Hjemgivelse og
bedre samvær

Målgruppe

1. Anbragte børn og unge, hvor der planlægges eller overvejes en
hjemgivelse.
2. Børn og unge mellem 8-17 år, som har alvorlig problemadfærd
eller er i alvorlig mistrivsel, og hvor hjemmebaserede tiltag ikke
vurderes at kunne anvendes på henvisningstidspunktet, f.eks.:
• forældre, som på grund af forskellige problemstillinger ikke
aktuelt har de nødvendige kompetencer for/ressourcer til at
skabe hensigtsmæssige og trygge rammer for barnet/
den unge
• børn og unge som er på vej hjem efter længerevarende
anbringelse
• barnet/den unge er i akut fare for sig selv eller andre og
anbringelse er nødvendig for at skabe sikkerhed.
3. Børn og unge, som Socialforvaltningen vurderer skal forblive
anbragt, men som har brug for en Familie & Netværksbaseret
indsats for at forbedre kvaliteten af samværet med deres familie.
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Forventede effekter
af Familie & Netværk
– Hjemgivelse og
bedre samvær
• Forbereder og afklarer hjemgivelsen af barnet/den unge.
• Hjælper forældrene til at styrke forældrerollen, opbygge nye
forældrekompetencer og sikre bedre samvær med deres barn.
• Hjælper forældrene til at finde egne ressourcer og ressourcepersoner i deres nærmiljø, som kan støtte dem både under og efter
behandlingen.
• Sikrer, at forældrene får forbedrede forudsætninger for at kunne
indgå konstruktivt i samarbejde med det professionelle system i
barnet/den unges liv.
• Sikrer, at de sociale fællesskaber barnet/den unge er en del af
(f.eks. familien, skolen, kammeratskabskredsen, fritidsaktiviteter
mm.) er en væsentlig del af behandlingen og den opfølgende
støtte.
• Nedbringer adfærdsproblemer (både udad- og indadreagerende)
hos barnet/den unge.
• Fagligt grundlag til myndighedsområdet ift. afklaring af barnet/
den unges og familiens fremadrettede behov, såfremt fuld hjemgivelse fra anbringelse ikke er muligt.
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Hjemgivelse
1. Anbringelse

6. Systemisk
kontakt/
arbejde

2. Professionelt
afklaringsmøde
Rådgiver, terapeut og
Familie & Netværk-vejleder

Øve samvær

3. Informationsmøde
Forældre, plejeforældre/institution,
anbringelseskonsulent, rådgiver,
Familie & Netværk-vejleder og
terapeut

4. Indsamling af
information
Familie & Netværk-terapeut

5. Behandlingsplansmøde
Etablering af behandlingsplan
Forældre, plejeforældre/institution,
anbringelseskonsulent, rådgiver,
Familie & Netværk-vejleder og
terapeut

Ca. 1 måned

7. Forældretræning

Ca. 3-4 måneder
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8a. Hjemgivelse
Familie & Netværkindsats
8b. Overgang til
andet tilbud

re-

Ca. 3-5 måneder

Forventninger til
samarbejdet

• Samarbejde imellem familie, forvaltning, institution/plejefamilie, skole, Familie & Netværk - Hjemgivelse og andre systemer.
• Tæt samarbejde med fokus på et højt informationsniveau
imellem alle relevante systemer, eksempelvis i form af løbende
opfølgningsmøder.
• I fællesskab med socialrådgiver defineres indledningsvist en
klar målsætning og succeskriteriet for indsatsen.
• En klar rollefordeling under indsatsen, hvor Familie & Netværk
har det overordnede behandlingsansvar.

Kvalitetssikring

• Teamlederen afholder ugentligt vejledning og gennemgår
ugerapporter.
• Terapeuten optager samtaler og får respons fra teamleder.
• Terapeuten deltager i udviklingssamtaler med teamleder ca. hver
2. måned.
• Terapeuten følger analytisk fasemodel.
• Terapeuten bruger Feedback Informed Treatment (F.I.T.).
• Metodecentret afholder ugentligt konsultation på hver indskrevet
barn/unge, indsamler systematisk data til løbende justering og
forbedring af indsatsen.
• Træningsseminar 4 gange årligt for alle ansatte i Familie & Netværk.
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”Det giver ro og tryghed at
systemerne arbejder sammen og
skaber en fælles rød tråd. Det
frigiver overskud til at arbejde
med relationerne i vores familie
og omsætte det jeg lærer, ind i
en hverdag”
Mor til 9-årig dreng i et
hjemgivelsesforløb

Kontakt:
Familie & Netværk - Hjemgivelse
Marselis Boulevard 179
8000 Aarhus C
Kamilla Arve Vesterbæk, projektleder
Tlf. 41856148
kaav@aahus.dk

