Fremskudt Indsats
Familie og Forebyggelse samt
Tværgående Enhed for Læring

Baggrund:
Baggrunden for den fremskudte indsats er i høj grad at finde i Horsens Kommunes
politiske udspil vedr. børn og unge i mistrivsel.
Derudover ses der generelt på psykiatriområdet en stigning i diagnoser, det gælder fx
ADHD, angst, depression og også på autisme området, hvilket indikerer at mange oplever
udfordringer som de har behov for at få hjælp til at håndtere.
Samtidig er diagnosebegrebet under ”opløsning”, hvilket bl.a. ses i sundhedsaftaler og
lign., hvor ”psykiatri” og ”begyndende mistrivsel” benævnes i fællesskab.
Udfordring:
For at opnå øget kvalitet skal Horsens Kommune have fokus på at indsatserne går hånd i
hånd med en fortsat videreudvikling af den pædagogiske kvalitet i skoler, dagtilbud,
Ungeenheden mm. Udviklingen af psykiatri ol. hos børn og unge er stærkt påvirket af den
kontekst som barnet/den unge er en del af. Derfor må en øget individfokuseret indsats
ikke erstatte et vedvarende fokus på udviklingen af de generelle pædagogisk fællesskaber
og individets deltagelse heri.
Jf. Strategi for inkluderende læringsmiljøer og Forebyggelsesstrategien
2 centrale politiske oplæg danner rammen
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Arbejdsgrundlaget
Vi skal sikre, at alle børn får de
samme muligheder for at få en
uddannelse og et godt liv. Det
kræver en fælles og målrettet
indsats, hvor forældre og
professionelle samarbejder om at
skabe udvikling og trivsel for børn
og unge.
Lone Ørsted, formand Børne- og
Uddannelsesudvalget
https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/53/53-2034

Gode resultater på Børne- og
Uddannelsesområdet
Kvaliteten i vores dagtilbud og
skoler har de seneste år udviklet
sig markant. Flere børn og unge
trives, børnene udvikler sig i
dagtilbud og skoler, og flere elever
opnår bedre resultater i de
nationale tests og ved
afgangsprøverne i folkeskolen. En
koordineret og sammenhængende
indsats mellem de politisk
vedtagne mål og det professionelle
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arbejde, med høj faglighed og
systematik i mødet med børnene
og de unge, er en af årsagerne
hertil. Samtidig kan vi se, at flere
unge både påbegynder og
gennemfører en
ungdomsuddannelse. Det skyldes
bl.a. en massiv indsats med at
ruste eleverne i folkeskolerne til at
tage det rette uddannelsesvalg.

Alle børn og unge skal med
Vi har en ambition om, at alle skal med. Alle
børn og unge skal have et godt liv – og alle
skal have en uddannelse. Derfor skal vi både
lykkes med at løfte de børn og unge, der
klarer sig godt, til at klare sig endnu bedre,
og løfte de børn og unge, der er
udfordrede. Desværre har ikke alle børn og
unge de samme muligheder i livet. Nogle er
udfordret fagligt eller psykisk - mens
andre har forældre, der har sociale eller
psykiske udfordringer. Disse børn og unge
skal vi blive bedre til at understøtte og
hjælpe ind i fællesskabet, så vi sikrer lige
muligheder for alle. De seneste år har
mange talt om Heckman-kurven der viser, at
jo tidligere i børnelivet vi sætter ind, jo
bedre er effekten. I Horsens Kommune er vi
godt på vej i denne retning og samtidig har
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vi fokus på, at den bedste indsats er en
indsats på rette tidspunkt. Vi arbejder mod
at udvikle vores dagtilbud til at blive
højkvalitetsdagtilbud med fokus på legende
læring og et veluddannet personale. Og
arbejder mod at vores folkeskoler er af høj
kvalitet med plads til alle børn med mange
forskellige kompetencer. Det er centralt, at
vi får etableret et godt og professionelt
samarbejde med alle forældre, da forældre
er afgørende for at lykkes med at børn og
unge trives og udvikler sig. De forældre,
som har behov for en særlig indsats,
skal hjælpes til at kunne støtte deres
børn bedst muligt.

Fælles tværgående indsats for
at indfri målene
Vores arbejdsgrundlag sætter
retning for de politiske mål og det
mindset, vi har på børne- og
uddannelsesområdet de
kommende fire år. Målsætningerne
afspejler, at for at lykkes, er der
behov for en bedre
sammenhæng på tværs af
fagområder. Vi ser frem til
arbejdet med at indfri
målsætningerne i tæt samarbejde
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med børnenes forældre,
ungdomsuddannelserne,
virksomheder og andre relevante
aktører.

Forebyggelsesstrategien
Formålet med strategien er at give alle børn og unge et godt liv i et stærkt fællesskab.
Det kræver en stærk samarbejdskultur, hvor vi arbejder sammen på tværs med barnet, den
unge og familien i centrum. Uanset om det er skolen, rollespilsklubben eller Jobcentret.
Det kræver også, at specialisterne fra specialområdet kan rykke ud på det almene område,
når børnene og de unge har brug for det, og møde dem der, hvor de lever deres liv.
Forældrene spiller en afgørende rolle for børnenes trivsel og udvikling. Forebyggelsen handler
også om forældrerollen, familiemiljøet og det, at mor og far har uddannelse og arbejde.
Den nye forebyggelsesstrategi bygger også på tankegangen om den rigtige indsats på det
rigtige tidspunkt. Hvornår en indsats er tidlig for det enkelte barn afhænger helt af, hvornår i det
enkelte barns liv problemerne begynder. Indsatsen skal ske så tidligt som muligt. Det stiller store
krav til, at den enkelte medarbejder kender risikofaktorer og tidlige tegn.
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”Forebyggelse
er noget, vi gør
sammen”
Målgruppen for forebyggelsesstrategien
er børn og unge, som er udsatte eller
som er i risiko for at blive det.
Men målfeltet – eller arenaen hvor vi får
øje på dem – er i de almene tilbud.
Forebyggelse er derfor noget vi gør
sammen på tværs af almenområdet,
specialområdet og øvrige områder.
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Fra søjletænkning til spiraltænkning
– fælles udfordringer

Integration
Ulighed

Fastholdelse
i uddannelse

Forældre uden for
arbejdsmarkedet
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Udviklingsrådet
for Mestring og
Psykiatri

Faste Medlemmer
Tværgående Enhed for Læring (Claus Grønlund) - Formand
Familieområdet (Ebbe Knabe)
Ungeenheden (Birgitte Salling)
Ad Hoc deltagere
Skoleområdet (Flemming Skaarup)
Dagtilbudsområdet (Anne Bust)
Mindst 1 gang årligt deltager
Handicap- og ældreområdet (Frants Arboe)
Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte (Cate Kristiansen)
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Den fremskudte Indsats
2 elementer

•

Ændret hverdagspraksis

•

Etablering af indsatsteams

Styring
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Den Fremskudte Indsats styres via
Udviklingsrådet for Mestring og Psykiatri, der
har ansvar for at håndtere aktuelle behov
samt den politiske opmærksomhed omkring
specialiserede indsatser for børn og unge i
alderen 0-25 år. Rådet skal bidrage til den
tværfaglige og tværsektorielle udvikling og
koordinering af specialiserede indsatser –
typisk i den almene kontekst. Indsatsen
koordineres med Udviklingsråd, Psykiatri,
Voksne.

Målgruppe
• Målgruppen for den fremskudte indsats er børn og unge med begyndende mistrivsel.
Teamet sikrer tidlig kontakt til hjemmet og koordinerer i forhold til de arenaer, hvor
børnene færdes i dagligdagen.
• Ændret hverdagspraksis: 0-18
• Indsatsteams: Differentieret 0-18 &0-25

• Ambitionen er at yde tidlig rådgivning og koordination samt at medarbejderne har
kompetence til selv at iværksætte kortvarige behandlende forløb. (F.eks. §11)
• Større behandlingsopgaver rettes fortsat til allerede eksisterende behandlingstilbud.
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Den ændrede hverdagspraksis handler i høj grad om, at de hjælpefunktioner, der
normalt først kontaktes, når et barn/unge opleves at være udfordret, i højere grad end i
dag bliver sat i spil i det tidlige behandlende arbejde. I praksis vil dette først og
fremmest medføre ændrede arbejdsgange for følgende grupper:




Distriktsrådgivere og familiebehandlingen under Familie & Forebyggelse
Medarbejdere med PPR-Funktion i Tværgående Enhed for Læring

Et eksempel på en fremskudt indsats kunne være et kortere samtale- og træningsforløb
med barnet/den unge, der er tæt koordineret med familien og dagtilbud/skole.
Dvs. en indsats ”inden det bliver til en sag”.
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Indsatsteams
• Udviklingsrådet for Mestring og Psykiatri kan beslutte at oprette og
nedlægge en række ad hoc indsatsteams, der i en tidsbegrænset periode
har særligt fokus på et specifikt område. De skal dermed arbejde for, at
teamets indsatser på sigt bliver til indsatser, der foregår i den ændrede
hverdagspraksis.
• Indsatsteams bemandes fleksibelt af medarbejdere typisk fra F&F og
TEfL. TEfL har som udgangspunkt koordinatorfunktionen af indsatsteams
og er ansvarlig for den interne koordinering
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Psykiatri-udviklingsråd
Formand: Frants Arboe

Indsatsteam for autisme
Tovholder: David Rasch
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Udviklingsråd for mestring og psykiatri
Formand:

Indsatsteam for Fravær
Hanne Stenneberg

Tovholder:

Indsatsteam for spiseforstyrrelser
Tovholder: Ragnhild Callesen

Udfordringen!!!

Dagtilbud og
skoler

Dagtilbud
og skoler

Fremskudt Indsats

Fremskudt Indsats som supplement til indsatserne i skoler og dagtilbud.
NB. Må ikke blive en uafhængig indsats.
Udfordring ift. at bruge ressourcerne på de ”rigtige”.
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Fremskudt Indsats

Fremskudt Indsats som supplement til indsatserne i skoler og dagtilbud.
NB. Må ikke blive en uafhængig indsats.
19

| Indsæt fodnote tekst her

Fremskudt
Indsats

