurtig indgang, til- 

stedeværelse, tilgængelighed, samarbejde og opfølgning. 

Årlig evaluering af arbejdet i de tværfaglige team, hvor evalueringen 
gennemføres i maj måned. 
Ansvar: Styregruppen. 

 Intens opfølgning og tæt kontakt sikrer et større kendskab til famili- 

erne, et styrket samarbejde og bedre relationer. 

Der foretages opfølgning i familierne, som modtager ydelser efter Ser- 
viceloven minimum hver 2. måned. 
Ansvar: Løbende ledelsestilsyn. 

 På sigt en besparelse på foranstaltninger. Indsatstrappen og samlet økonomisk vurdering med udgangspunkt i 
baseline pr. 1. januar 2016. 
Ansvar: Økonomikonsulent. 
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