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Projektforslag til Fremfærd Børn

Forprojekt ’Samarbejde om børn i mistrivsel’

1. Baggrund
Stadig flere børn og unge kæmper med mistrivsel. Det kan have store konsekvenser for deres livskvalitet
både på kort og lang sigt, hvis der ikke sættes ind med den nødvendige hjælp og støtte. Samtidig er der
behov for at finde løsninger, som i højere grad kan støtte børn og unge i alderen 0-16 år, der er i mistrivsel eller på kanten af mistrivsel. Her spiller de fagprofessionelle omkring børnene og de unge en afgørende rolle. De har indgående kendskab til børnene og de unge og de er, sammen med forældrene, oftest de første til at opdage tegn på mistrivsel.
Både forskere og fagprofessionelle peger dog på, at der er en række udfordringer og barrierer for, at
man kan sikre den bedste indsats omkring børn og unge i mistrivsel eller på kanten af mistrivsel. Udfordringerne kan både være i form af politisk fastlagte mål og rammer, strukturer, organiseringer og procedurer samt forskellige kulturer, som udfordrer mulighederne for et tæt og sammenhængende tværprofessionelt og -sektorielt samarbejde omkring – og med afsæt i barnet.
Fremfærd Børn ønsker derfor at gennemføre et projekt om samarbejde om børn i mistrivsel, som undersøger og udvikler løsninger på, hvordan det professionelle samarbejde på tværs af sektorer kan styrkes,
så børnene får de bedst mulige vilkår og den bedst mulige støtte til at klare sig i livet. Løsninger som sikrer, at en større del af indsatsen kommer til at foregå med udgangspunkt i barnets/den unges perspektiv
i de fagprofessionelles direkte arbejde med barnet, børnefællesskabet og familien.
For at skabe et velkvalificeret afsæt for det projekt, er det vigtigt at få et grundigt indblik i det tværprofessionelle og -sektorielle1 samarbejde som det ser ud i dag, og de barrierer og udfordringer, der opleves. Fremfærd Børn ønsker derfor at gennemføre et forprojekt, som giver en fælles forståelse af børns
mistrivsel samt afdækker eksisterende organiseringer, procedurer og praksisser i kommunerne med
henblik på at udlede generiske fund, som dels identificerer udfordringer og barrierer, og dels peger på
inspirerende praksisser.
Selve hovedprojektet, som præciseres efterfølgende, vil med afsæt i forprojektets konklusioner have
fokus på udvikling af principper for det tværprofessionelle og -sektorielle arbejde omkring børn i mistrivsel eller på kanten af mistrivsel. Desuden vil hovedprojektet kunne rumme egentlige afprøvninger på
hele 0-16 års området i udvalgte kommuner.

2. Formål og succeskriterier
Med udgangspunkt i ovenstående er formålet med projektet at afdække eksisterende praksis med tværprofessionelt og -sektorielt samarbejde om børn og unge i mistrivsel i et 0-16-års-perspektiv.
1

Med tværprofessionelt- og sektorielt samarbejde menes kommunalt samarbejde på tværs af professioner, institutioner, afdelinger
og forvaltninger,
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Afdækningen skal som udgangspunkt dække alle kommuner med henblik på at finde dækkende eksempler, der kan analyseres nærmere med henblik på at få et bredt afsæt og vidensgrundlag for den efterfølgende udvikling af hovedprojektet ’Samarbejde om børn i mistrivsel’. Projektet er dermed et forprojekt, som har til formål at kvalificere hovedprojektet.
Projektet har følgende succeskriterier:
•

•
•
•

Afdækning af eksisterende kommunale organiseringer ift. hvordan viden om problemer og fagprofessionelle praksisser omkring børn i mistrivsel vandrer på tværs af fagprofessioner og sektorer, og hvilke eventuelle udfordringer, barrierer og inspirerende praksisser, der findes i de rammer, organiseringer, procedurer og kulturer, der rammesætter dette arbejde, herunder hvilket
fokus der er på barnets perspektiv.
Afdækning af, hvordan det tværprofessionelle og -sektorielle samarbejde kan fremme en sammenhængende støtte til børn i mistrivsel og deres familier samt styrke børnefællesskaber.
Afdækning af, hvordan ressourcer i det tværprofessionelle samarbejde anvendes i dag.
Definition af børn i mistrivsel eller på kanten af mistrivsel. I forprojektet skal begrebet mistrivsel
meddefineres af de fagprofessionelles oplevelse af, hvornår et barn eller en ung er i mistrivsel
eller risiko for mistrivsel.

3. Målgruppe
Fremfærd Børn er primær målgruppe ift. en kvalificering af hovedprojektet ’Samarbejde om børn i mistrivsel’. En anden målgruppe er kommunale forvaltninger og fagprofessionelle, som kan hente inspiration og viden om erfaringer og praksisser på tværs af landet.

4. Styring og organisering
Projektet ledes af en projektgruppe bestående af en partkonsulenter fra hhv. KL, BUPL, DLF, FOA og
Dansk Psykolog Forening.
Fra A-siden er Hanne Bertelsen, KL, projektleder. Der er aftalt delt projektledelse blandt alle de øvrige
B-side deltagere, hvorfor projektgruppen vil være inddraget og arbejdende i hele processen.
Fra FOA er Birgit Stechmann projektleder, der også har rollen som koordinerende projektleder på B-siden.
Fra BUPL er Simon Lauridsen projektleder.
Fra DLF er Jeanette Hansen projektleder.
Forprojektet anses som værende et dynamisk projekt, hvorfor partkonsulenternes opgaver vil blive defineret i samarbejde med det konsortium, som står for opgaveløsningen. Et klart mål for partskonsulenterne er kompetenceopbygning og vidensoverførelse fra for- til hovedprojekt.
Derudover nedsættes en følgegruppe med relevante repræsentanter fra andre ekspertområder, heriblandt Socialrådgiverne og Sundhedsplejerskerne. Følgegruppens formål er at være faglig rådgiver og
kvalificere afdækningens spørgeguide og indhold.
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5. Projektlængde (tidsplan)
Den tidsmæssige ramme for projektet vil være lidt over et år inkl. prisafprøvning af projektet blandt relevante forskningsinstitutioner.
Fase nr.

Aktiviteter

Produkter

Tidsramme

1: Udarbejdelse af projektbeskrivelse og prisafprøvning

Udarbejde og udsende
projektbeskrivelse til
prisafprøvning og udpege leverandør (evt.
konsortium)

Projektbeskrivelse

Oktober 2019 – januar
2020

Kontrakt med leverandør.

2: Gennemførelse af af- Leverandøren gennemdækning
fører afdækningen i 98
kommuner iht. kontrakten.

Gennemført afdækning

Januar 2020 – oktober
2020

3: Formidling, videndeling og forberedelse af
hovedprojekt

Workshop for Fremfærd Børn og evt. andre relevante aktører
mhp. perspektivering
af fund og konklusioner.

Formidling af hovedpointer og casebeskrivelser fra afdækningen via
artikler i samarbejde
med vpt.dk og mail til
deltagende casekommuner.

Oktober 2020 –

4. Evaluering

Intern evaluering på
projektet

Skriftlig evaluering

December 2020

december 2020

6. Økonomi
Se vedlagte budgetforslag

7. Indhold, metode og aktiviteter
Projektet udformes som en kvalitativ afdækning af eksisterende organisering i så vidt muligt alle 98
kommuner med henblik på en analyse i et mindre antal repræsentative kommuner af organisering,
struktur og erfaringer. Igennem forprojektets indledende afdækning af eksisterende organiseringer i
kommunerne vil udvælgelsen af kommuner, hvor en yderligere analyse skal være, blive bestemt. På den
måde, skal forprojektet til en vis grad, anses som en dynamisk proces, og nogle undersøgelseselementer
i forprojektet vil derfor opstå undervejs.
Projektgruppen kontakter tredje part, en række relevante videns-/forskningsinstitutioner med henblik
på en prisafprøvning af projektet. De pågældende videns-/forskningsinstitutioner vil blive opfordret til at
indgå i et konsortium på tværs af videns-/forskningsmiljøer mhp. at sikre så solidt grundlag for afdækningen som muligt.
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Afdækningen gennemføres i samarbejde mellem tredje part (forskningsinstitution)og gennem inddragelse af lokale repræsentanter for de fagprofessionelle.
Afdækningen kan gennemføres i en kombination af surveys, interviews og casebeskrivelser. Det konkrete design af afdækningen vil indgå i dialogen med de forskningsinstitutioner, der inviteres til at indgå
i prisafprøvningen.
Projektgruppen har blik for at orientere de respektive baglande, hvor det giver mening, om forprojektet
– både når det iværksættes og afsluttes.
Afdækningen udmøntes i en slutrapport. Rapporten vil fungere som grundlag for at perspektivere fund
og konklusioner i afdækningen mhp. udvikling af hovedprojektet ’Samarbejde om børn i mistrivsel’. Rapporten gøres endvidere offentlig tilgængelig mhp. at tjene som inspiration og videndeling på tværs af
kommuner.

8. Formidling
Projektets resultater formidles med relevante hovedpointer og casebeskrivelser til deltagende kommuner. Derudover vil slutrapporten med afdækningen være offentlig tilgængelig på vpt.dk ligesom vpt.dk
løbende formidler fra projektet.

9. Evaluering af projektet
Projektet evalueres af projektlederne. Der udarbejdes en skriftlig evaluering.
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