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1. Sammenfatning, baggrund 

og indhold  
 

Sammenfatning af analysens hovedkonklusioner  
Denne rapport indeholder en analyse af myndighedsarbejdet på udsatte børn og unge området i 

Nordfyns Kommune. Analysen er udarbejdet af Task Forcen på børne- og ungeområdet i 

sommeren 2020, på baggrund af skriftligt materiale fra Nordfyns Kommune, interviews med en 

række aktører i Nordfyns Kommune samt en juridisk og socialfaglig sagsgennemgang 

gennemført af henholdsvis Ankestyrelsen og VISO i Socialstyrelsen.  

 

Denne sammenfatning præsenterer analysens overordnede konklusioner, som kan drages på 

tværs af rapportens kapitler. Hvert kapitel indeholder en sammenfatning af de identificerede 

styrker og udfordringer samt Task Forcens anbefalinger for det tema, som det enkelte kapitel 

belyser. De overordnede konklusioner følger nedenfor: 
 

Ny faglig retning og kvalificering af praksis i Nordfyn Kommune 

Analysen tegner et billede af, at Nordfyns Kommune står overfor at beskrive og implementere en 

ny faglig retning for kommunens praksis for sagsbehandling for udsatte børn og unge. Det handler 

om at sætte barnet i centrum, at sætte ind det rette sted på indsatstrappen og at tilrettelægge 

indsatsen ud fra et hverdagslivsperspektiv i overensstemmelse med de tanker, der gøres omkring 

Nordfyn Kommunes kommende sammenhængende børne- og ungepolitik. Analysen viser, at der 

i den forbindelse er behov for at etablere faste arbejdsgange for og tydelige forventninger til, 

hvordan sagsarbejdet skal udføres for at understøtte ensartethed, lovmedholdelighed og kvalitet 

i sagsbehandlingen. Der forestår også et arbejde med at kvalificere ledelsesgrebene i Børn og 

Familie, så de i højere grad understøtter, at den faglige retning implementeres i det daglige 

sagsarbejde. Analysen indikerer, at manglen på faste arbejdsgange og handlingsanvisende 

retningslinjer bidrager til nogle af de eksempler på manglende lovmedholdelig sagsbehandling, 

der ses i sagsgennemgangen. 

 
Eksempler på manglende lovmedholdelighed 

Ankestyrelsens sagsgennemgang viser, at de primære udfordringer i Nordfyns Kommune fra et 

juridisk perspektiv er manglende udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og opdateringer af 

tidligere udarbejdet børnefaglige undersøgelser. Derudover er der udfordringer i forhold til 

udarbejdelse af handleplaner, inden der træffes afgørelse, afholdelse af børnesamtaler efter § 

48, samt udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser indenfor fire-måneders-fristen. 

Sagsgennemgangen viser endvidere, at kommunen har udfordringer i forhold til at overholde 

reglerne om opfølgningsfrister på henholdsvis tre og seks måneder samt de personrettede tilsyn 

i anbringelsessager. 

 

Et stort genopretningsarbejde  

Analysen viser videre, at Nordfyns Kommune er gået fra en tidligere uhensigtsmæssig praksis 

med at underforanstalte til i nuværende praksis at have fokus på en grundig afklaring af 

problemstillinger og på at foranstalte i overensstemmelse med barnets behov. 

Oprydningsarbejdet fra den tidligere praksis har medført stigninger både i antal underretninger 

og i antallet af børnefaglige undersøgelser, der skal udarbejdes. Task Forcen vurderer, at det er 

positivt, at Nordfyns Kommune rydder op efter den tidligere uhensigtsmæssige praksis. Task 
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Forcen vurderer videre, at det er afgørende, at kommunen kommer til bunds i de underretninger, 

der endnu ikke er vurderet, samt at der udarbejdes aktuelle beskrivelser af barnets støttebehov i 

de sager, hvor der ikke er udarbejdet børnefaglig undersøgelse. Det er Task Forcens vurdering, 

at Nordfyns Kommune står overfor en stor opgave med at genoprette sager efter 

oprydningsarbejdet – i tillæg til den forestående udviklingsopgave med at ændre faglig retning, 

sikre lovmedholdelighed og en højere grad af kvalitet i sagsbehandlingen.   

 
Gode takter i det tværfaglige samarbejde  

I forbindelse med at sikre, at alle relevante bekymringer for børn afklares tilstrækkeligt, har 

Nordfyns Kommune arbejdet med at styrke samarbejdet mellem almenområdet og Børn og 

Familie. Der er udarbejdet nye retningslinjer for samarbejdet, og i Børn og Familie er der etableret 

et modtagelsesteam, der blandt andet deltager i møder omkring den tidligt forebyggende indsats. 

Analysen tegner et billede af, at disse tiltag, på trods af at de stadig ikke er fuldt implementerede, 

bidrager til et bedre og mere åbent samarbejde mellem almenområdet og Børn og Familie. 

Dermed skabes et mere hensigtsmæssigt fundament i den fremtidige tidligt forebyggende indsats 

i Nordfyns Kommune. Analysen viser videre, at den tidligt forebyggende indsats vil kunne styrkes 

ved at sætte fokus på skoler og dagtilbuds rolle i at opspore børn i, eller i risiko for, udsatte 

positioner, så der kan sættes tidligere ind i forhold til problemudvikling.   

 

 

Sammenfatning af Task Forcens anbefalinger  
På baggrund af analysen giver Task Forcen en række konkrete anbefalinger, som præsenteres 

i starten af hvert kapitel. I dette afsnit sammenfattes de væsentligste anbefalinger under nogle 

overordnede temaer.  

 

Implementering af faglig retning og ensartet sagsbehandling 

Task Forcen anbefaler, at Nordfyns Kommune sikrer en ensartet og systematisk tilgang til 

sagsbehandlingen på udsatte børn- og ungeområdet, der kan understøtte lovmedholdelighed 

og kvalitet. Dette indebærer, at det sikres, at der udarbejdes handleplaner, inden der træffes 

afgørelse, der afholdes børnesamtaler efter § 48, samt udarbejdes børnefaglige undersøgelser 

indenfor fire-måneders-fristen. Hertil kommer, at reglerne om opfølgningsfrister på henholdsvis 

tre og seks måneder samt de personrettede tilsyn i anbringelsessager skal overholdes. Task 

Forcen anbefaler tillige, at Nordfyns Kommune operationaliserer den kommende børne- og 

ungepolitiks faglige retning, så det understøttes, at værdierne afspejles på medarbejder- og 

sagsniveau. Task Forcen anbefaler, at Nordfyns Kommune understøtter disse tiltag med faglige 

ledelsesgreb såsom brugen af ledelsestilsyn, rammesat faglig sparring, handlingsanvisende 

retningslinjer og klare procedurer og transparens i serviceniveauet i forbindelse med 

visiteringen til foranstaltninger.   

 

Indhentning af efterslæb ift. underretninger og børnefaglige undersøgelser 

Task Forcen henstiller til, at Nordfyns Kommune prioriterer at afvikle efterslæbet på 

børnefaglige undersøgelser, så efterslæbet afvikles så hurtigt som muligt, og så det sikres, at 

der foreligger en aktuel helhedsvurdering af barn og familie i alle sager i Nordfyns Kommune. 

Task Forcen anbefaler videre, at Nordfyns Kommune indhenter efterslæbet i vurderingen af 

indkomne underretninger.  

 

Tværfagligt samarbejde - fokus på implementering og tidlig opsporing 

Når det kommer til at styrke det tværfaglige samarbejde omring den tidlige forebyggende indsats 

anbefaler Task Forcen, at Nordfyns Kommune fastholder fokus på implementering dels af 
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Modtagelsens opgaver ind i samarbejdet og dels af rammer og procedurer for de tværfaglige 

mødefora. Task Forcen anbefaler videre, at Nordfyns Kommune sikrer faglig kvalitet og højere 

grad af overensstemmelse i vurderingen af bekymringsgraden for et barn på tværs af myndighed 

og almenområdet. For at understøtte at den tidlige indsats for det enkelte barn kan iværksættes 

tidligt i problemudviklingen og dermed bliver reelt forebyggende, anbefales det, at Nordfyns 

Kommune indfører en systematisk opsporingspraksis i skoler og dagtilbud med henblik på at 

opspore børn som er i en udsat position eller i risiko for at komme det.   
 

 

Baggrund for Task Force forløb  
Der har de senere år været et stort fokus på kvaliteten af sagsbehandlingen på området for 

udsatte børn og unge. Dette fokus afspejles i reformer på området. For eksempel har 

Anbringelsesreformen og Barnets Reform bidraget til, at målene med og kravene til 

myndighedsarbejdet, på området for udsatte børn- og unge, er blevet tydeligere. Det overordnede 

mål er, at børn og unge med særlige behov opnår de samme muligheder for personlig udvikling, 

sundhed og et selvstændigt voksenliv, som deres jævnaldrende. Væsentlige faktorer til at sikre 

dette er, at myndighedsarbejdet er kendetegnet ved en helhedsorienteret, kontinuerlig og 

sammenhængende indsats; inddragelse af barnet/den unge, familien og netværket; samt 

understøttelse af barnets/den unges uddannelse og sociale relationer.  

 

Som led i at understøtte dette kvalitetsarbejde blev Task Forcen på området for udsatte børn og 

unge etableret af satspuljepartierne i 2012. Task Forcens formål er at styrke kvaliteten i 

sagsbehandlingen på området gennem rådgivning, sparring og dialog med kommunale ledere og 

sagsbehandlere. Målet er at fremme læring, faglig kapacitetsopbygning og understøtte 

implementering i kommunerne, og dermed bidrage til at sagsbehandlingen sker på et solidt fagligt 

grundlag med udgangspunkt i børnenes behov og børnenes, familiernes og netværkets 

ressourcer.  

 

Task Forcen består af medarbejdere fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, som bidrager med 

aktuelt bedste viden på børne- og ungeområdet samt med socialfaglige, juridiske og analytiske 

kompetencer.  

 

Kommuner kan ansøge om, at Task Forcen gennemfører et analyse- og udviklingsforløb i den 

pågældende kommune. Nordfyns Kommune modtog tilsagn om at indgå i et Task Force forløb i 

december 2019. Det samlede analyse- og udviklingsforløb varer knap to år i alt og forventes 

afsluttet i primo 2022. 

 

Med afsæt i nærværende analyserapport er næste skridt, at Nordfyns Kommune udarbejder en 

udviklingsplan. I udviklingsplanen skal der fokus på Nordfyns Kommunes ambitioner, mål og 

initiativer for det videre arbejde. Udviklingsplanen er et styringsredskab, som skal bruges i 

samarbejde mellem Nordfyns Kommune og Task Forcen i udviklingsforløbet. 

 

Kvalitet i sagsbehandlingen  
I analysen og rådgivningsforløbet zoomes ind på udvalgte temaer, som tilsammen er centrale 

forudsætninger og hovedingredienser i en sagsbehandling af høj kvalitet. De enkelte temaer 

uddybes i kapitlerne, men præsenteres i overskriftsform her:  

 

 Faglig udredning, herunder udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse (kapitel 3).  
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 Valg af indsats, herunder arbejdet med handleplaner (kapitel 4).  

 Opfølgning, (kapitel 4).  

 Inddragelse af barnet/den unge, familie og det private netværk (kapitel 5).  

 

En vigtig forudsætning for, at kvaliteten udmøntes på tværs af disse fire temaer er desuden, at 

der er sammenhæng mellem politik, styring, faglig ledelse og praksis. Dette belyses i kapitel 2.  

 

Pejlemærkerne strukturerer analysen, og i arbejdet med udviklingsplanen vil Task Forcen 

understøtte kommunens arbejde med at skabe kvalitet i sagsbehandlingen med afsæt i disse 

pejlemærker. 

 

Rapportens opbygning og datagrundlag  
Rapporten består af delanalyser af ovennævnte kvalitetstemaer. Hvert kapitel indledes med en 

beskrivelse af, hvad Task Forcen forstår som god kvalitet i forhold til det givne pejlemærke. 

Derefter følger en opsummering af styrker og udfordringer samt Task Forcens anbefalinger for 

det pågældende tema. Herefter følger analysen, der danner grundlaget for Task Forcens 

vurdering af styrker, udfordringer og anbefalinger.  

 

Rapporten er baseret på en række datakilder:  

 

 Ankestyrelsens juridiske gennemgang af 20 sager fra kommunen.  

 VISOs socialfaglige gennemgang af syv af sagerne fra kommunen.  

 Skriftligt materiale fra kommunen.  

 Interviews med ledere og medarbejdere i kommunen og udvalgte samarbejdspartnere.  

 

  

Analysen udarbejdes på baggrund af det samlede datagrundlag, hvor formålet er at belyse 

praksis i Nordfyns Kommune.   

 
I bilag 1 ses en sammenfatning af resultaterne fra sagsgennemgangen. Da der er tale om et 

mindre antal af sager giver sagsgennemgangen ikke et repræsentativt billede af 

sagsbehandlingen i Nordfyns Kommune, men et indblik i hvilke overordnede mønstre, der gør sig 

gældende for sagsbehandlingen i kommunen i forhold til de fire pejlemærker. Eksempelvis 

mønstre i forhold til kommunens praksis for inddragelse af barnet, familien og netværket i 

sagsbehandlingen, om der er ensartet praksis ift. anvendte metoder og redskaber i 

sagsbehandlingen, hvordan der dokumenteres i sagerne, og om der er bestemte tendenser i 

forhold til, hvordan sagsbehandlerne går til opgaven enten overordnet eller i de enkelte 

sagsbehandlingstrin. I interviewene spørges nærmere ind til de mønstre, som 

sagsgennemgangen viser, for at undersøge om fundene i sagsgennemgangen er udtryk for 

generelle tendenser i kommunens sagsbehandlingspraksis. 

 

I bilag 2 uddybes de datakilder og metoder, der ligger til grund for Task Forcens samlede analyse.  
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2. Overordnet styring og 

faglig ledelse 
 

Dette kapitel belyser, i hvilken udstrækning der er sammenhæng mellem den overordnede styring 

og den konkrete praksis i kommunen, samt hvordan den faglige ledelse understøtter kvaliteten i 

sagsbehandlingen. 

 

Det er en forudsætning for kvalitet i arbejdet, at de politiske visioner og rammer er understøttet i 

den faglige ledelse. Samtidig er det hensigtsmæssigt, at disse visioner er afspejlet og ’oversat’ til 

konkrete retningslinjer, som sagsbehandleren arbejder efter. Den faglige ledelse har en stor rolle 

i at sikre, at der bygges bro mellem de prioriteringer og målsætninger, der er udstukket politisk, 

og den konkrete sagsbehandling, der bliver udført af sagsbehandlerne.  

 

Det er ligeledes en forudsætning for kvalitet i arbejdet, at faglig ledelse og sagssparring 

understøtter læring og en ensartet sagsbehandling baseret på et fælles fagligt grundlag. 

 

Aktiv styring forudsætter også systematisk brug af ledelsesinformation i den daglige styring og 

løbende opfølgning. God ledelsesinformation understøtter den røde tråd mellem de politiske 

prioriteringer, forskellige ledelsesniveauer og den konkrete sagsbehandling.   

 

I den tidlige og forebyggende indsats er det desuden vigtigt, at der på tværs af fagprofessionelle 

er fælles systematik til opsporing af børn i risiko for udsathed, og at organiseringen og 

samarbejdet på tværs af sektorer understøtter en helhedsorienteret indsats.  

 

For temaet ”Sammenhæng mellem overordnet styring og praksis” vurderer Task Forcen, at 

følgende er de primære styrker i Nordfyns Kommunes sagsbehandling: 

• Nordfyns Kommune er i proces med at beskrive og implementere en ny faglig retning. 

• Børn og Familie har fokus på en mere kvalificeret udredning end tidligere af, hvorvidt en 

bekymring for et barn bør give anledning til nærmere undersøgelse af problemstillingen. 

• Nyt koncept for ledelsesinformation giver et godt overblik over området. 

• Der er etableret relevante rammer og mødefora for det tværfaglige forebyggende arbejde. 

• Tendenser til tættere samarbejde fra både Børn og Familie og de tværfaglige 

samarbejdsparters side 

 
 

Task Forcen vurderer, at følgende er de primære udfordringer i Nordfyns Kommunes 

sagsbehandling: 

• Der foreligger et betydeligt efterslæb i udredningsarbejdet. Oprydningen fra tidligere 

praksis genererer pres på Børn og Familie i form af flere underretninger, et større antal 

børnefaglige undersøgelser og en stigning i antallet af foranstaltninger.  

• Den faglige retning for sagsbehandlingen er endnu ikke implementeret i relevante 

ledelsesgreb. Dette afspejles hos rådgiverne, der efterspørger en tydelig faglig retning og 

mere handlingsanvisende retningslinjer og procedurer. 
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• Den faglige sparring er i lav grad kendetegnet af faste rammer og gennemgående 

metode.  

• Nye procedurer for tværfaglige mødefora er ikke fuldt ud implementeret. 

• Uens vurdering af bekymringsgrad for, hvornår man bør være bekymret for et barn, både 

mellem Børn og Familie og almenområdet og internt i almenområdet. 

• I skoler og dagtilbud gøres ikke brug af systematiske redskaber til opsporing af børn i en 

udsat position  

 

 
På den baggrund anbefaler Task Forcen, at Nordfyns Kommune: 

• udmønter den kommende sammenhængende børne- og ungepolitik i specifikke 

målsætninger, der kan være retningsgivende og styrende for arbejdet på området. 

• færdiggør oprydningen i sager, hvor der er tvivl om, hvorvidt der har været sat ind med 

tilstrækkelig støtte, og indhenter det efterslæb, der er i udredningsarbejdet.  

• indfører et fast koncept for ledelsestilsyn med fokus på kvalitet i sagsbehandlingen. 

• indfører faste rammer og fast koncept for faglig sparring til medarbejderne. 

• fastholder fokus på implementering af de tværfaglige mødefora og sikrer øget kendskab 

til rammer og procedurer for tværfagligt samarbejde, herunder tydelige beskrivelser af, 

hvornår der skal underrettes. 

• sikrer faglig kvalitet og højere grad af overensstemmelse i vurderingen af 

bekymringsgraden for et barn på tværs af myndighed og almenområdet. 

• indfører systematisk opsporingspraksis i Nordfyns Kommunes skoler og dagtilbud med 

henblik på at opspore børn som er i en udsat position eller i risiko for at komme det.   

 

 

Politik, strategi og styring 
 

Ny politik og strategi på vej 

Nordfyns Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik blev udfærdiget i 2015. I 

forbindelse med politikken blev der lavet en strategi, og strategien blev blandt andet udmøntet i 

en kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i Nordfyns Kommune. Strategien og 

kvalitetsstandarten er imidlertid ikke længere gældende. Ifølge interview med den nyansatte 

direktør på området er grunden hertil, at strategien og kvalitetsstandarden tillagde for stor vægt 

på økonomiske hensyn og var medvirkende til en praksis for at underforanstalte på området, 

hvilket ikke var i overensstemmelse med de politiske hensigter. Direktøren fortæller videre i 

interview, at man er i proces med at udfærdige en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, 

som efter planen vil foreligge i efteråret 2020. Det er planen, at man vil operationalisere politikken 

i strategiske målsætninger, der kan følges løbende op på.   

 

Barnet i centrum, indsatstrappetænkning og hverdagslivsperspektiv 

På tidspunktet for analysen foreligger der således ikke en politisk vedtaget faglig retning, som er 

styrende for arbejdet på det udsatte børne- og ungeområde i Nordfyns Kommune. I 

overensstemmelse med de politiske tanker, der bliver gjort i forbindelse med den nye børne- og 

unge politik, opereres der imidlertid med nogle grundlæggende værdier, som man fra 

ledelsesside vil implementere i sagsbehandlingen på området. Ifølge direktør og chef for området 

handler det om at sætte barnet i centrum, at sætte ind det rette sted på indsatstrappen og at 

tilrettelægge indsatsen ud fra et hverdagslivsperspektiv.  
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Tilpasning af organisering og ledelsesgreb – og et omfattende oprydningsarbejde 

Det fremgår af interviews, at man fra den faglige ledelses side er i færd med ændre den faglige 

retning i Børn og Familie. I første omgang er retningen meldt ud dels mundtligt og i forbindelse 

med den faglige sparring og dels i forbindelse med overordnede skriftlige retningslinjer. Ledelsen 

fortæller i interview, at de står over for et omfattende arbejde med at implementere den nye faglige 

retning, blandt andet gennem ledelsesgreb såsom retningslinjer for sagsgangen, ledelsestilsyn 

og kompetenceudvikling. Et centralt greb i forhold til den faglige retning har været at styrke Børn 

og Families rolle i den tidlige forebyggende indsats og samarbejde med almenområdet. Der har 

ifølge ledelsen tidligere i Nordfyns Kommune været en uhensigtsmæssig praksis med at 

underforanstalte i sager og med at iværksætte forebyggende tilbud efter § 11 stk. 3 uden at det 

blev tilstrækkeligt afklaret, hvorvidt barnet havde behov for mere omfattende støtte. Den faglige 

ledelse fortæller, at man har oprettet et modtagelsesteam i Børn og Familie for at understøtte, at 

bekymringer om børn vurderes relevant af en myndighedssagsbehandler, Modtageteamet har 

blandt andet til opgave at deltage i tværfaglige dialogmøder omkring børn og familier, som 

almenområdet er bekymrede for, og sikre, at der underrettes til Børn og Familie når det er 

vurderes, at en problemstilling bør afklares nærmere. Ifølge kommunens egen kvartalsorientering 

er der sket en markant stigning i antallet af underretninger, der indgår til Børn og Familie. Børn 

og Familie har dertil fået kendskab til en mængde sager, hvor der har været underforanstaltet 

eller været iværksat tilbud efter § 11 stk. 3, og hvor det nu vurderes, at behovet for støtte skal 

genvurderes. Det har betydet, at der er blevet truffet afgørelse om at udarbejde en række nye 

børnefaglige undersøgelser. Dertil kommer, at det stigende antal underretninger, der nu indgår til 

Børn og Familie, også genererer et højere antal børnefaglige undersøgelser end førhen.  

 

Faglig retning afspejles ikke i sagsbehandlingen  

Den faglige retning med højere grad af inddragelse af barnet, indsatstrappetænkning og 

hverdagslivsperspektiv er af nyere dato i Nordfyns Kommune, og implementeringen af retningen 

i Børn og Familie er undervejs. Analysen viser, at retningen endnu ikke ses afspejlet i de sager, 

som VISO har gennemgået fra Nordfyns Kommune. Rådgiverne i modtagelsen, børneteamet og 

ungeteamet fortæller i interviews, at det ikke er deres opfattelse, at en faglig retning med barnet 

i centrum er slået igennem. På medarbejderniveau viser analysen, at rådgiverne i alle tre teams 

efterspøger en tydelig fælles faglig retning. Rådgiverne efterspørger ligeledes mere 

handlingsanvisende retningslinjer og procedurer, og det synes uklart for rådgiverne, hvilke 

forventninger der er til deres sagsbehandlingsarbejde. En stor del af rådgiverne har ikke været i 

Nordfyns Kommune særligt længe, og de fortæller, at de i høj grad trækker på den viden eller de 

procedurer, de har været vant til at arbejde med fra tidligere arbejdspladser. Dette bevirker, at 

sagsbehandlingen er uensartet, hvilket bekræftes i VISOs sagsgennemgang. Ud fra analysen er 

det indtrykket, at især rådgiverne i børneteamet finder, at den faglige retning og serviceniveauet 

Nordfyns Kommunes er uklart.  

 

Derudover giver rådgiverne udtryk for at savne klarere og fælles udmeldinger, når ledelsen træffer 

beslutninger om ændringer i arbejdsgange, samt information om, hvad der foregår på tværs af 

teams. Ledelsen anerkender i interview, at kulturen mellem de tre teams kan forekomme 

opsplittet, og udtrykker, at de fremadrettet vil have fokus på at skabe en mere sammentømret 

identitet på tværs af de tre teams. 

 

Task Forcen vurdering 

Task Forcen vurderer det positivt, at Nordfyns Kommune er i færd med at udarbejde en ny 

sammenhængende børne- og ungepolitik, og at der er påbegyndt en ændring i kommunens 

faglige retning med fokus på barnet i centrum, indsatsrappetænkning og hverdagslivsperspektiv. 

Det er Task Forcens vurdering, at der er ikke en tydelig afspejling af disse værdier på 
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medarbejder- og sagsniveau, hvilket kan hænge sammen med, at retningen endnu ikke er 

implementeret i ledelsesgreb og ej heller understøttet af politik eller kvalitetsstandarter.  

 

Task Forcen anbefaler, at der i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes egne planer 

udarbejdes specifikke målsætninger for, hvordan den faglige retning bør afspejles i 

sagsbehandlingsarbejdet. Det bør fremgå, hvornår der måles på det, og hvem der gør det, og 

hvordan og hvornår det formidles til politikkere og medarbejdere i Børn og Familie. 

Målsætningerne og opfølgningen bør stå klart for medarbejdere såvel som politikkere. Det er Task 

Forcens vurdering, at dette vil understøtte øget sammenhæng mellem kommunens politik og den 

daglige sagsbehandlingspraksis samt danne rammen for afrapportering til politikkerne. 

 

Task Forcen vurderer videre, at det er nødvendigt og positivt, at Nordfyns Kommune rydder op 

efter tidligere uhensigtsmæssige praksis. Task Forcen anbefaler, at Nordfyns Kommune 

fortsætter oprydningen i sager, hvor der er tvivl om, hvorvidt der har været sat ind med 

tilstrækkelig støtte, og indhenter det efterslæb, der er i udredningsarbejdet. I kapitlet om Faglig 

udredning uddybes problematikken omkring oprydning og efterslæb. 

 

 

Ledelsesinformation, ledelsestilsyn og sagssparring 
 

Nyt koncept for ledelsesinformation  

Direktøren og chef for området for udsatte børn og unge fortæller i interview, at der i Nordfyns 

Kommune udarbejdes kvartalsvis ledelsesinformation, og at der i 2020 er udarbejdet et nyt 

koncept for ledelsesinformation. Ledelsesinformationsrapporterne indeholder centrale nøgletal 

fra Børn og Familie, herunder sagsantal og sagsfordeling, underretningsstatistik, klagestatistik, 

type og udgifter til hhv. anbringelser og forebyggende foranstaltninger og overblik over de 

foranstaltninger, kommunen selv varetager. Rapporten om ledelsesinformation indeholder også 

oversigter over kommunens efterslæb. Nøgletallene er ifølge kvartalsorienteringen for 1. kvartal 

primært baseret på udtræk fra DUBU. Nøgletallene holdes op imod tal for tidligere rapporter og 

skaber derved et overblik over udviklingen i Børn og Familie. Ifølge interviews bruges 

ledelsesinformationen til at orientere det politiske udvalg om området. Ledelsesinformationen er 

også blevet brugt i forbindelse med, at der blev truffet valg om organisatoriske ændringer i 

myndighedsafdelingen. Den øverste ledelse fortæller videre i interview, at det i fremtiden er 

intensionen via ledelsesinformation at følge op på de strategiske målsætninger, der vil blive udledt 

af den kommende børne- og ungepolitik. 

 

Sagsgennemgange som prioriteringsværktøj 

Den faglige ledelse fortæller i interview, at man de senere år i stedet for at gennemføre 

ledelsestilsyn hver 3. måned har gennemført manuelle gennemgangen af samtlige sager i hele 

afdelingen. Det foregår på den måde, at faglig leder og koordinatorer gennemgår den enkelte 

rådgivers sagsstamme med henblik på ud fra bekymringsgrad at vurdere, hvilke sager rådgiveren 

skal prioritere at sagsbehandle først. Denne tilgang har ifølge den faglige ledelse været et 

nødvendigt greb for at håndtere det store sagspres, der har været i forbindelse med 

oprydningsarbejdet. Den faglige ledelse fortæller videre, at de ser ledelsestilsyn som et godt og 

brugbart ledelsesgreb, og at det er planlagt at påbegynde ny praksis med ledelsestilsyn i stedet 

for sagsgennemgange i nærmeste fremtid.   

 

Høj grad af faglig sparring, lav grad af faste rammer for sparringen 

De faglige ledere fortæller i interview, at de er meget tilgængelige for sparring, og at der ydes 

meget sparring til medarbejderne. Der er både meget sparring ’i døren’ og muligheder for sparring 

i en formaliseret ramme, herunder ved 1:1-sparring, gruppemøder og supervision. Det fremgår 
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også af interviews, at man som oftest tager udgangspunkt i ICS ved sagssparring, men også 

anvender andre metoder, så som Signs of Safety, eller sparrer mere ad hoc. Det er indtrykket ud 

fra interviews, at sparringen ikke er ensartet på tværs af de tre rådgiverteams.   

 

Rådgiverne fortæller, at det er intensionen at foretage sagssparringer ud fra ICS-metoden på 

gruppemøderne, men at det ofte er svært at nå. Rådgiverne fortæller videre, at når de gennemgår 

en sag i plenum f.eks. ved brug af ICS-magneterne, opfattes det som en god hjælp i forhold til 

den enkelte sag og som meningsfuldt og lærende for de øvrige rådgivere. 

 

Udover sparringen fra de faglige ledere ydes der faglig sparring fra ekstern konsulent. På tværs 

af teams giver rådgiverne i interview udtryk for, at de er glade for den eksterne faglige sparring, 

men at de savner muligheden for mere traditionel supervision og debriefing ved psykolog. 

 

Task Forcens vurdering 

Det er Task Forcens vurdering, at Nordfyns Kommunes nye koncept for ledelsesinformation 

giver et godt overblik over området og den løbende udvikling heraf. Task Forcen bifalder 

Nordfyns Kommunes planer om at lade opfølgning på operationaliserede strategiske 

målsætninger indgå som ledelsesinformation. Task Forcen vurderer, at det har været et 

fornuftigt greb at bruge sagsgennemgange som prioriteringsværktøj i oprydningsperioden. Task 

Force anbefaler, i tråd med Nordfyns Kommunes egne planer, at udarbejde et koncept for 

ledelsestilsyn, hvor der med jævne mellemrum føres tilsyn i udvalgte sager med blik for indhold 

og kvalitet i sagsbehandlingen. 

 

Det er Task Forcens vurdering, at den faglige ledelse bruger meget tid på faglig sparring, og at 

den faglige sparring med fordel kan sættes i system, så der opnås mere fælles læring af 

sparringssessionerne. Task Forcen anbefaler, at Nordfyns Kommune indfører faste rammer for 

form og indhold af de faglige sparringer og er konsekvente ift. at anvende samme metode til 

sparringer på tværs af teams. 

 

 
Tværfagligt samarbejde – i det forebyggende arbejde 
Temaet for dette afsnit er samarbejdet mellem almenområdet og Børn og Familie i Nordfyns 

Kommune i forhold til det tidligt forebyggende arbejde. Analysen dækker ikke alt forebyggende 

arbejde, som sker i almenområdet, men belyser alene samarbejdsfladerne mellem almenområdet 

og Børn og Familie.  

 

Prioriteret område med nyreviderede procedurer for samarbejdsfora  

Det fremgår af interviews med direktør og chef for børne- og ungeområdet, at det tværfaglige 

forebyggende arbejde er et prioriteret område i Nordfyns kommune. Det tværfaglige samarbejde 

omkring den tidlige og forebyggende indsats i Nordfyns Kommune er baseret på flere 

samarbejdsfora. Procedurerne for disse, herunder hvilken rolle Børn og Familie spiller på 

møderne, er for nyligt blevet revideret og er beskrevet i dokumentet ”Konsultative møder og 

dialogmøder i Nordfyns Kommune” fra januar 2020.  

 

Ansvarsfordeling, dagsorden og øvrige procedurer for konsultative møder og dialogmøder er 

velbeskrevne. Konsultative møder med deltagelse af en række fagpersoner fra almenområdet 

afholdes i dagtilbud hver anden måned og i skoler hver 14. dag. På disse møder drøftes 

problemstillinger på et tidligt stadie, inden det ved behov bliver til en indstilling til CLT og/eller 

Børn og Familie involveres. Hvis problemstillingen giver anledning til en tværfaglig indsats og 

involvering af familien, afholdes et dialogmøde, der finder sted i både skoler og dagtilbud to gange 
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om måneden. Her deltager, udover repræsentanter fra almenområdet og øvrige relevante 

fagpersoner, både familie og netværk samt en socialrådgiver fra modtagelsen i Børn og Familie. 

Socialrådgiveren skal på mødet vurdere, om der er grundlag for at lave en underretning, hvilket i 

så fald er dagtilbuds- eller skolelederens ansvar. Det fremgår af retningslinjerne, at 

underretningen med fordel kan laves på mødet, mens interviews med almenområdet giver indtryk 

af, at dette endnu ikke er implementeret i praksis. 

 

Som supplement til samarbejdsforaene på enkeltsagsniveau fremgår det af interview med 

almenområdet, at der i sidste halvår af 2020 igangsættes tværfaglige ledermøder med deltagelse 

af almenområdet og Børn og Familie. 

 

Uklarhed om formelle rammer for de tværfaglige møder 

Det fremgår af interviews med både almenområdet og modtagelsen, at de nye procedurer for 

mødetyperne fortsat er ved at blive indarbejdet i praksis. Det er beskrevet i de skriftlige 

retningslinjer, at konsultative møder oftest går forud for dialogmøder. Af interviews med 

almenområdet fremgår det, at flere opfatter dette som en fast regel, der opleves som et formelt 

benspænd, hvis det allerede tidligt vurderes, at der er behov for at inddrage en sagsbehandler 

fra Børn og Familie. Interview med almenområdet afspejler også, at der er uklarhed om, hvorvidt 

der skal underrettes inden et dialogmøde. Både almenområdet og modtagelsen beskriver, at det 

for almenområdet som mødeindkalder i nogle tilfælde er vanskeligt at navigere mellem 

mødetyperne, bl.a. om hvorvidt der skal afholdes dialog- eller netværksmøde, da de ikke altid har 

kendskab til, om der er tale om en igangværende sag. 

 

Udfordringer i samarbejdet med Børn og Familie om det tidligt forebyggende arbejde  

I interviews med almenområdet nævner flere, at de har oplevet en manglende systematik i 

samarbejdet med Børn og Familie, og beskrivelsen af Børn og Families praksis som 

personafhængig går igen. Både almenområdet og udfører oplever stor forskel på, om de får en 

kvittering for underretning og information om, hvad underretningen giver anledning til. Nogle fra 

almenområdet oplever, at der skal laves mange underretninger, før der sker noget, og i nogle 

tilfælde oplever almenområdet, at indsatsen stopper, selvom der stadig er et behov hos barnet 

eller familien.  

 

Almenområdet har samtidigt haft oplevelsen af, at man ikke altid har kunnet regne med, at der 

deltager en socialrådgiver på de fastlagte dialogmøder, hvorfor almenområdet må vente på 

tværfaglig sparring og socialrådgivernes vurdering af sagen. Børn og Familie har på denne måde 

kunne opleves som en flaskehals i det tidlige forebyggende arbejde. 

 

Det skal nævnes, at man fra almenområdets side også bemærker, at der er distriktsafhængige 

forskelle på skoler og dagtilbuds tilgang til og brug af det tværfaglige samarbejde. 

 

Organisatoriske ændringer for at ruste Børn og Families rolle i samarbejdet 

Den faglige ledelse af Børn og Familie fortæller i interview, at en af grundene til at omorganisere 

og etablere en modtagelsesenhed i Børn og Familie fra start 2020 var for at ruste Børn og Families 

rolle i det forebyggende samarbejde. I stedet for at opgaven med at deltage på distriktsmøder gik 

på skift mellem rådgiverne, er det nu udelukkende de fire rådgivere i modtagerteamet, der 

deltager i de tværfaglige dialogmøder med almenområdet. Ledelsen fortæller, at man med denne 

specialisering vil sikre, at der i indgangen til myndighedsafdelingen er et ensartet 

vurderingsniveau, og at det afklares tilstrækkeligt, hvorvidt en bekymring fra almenområdets side 

bør give anledning til en underretning til Børn og Familie. Ledelsen fortæller videre, at rådgiverne 

deltager i møder på tværs af distrikter, så alle rådgivere når ud alle steder. Dette dels for at sikre, 

at rådgiverne er samstemte om deres rolle og vurderinger, og dels så samarbejdsparterne i 
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distrikterne lærer alle medlemmerne af modtagerteamet at kende, så de ved, hvem de kan 

kontakte ved behov. Det nævens i interviews med modtagelsen, at denne organisering er af nyere 

dato og har også været påvirket af nedlukningen ifm. corona, så implementeringen af ordningen 

pågår stadig. 

 

Spirende tættere samarbejde 

Det fremgår af interviews med både almenområdet og modtagelsen, at der er et ønske om et 

tættere samarbejde og en styrket dialog i det tidligt forebyggende arbejde. Almenområdet vil 

gerne i bedre dialog med Børn og Familie og i højere grad blive inddraget og få viden om 

igangværende indsatser og på den måde i højere grad kunne være med til at løfte opgaven. 

 

Det beskrives af interview med modtagelsen, at der mellem Børn og Familie og almenområdet 

pågår en udvikling mod en fælles opfattelse af, hvornår Børn og Familie skal inddrages i sagerne. 

Deltagelse fra modtagelsen på de tværfaglige dialogmøder fremhæves af begge parter som et 

positivt skridt ift. at understøtte det tværfaglige arbejde i den tidligt forebyggende indsats. 

 

Det nævnes af repræsentanter fra almenområdet, at der under hjemsendelsen i forbindelse med 

Covid-19 blev afholdt koordinerende møder med deltagelse af Børn og Familie, og at almen 

oplevede det meget positivt at have Børn og Familie tæt på. Flere nævner, at de har positive 

forventninger til tværfaglige ledermøder på tværs af almen og Børn og Familie, der træder i kraft 

i sidste halvår i 2020. Det lyder også samstemmigt fra almenområdet, at man er meget tilfredse 

med Børn og Families hurtige og konsekvente håndtering af underretninger ved mistanke om vold 

eller overgreb. 

 

Uens bekymringsgrad mellem almenområdet og Børn og Familie  

Det fremgår af interviews med både modtagelsen og almenområdet, at graden for, hvornår man 

bør være bekymret for et barn, kan variere mellem de to enheder. Det nævnes samtidig i 

interviews med almenområdet, at der heller ikke på tværs af de enkelte skoler og dagtilbud er en 

fælles tilgang til, i hvilke situationer man underretter. Modtagelsen fortæller, at almenområdet i 

nogle tilfælde er for længe om at underrette. Modtagelsen nævner, at de særligt modtager få 

underretninger vedrørende små børn. Modtagelsen giver samtidig udtryk for, at niveaet for, 

hvornår man underretter, også varierer internt hos almenområdet, og Børn og Familie oplever, at 

nogle er gode til at ringe, hvis de er i tvivl om, hvorvidt de skal underrette. Det fremgår af 

interviews, at modtagelsen har fokus på fremover at komme mere ud og holde oplæg og 

igangsætte en dialog om underretninger i almenområdet, og at der aktuelt foregår et tæt 

samarbejde med sundhedsplejen. Det fremgår videre af interviews med skoler og dagtilbud, at 

man i Nordfyns Kommune ikke gør brug af systematiske redskaber til brug for opsporing af børn 

som er i en udsat position eller som er i risiko for at komme det. 

 
Task Forcens vurdering 

Det er Task Forcens vurdering, at Nordfyns Kommune har igangsat relevante initiativer, der skal 

være med til at styrke kommunens fokus på den tidligt forebyggende indsats til børn i udsatte 

positioner, eller som er i risiko for udsathed. Det er Task Forcens vurdering, at Nordfyns 

Kommune har etableret relevante rammer og mødefora, der understøtter det tværfaglige arbejde, 

og at der særligt er et godt samarbejde mellem almen og Børn og Familie omkring håndtering af 

sager om overgreb. Det er samtidig Task Forcens indtryk, at de nye procedurer for 

samarbejdsfora og Børn og Families rolle heri endnu er ved at finde sit fodfæste, og at 

almenområdets hidtidige oplevelse af, at Børn og Families praksis har være ”lukket”, stadig sætter 

spor hos de tværfaglige samarbejdsparter. Det er endvidere Task Forcens vurdering, at der ikke 

er en ensartet bekymringsgrad mellem almenområdet og Børn og Familie. Task Forcen hæfter 

sig ved, at det er Børn og Families indtryk, at man i almenområdet først underretter sent i 
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problemudviklingen, samt at der i skoler og dagtilbud ikke gøres brug af systematiske 

opsporingsredskaber for at opspore og sætte ind overfor børn, der er i en udsat position eller som 

er i risiko for at komme det. 

 

Task Forcen anbefaler på den baggrund, at Nordfyns Kommune fastholder fokus på at få de nye 

procedurer for møder og samarbejde fuldt ud implementeret og indarbejdet i den daglige praksis 

både hos almenområdet, modtagelsen, CLT og sundhedsplejen. For at understøtte at der sættes 

relevant ind for børn og unge med behov for særlig støtte anbefaler Task Forcen derudover, at 

Nordfyns Kommune indfører en systematisk opsporingspraksis hos skoler og dagtilbud for at 

opspore børn og familie som er i en udsat position. En sådan opsporingspraksis kan med fordel 

også have fokus på opsporing af børn i risiko for udsathed, så der kan sættes forebyggende ind 

med indsatser i regi af almenområdet eller SEL § 11 stk. 3. Det er i den forbindelse også en 

anbefaling, at Nordfyns Kommune arbejder imod en mere ensartet bekymringsgrad på tværs af 

almenområdet og Børn og Familie.  
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3. Faglig udredning 
Dette kapitel handler om faglig udredning. Kapitlet fokuserer især på kommunens arbejde med 

børnefaglige undersøgelser, men også på faglige vurderinger af underretninger. 

 

Den faglige udredning skal afdække og analysere alle de elementer, der er relevante for at 

vurdere barnets behov for støtte. Gennem udredningen skal de forskellige faglige vinkler 

afdækkes, eksempelvis via oplysninger fra skole, sundhedsvæsen og lignende, og barnets og 

familiens udfordringer og ressourcer skal undersøges.  

 

Det er vigtigt, at udredningen bygger på en bevidst socialfaglig metodik, er vidensbaseret og 

udføres på en måde, der både afdækker ressourcer og problemer, og samtidig kan pege fremad 

på løsninger for, hvordan problemerne kan afhjælpes. Udredningen skal være målrettet og 

fokusere på de relevante områder for barnet. Den børnefaglige undersøgelse skal beskrive 

konkret, hvad det er, der skal undersøges, og det skal være denne problemformulering, der er 

den røde tråd igennem hele udredningsarbejdet. 

 

For temaet ”Faglig udredning” vurderer Task Forcen, at følgende er de primære styrker i Nordfyns 

Kommunes sagsbehandling: 

• God praksis for håndtering af underretninger om vold og overgreb. 

• Grundigere afklaring af støttebehov ved iværksættelse af tilbud efter § 11 stk. 3 end 

førhen 

• Fokus på at styrke kvaliteten i de børnefaglige undersøgelser – bl.a. ved at indføre en ny 

praksis for at fokusere de børnefaglige undersøgelser, så undersøgelserne bliver mere 

præcise. 

• Der indhentes oplysninger fra relevante parter i det professionelle netværk.  

 

Task Forcen vurderer, at følgende er de primære udfordringer i Nordfyns Kommunes 

sagsbehandling: 

• Efterslæb på vurdering af underretninger (fra pre 1. jan 2020). 

• Efterslæb på børnefaglige undersøgelser i et stort antal sager. 

• Uensartet tilgang til håndtering af underretninger. 

• Ingen fast praksis for genvurderinger af underretninger i eksisterende sager. 

• Manglende systematik for tilbagemelding til faglig underretter 

• Stort opgavepres i modtagelsen grundet genopretning og stigning i underretninger. 

• Svingende kvalitet i de børnefaglige undersøgelser og uklarhed om den faglige retning 

for, hvordan der udarbejdes børnefaglige undersøgelser. 

• Manglende retningslinjer for opdatering af børnefaglige undersøgelser. 

 

På den baggrund anbefaler Task Forcen, at Nordfyns Kommune: 

• sikrer, at efterslæbet på vurderinger af underretninger og udarbejdelse af børnefaglige 

undersøgelser indhentes, og at der er fokus på at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer 

til varetagelsen af denne opgave 

• tilretter nuværende retningslinjer, så de bliver handlingsanvisende for rådgivernes 

arbejde med håndtering af underretninger 

• sikrer korrekt praksis for genvurderinger af underretninger i eksisterende sager. 

• sikrer konsekvent tilbagemelding til faglig underretter 
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• sikrer, at indsatser iværksættes på bagrund af en aktuel, helhedsorienteret socialfaglig 

vurdering af barnets og familiens behov for støtte og derfor har fokus på at: 

• understøtte en ensartet tilgang til og kvalitet i undersøgelsesarbejdet ved at 

udarbejde og implementere fælles handlingsanvisende retningslinjer for, 

hvordan der udarbejdes børnefaglige undersøgelser i Nordfyns Kommune.  

• fastholde fokus på den indledende fokusering af den børnefaglige 

undersøgelse. 

• de børnefaglige undersøgelser afsluttes med en hastighed, der tilsvarer 

problemstillingens karakter (og senest inden for fire måneder).  

• der foreligger tydelige retningslinjer for, hvornår der bør laves en opdatering af 

den børnefaglige undersøgelse. 

 

 

Underretninger 
 

I Nordfyns Kommune behandles alle underretninger i modtagelsen, som blev oprettet den 1. 

januar 2020. Rådgiverne i modtagelsen foretager 24-timers-vurderingen og genvurderingen, 

hvis der modtages underretninger i eksisterende sager samt tilbagemeldingen til faglig 

underretter. Rådgiverne i modtagelsen gennemfører samtale med forældre og barn og 

indhenter eventuelt yderligere oplysninger. På baggrund heraf vurderer modtagelsen, hvorvidt 

der er behov for udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, om der er behov for støtte efter § 

11, stk.3, eller om sagen kan lukkes. Såfremt det vurderes, at der er behov for en børnefaglig 

undersøgelse, tragter rådgiverne i modtagelsen undersøgelsen samt indhenter relevante 

statusudtalelser til brug for den børnefaglige undersøgelse. Rådgiverne i modtagelsen har 

derudover ansvaret for en række andre opgaver, herunder oprydning i gamle sager, hvor der 

mangler afklaring af, hvorvidt sagen skal lukkes, eller der skal udarbejdes en børnefaglig 

undersøgelse. Derudover deltager rådgivere fra modtagelsen ved månedlige dialogmøder i de 

forskellige skoledistrikter, møder med sundhedsplejen og § 115-møder med SSP og politi. 

Rådgiverne dækker desuden bemandingen af bagvagten, som rykker ud i alle akutte 

situationer, og dagvagten, som har ansvaret for at oprette alle ny indkomne underretninger. 

Ansvaret for sager om refusion og bevilling af efterskole er desuden placeret i modtagelsen. 

 

Retningslinjerne for håndtering af underretninger i Nordfyns kommune er beskrevet i dokumentet 

”Børn og Unge, Børn og Familie – Modtagelsen”. Af retningslinjerne fremgår en beskrivelse af 

værdiggrundlaget og organiseringen i modtagelsen samt en oversigt over de forskellige 

kerneopgaver i modtagelsen. I retningslinjerne fremgår en række henvisninger til skabeloner i 

Shultz, som ikke fremgår af det fremsendte materiale. Herudover er der beskrevet retningslinjer 

for håndtering af underretninger i ”Procedure for behandling af underretninger i Børn og 

Familieafdelingen, tillæg til Beredskabsplanen”. 

 

Uensartet tilgang til håndtering af underretninger  

Det fremgår af interview med modtagelsen, at rådgiverne savner mere handlingsanvisende 

retningslinjer for deres arbejde med håndtering og vurdering af underretninger. Retningslinjerne 

omkring modtagelsen er ikke handlingsanvisende, og rådgiverne i modtagelsen fortæller, at de 

ikke gør brug af de retningslinjer for håndtering af underretninger, som beskrives som bilag til 

kommunens beredskabsplanen. Rådgiverne oplever desuden, at de savner en tydelig fælles 

faglig retning for deres arbejde. Flere rådgivere fortæller, at de oplever, at det ofte er op til den 

enkelte, hvordan en given opgave skal løses, og hvilken faglig tilgang der skal anvendes. 

Vurderingen af den enkelte underretning foretages af den enkelte rådgiver og nogle gange i 

samspil med kollega: Hvis der er tale om en underretning af voldsom og akut karakter spares 
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med faglig leder. Rådgiverne efterspørger mere tydelige rammer for, hvordan og hvornår der 

bør foregå gruppedrøftelser af underretninger. 

 

God praksis for håndtering af underretninger om vold og overgreb 

I interviews på tværs af modtagelsen og almenområdet gives udtryk for, at der generelt er en 

god og relevant håndtering af underretninger, som omhandler vold og overgreb. 

Repræsentanter fra almenområdet oplever, at Børn og Familie handler hurtigt og relevant, når 

der er tale om nye sager, hvor der er mistanke om vold eller overgreb mod barnet. Der fremgår 

desuden af interviews, at der er et bredt kendskab til beredskabsplanen blandt repræsentanter 

fra almenområdet. Prioriteringen af denne type underretninger bliver også bekræftet ved 

interview med rådgiverne i modtagelsen og ledelsen. Det fremgår af interview med ledelsen, at 

det har været et højt prioriteret område at få skabt en kultur for, at alle underretninger om vold 

og overgreb bliver håndteret akut. Rådgiverne fortæller samtidig, at de blandt de mange 

opgaver, som de har fået ansvar for, ofte vælger at prioritere at håndtere de mest presserende 

alvorlige sager i modtagelsen.  

 

Ikke fast praksis for genvurdering af underretninger i eksisterende sager 

Det fremgår af retningslinjerne for modtagelsen, at det er rådgiverne i modtagelsen, som har 

ansvaret for at foretage genvurderinger i eksisterende sager. Interview med rådgivere på tværs 

af de tre teams tegner dog et billede af, at denne arbejdsgang ikke er fuldt ud implementeret i 

alle teams. Det fremgår af interview med modtagelsen, at de har en oplevelse af, at der kommer 

mange underretninger i eksisterende sager, og at der kan komme flere underretninger ind om 

den samme problemstilling. Rådgiverne på tværs af modtagelsen, børneteamet og ungeteamet 

vurderer, at der er en uensartet praksis for genvurderingerne, og at det er uklart, hvad en 

genvurdering bør indeholde, og hvordan der skal handles på baggrund af en genvurdering. Det 

opleves som en stor opgave at foretage genvurderingen, og flere rådgivere efterspørger en 

fælles tilgang for, hvordan de skal foretage genvurderingen.  

 

Manglende systematik for tilbagemelding til faglig underretter 

Ved interview med repræsentanter fra almenområdet og udførerleddet giver flere udtryk for, at 

de ofte ikke bliver informeret om, hvorvidt deres underretningen har medført, at der bliver 

iværksat en indsats i Børn og Familie. Ved interview nævner en skole, at de efter et møde med 

Børn og Familie, hvor de nævnte problemstillingen, har modtaget flere tilbagemeldinger på 

underretninger. På tværs af interview med de tre teams i Børn og Familie fremgår det, at der er 

forskellige opfattelser af, hvem der har ansvaret for at sende en tilbagemelding til faglig 

underretter, og at flere rådgivere ikke altid får sendt en tilbagemelding til faglig underretter.  

 

Stort opgavepres i modtagelsen og efterslæb på vurdering af underretninger 

Både ledelsen og rådgiverne i modtagelsen fortæller, at modtagelsen blev oprettet for at samle 

rådgiverne og prioritere en ensartet håndtering af underretninger i kommunen. Flere ydre 

omstændigheder som arbejdspres, sygemeldinger og restriktioner på grund af corona har dog 

betydet, at arbejdet i modtagelsen opleves stressende, og arbejdsgangene uklare for 

rådgiverne. Ledelsen fortæller i den forbindelse, at modtagelsen endnu ikke har været 

fuldtallige, siden de blev oprettet, og at der derfor er generet yderligere efterslæb. Udover 

håndteringen af underretninger, hvor der ifølge kommunens egen kvartalsorientering har været 

en markant stigning, har rådgiverne ansvaret for en lang række andre opgaver, som de har 

overtaget fra de andre teams i forbindelse med genopretningsplanen. Det fremgår ved 

interview, at rådgiverne i modtagelsen oplever, at de ikke har hænder nok til at løse alle 

opgaver i teamet. Det betyder, at rådgiverne bliver nødt til at prioritere de mest akutte og 

alvorlige sager.  
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Prioriteringen får ifølge rådgiverne den konsekvens, at en lang række af de andre opgaver, 

heriblandt oprydning i gamle sager, må nedprioriteres. Ved interview bliver det nævnt, at der 

heriblandt kan være underretninger af ældre dato, hvor forældre og børn endnu ikke er blevet 

partshørt. Oplevelsen af, at nogle underretninger ikke bliver håndteret rettidigt, kommer også til 

udtryk ved interview med repræsentanter fra almenområdet. Her beskrives flere eksempler på, 

at der ikke bliver taget hånd om underretninger fra skoler, heriblandt underretninger, hvor der 

kan være stor bekymring blandt fagpersonerne omkring barnet eller den unge. Det fremgår af 

interview med ledelsen, at der er en opmærksomhed på opgavepresset i modtagelsen.  

 

Grundigere afklaring af behov for støtte ifm. § 11, stk. 3  

Det fremgår af interview med rådgiverne og ledelse, at der tidligere i Nordfyns Kommune har 

været større brug af tilbud efter § 11, stk. 3, og at der har været en uhensigtsmæssig praksis for 

at iværksætte tilbud, uden at det blev tilstrækkeligt afklaret, om barnet havde behov for mere 

omfattende støtte. For at sikre en korrekt praksis for bevilling af tilbud efter § 11, stk. 3 har 

ledelsen derfor valgt at samle bevillingskompetencen hos rådgiverne i modtagelsen. Af 

”Procedure for ind- og udskrivninger i Nordfyns Børne og Familiecenter” fremgår en kort 

beskrivelse af retningslinjer for anvendelse af tilbud efter § 11, stk. 3. 

 

Der er en fælles oplevelse blandt rådgiverne i modtagelsen af, at der i nuværende praksis 

udelukkende iværksættes støtte i sager, hvor der er tale om en afgrænset problemstilling, som 

kan håndteres ved et kort forløb. Vurderingen af, hvorvidt der skal iværksættes tilbud efter § 11, 

stk. 3, ligger hos den enkelte rådgiver, og det er også den enkelte rådgiver, som vurderer, 

hvorvidt der er behov for en handleplan for indsatsen. Det fremgår af interview med udfører, at 

de oplever, at der er sket en forbedring i styring af sager om tilbud efter § 11, stk. 3. Hvor der 

tidligere kunne være flere eksempler på tunge problemstillinger, er det nu oplevelsen, at 

størstedelen af de nuværende § 11, stk. 3-forløb tilbydes til børn og unge med afgrænsede 

problemstillinger. 

 

Ved Ankestyrelsens sagsmåling er der også gennemgået et mindre antal sager om støtte efter 

§ 11, stk. 3. I to af sagerne vurderer Ankestyrelsen, at der er tale om en korrekt vurdering ved 

bevilling af støtte efter § 11, stk. 3. I den tredje sag vurderer Ankestyrelsen dog, at der ikke er 

tale om en afgrænset problemstilling. I sagen har forældrene en konfliktfyldt skilsmisse, og der 

er viden om, at barnet har overværet, at faren har været voldsom over for barnets mor. Mens 

familien modtager støtte efter §11, stk. 3, fremkommer viden om, at begge forældrene har 

psykiske udfordringer, og at barnet har været udsat for mobning i skolen. Ankestyrelsen 

vurderer, at problemstilingen er kompleks, og der mangler en aktuel helhedsvurdering af barnet 

og familiens støttebehov.  

 

Anonym rådgivning efter § 11, stk. 2 varetages af Familiehuset  

Åben og anonym rådgivning varetages af Familiehuset, hvor der er fast telefontid en time fire 

dage om ugen. Efter aftale kan barnet eller forældrene møde op. Repræsentanter fra 

udførerleddet fortæller, at der er fast praksis for, at der kan gives max fem samtaler. Kendskabet 

til den åbne anonyme rådgivning varierer blandt skolerne. Det fremgår af interview med udfører, 

at der kommer flest henvendelser fra de skoler, som har et godt kendskab til de rådgivere, der 

varetager den åbne og anonyme rådgivning.  

 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer, at håndteringen af underretninger i Nordfyns Kommune er udfordret af 

manglende retningslinjer og procedurer for arbejdet. Dette medfører en uensartet tilgang til 

håndteringen af underretninger, og at opgaver relateret hertil ifølge rådgiverne kan tage længere 

tid, end de havde behøvet. Det er endvidere Task Forcens indtryk, at genvurderinger af 
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underretninger i eksisterende sager foregår uensartet og uhensigtsmæssigt, og at faglig 

underretter ikke altid modtager tilbagemelding på underretninger. 

 

Omvendt er det Task Forcens vurdering, at der er en god proces og gode retningslinjer for 

håndtering af underretninger om vold og overgreb i Nordfyns Kommune. Blandt 

samarbejdspartnere er der en oplevelse af, at der reageres relevant og hurtigt, hvilket er positivt. 

Det er Task Forcens vurdering, at retningslinjerne i tillægget til kommunens beredskabsplan 

indeholder gode retningslinjer, der også dækker dele af den generelle håndtering af 

underretninger i kommunen. Det er dog uhensigtsmæssigt, at de generelle retningslinjer for 

håndtering af underretninger fremgår som et tillæg til beredskabsplanen. Task Forcen vurderer, 

at retningslinjerne i beredskabsplanen med fordel kan videreudvikles, så der udarbejdes 

handlingsanvisende retningslinjer i forhold til de forskellige øvrige arbejdsgange ved håndteringen 

af underretninger.   

 

Task Forcen anbefaler, at Nordfyns Kommune, gerne med udgangspunkt i retningslinjerne i 

beredskabsplanen, udarbejder handlingsanvisende retningslinjer for arbejdsgangene i 

forbindelse med håndtering af underretninger. Task Forcen anbefaler desuden, at der er specifikt 

fokus på at skabe en fælles forståelse og systematik, når det kommer til genvurdering af 

underretninger i eksisterende sager og tilbagemelding til faglig underretter.  

 

Når det kommer til brugen af støtte efter § 11 stk. 3 vurderer Task Forcen det positivt, at der med 

oprettelsen af Modtagelsen organisatorisk er støttet op omkring, at afklaringen af hvorvidt der er 

tale om en afgrænset problemstilling, kan foretages mere ensartet. Det er Task Forcens samlede 

indtryk, at denne afklaring foretage på mere hensigtsmæssig vis end førhen. 

 

Task Forcen vurderer endvidere, at det er uhensigtsmæssigt, at den nuværende opgavemængde 

i modtagelsen ifølge rådgiverne betyder, at der ikke reageres på alle underretninger om udsatte 

børn og unge i Nordfyns Kommune. Task Forcen vurderer, at det er vigtigt, at Nordfyns Kommune 

fremadrettet har fokus på at sikre, at omfanget af arbejdsopgaver i modtagelsen ikke kommer til 

at hindre implementeringen af en god håndtering af underretninger.  
 

Børnefaglige undersøgelser 
 

I Nordfyns Kommune er arbejdet med børnefaglige undersøgelser forankret i modtagelsen og i 

børneteamet og ungetemaet. Modtagelsen har ansvaret for den indledende vurdering af, hvorvidt 

der skal træffes afgørelse om en børnefaglig undersøgelse, heriblandt samtaler med barn og 

familie. I de sager, hvor det besluttes, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, 

indhenter modtagelsen ligeledes status fra relevante fagpersoner, hvorefter sagen overdrages til 

enten børne- eller ungeteamet. Det er rådgiverne i børne- eller ungeteamet, der udarbejder og 

færdiggør undersøgelserne, afholder børnesamtale og eventuelt indstiller til en foranstaltning.  

 

I Nordfyns Kommune arbejder sagsbehandlerne efter den socialfaglige metode ICS, og 

sagsbehandlingen understøttes af DUBU og dertilhørende ICS-skabeloner. Udover ICS-

håndbogen er der ikke nogle skriftlige retningslinjer for udarbejdelse af den børnefaglige 

undersøgelse.   
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Ufokuserede børnefaglige undersøgelser og ny praksis for netop at fokusere 

undersøgelserne 

I Nordfyns Kommune anvendes ICS som den gennemgående metode i undersøgelsesarbejdet. 

Dette bekræftes af VISOs sagsmåling, som viser, at ICS anvendes som en fast 

udredningsmetode, og der konsekvent bliver anvendt skemaer og skabeloner, der understøtter 

systematikken i ICS. Det fremgår på tværs af alle teams, at udover det grundlæggende fælles 

udgangspunkt i ICS, så er tilgangen til udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse ofte op 

til den enkelte rådgiver, og dermed meget individuel. Den forskelligartede tilgang til 

undersøgelsesarbejdet bekræftes af VISOs sagsmåling, som viser, at der på tværs af de 

gennemgåede sager er stor variation i kvaliteten af den børnefaglige undersøgelse. Dette 

bekræftes af repræsentanter fra udførerleddet, som ved interview fortæller, at kvaliteten af den 

børnefaglige undersøgelse er forskellig fra sag til sag. I hovedparten af de syv sager, som VISO 

har gennemgået, fremstår de børnefaglige undersøgelser dog lange og ufokuserede. Det fremgår 

ikke, at der er taget stilling til, hvad der er baggrund for undersøgelsen, og hvad undersøgelsen 

skal afdække. I mange af de gennemgåede undersøgelser ses det, at der er indsat lange og fulde 

referater af samtaler med forældre og barn samt hele statusskrivelser fra det faglige netværk. 

Tages der ikke stilling til et fokus eller en problemstilling indledningsvis i undersøgelsen, er der 

en risiko for, at væsentlige forhold om barnet overses i de lange og ufokuserede beskrivelser, 

som forældre og netværk giver af barnet. Derudover kan det, i de ufokuserede børnefaglige 

undersøgelser, være vanskeligt at sikre, at undersøgelserne rent faktisk får belyst og 

sammenholdt de relevante forhold omkring barnet.   

 

På tværs af interview med faglig ledelse og rådgivere fremgår det imidlertid, at der er kommet 

nye retningslinjer for, at rådgiverne i modtagelsen i højere grad skal fokusere det indledende 

undersøgelsesarbejde. Rådgivere i børneteam og ungeteam bekræfter, at de ser flere eksempler 

på sager, hvor der af modtagelsen er foretaget en fokusering af problemstillingen i 

undersøgelsen. Dette afspejles ikke i de sager, som VISO har gennemgået, da udmeldingen 

herom ligger efter den tidsperiode, hvor der er indkaldt sager.   

 

Ny arbejdsgang for indhentning af oplysninger til børnefaglige undersøgelser 

Som nævnt, fortæller rådgiverne i modtagelsen, at de indledningsvis tragter underretningen og 

derefter indhenter relevant materiale til brug for den børnefaglige undersøgelse. Dette 

bekræftes af rådgivere fra børneteam og ungeteam, som fortæller, at der ofte er foretaget et 

stort forarbejde, og at der foreligger materiale, som de kan sætte ind i den børnefaglige 

undersøgelse. Det store forarbejde fra modtagelsen kan ifølge rådgiverne fra børne og unge-

teamene betyde, at de kan blive i tvivl om, hvor stort et undersøgelsesarbejde de selv skal 

igangsætte. Rådgiverne fortæller, at de på den ene side hurtigt kan få udarbejdet en børnefaglig 

undersøgelse ved at sætte dokumenterne ind i skabelonen, afholde samtaler med barn og 

forældre og foretage en faglig vurdering. På den anden side kan de også foretage et udvidet 

undersøgelsesarbejde ved selv at foretage en ny tragtning og gå mere i dybden med hele den 

børnefaglige undersøgelse. Rådgiverne i børneteamet fortæller i den forbindelse, at snitfladen 

med modtagelsen betyder, at de mister den tidligere opbygning af relation med barn og familie, 

som netop foregår via undersøgelsesarbejdet. Rådgiverne oplever, at det for familierne kan 

virke underligt, at der kommer en ny sagsbehandler på så langt inde i forløbet.  

 

Der indhentes oplysninger fra relevante parter 

Ved interview på tværs af rådgivergrupperne tegner sig et billede af, at der blandt rådgiverne er 

et stort fokus på indhentning af dokumentation og statusbeskrivelser i undersøgelsesarbejdet. 

Rådgiverne fortæller blandt andet, at det fra ledelsen er blevet meldt ud, at det er vigtigt med 

aktuel viden om familien og barnets situation. De syv sager, som VISO har gennemgået, er også 

kendetegnet ved, at der inddrages meget viden fra relevante parter i undersøgelsen, f.eks. 
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daginstitution, skole, PPR og udfører. Desuden suppleres nogle undersøgelser med viden fra 

børnepsykologiske undersøgelser og psykiatriske udredninger. VISO bemærker dog samtidig, at 

det også er kendetegnende for de gennemgåede sager, at rådgiverne ikke får tydeliggjort, hvad 

der ønskes en beskrivelse af, når de indhenter viden.  

 

Efterslæb på udarbejdelse af aktuelle børnefaglige undersøgelser 

Som beskrevet tidligere, har ledelsen været igennem en større oprydning i Børn og Families 

arbejde, hvilket har medført at der i nuværende praksis foregår en mere korrekt vurdering af 

behovet for støtte til udsatte børn og unge i Nordfyns Kommune. I dag er Børn og Familie inde 

over et langt større antal sager om udsatte børn og unge, og det er ledelsens indtryk, at der i dag 

bliver udarbejdet børnefaglige undersøgelser i et langt større antal sager end førhen. Dette har 

medført et større pres på Børn og Familie, både i kraft af flere børnefaglige undersøgelser og 

flere underretninger. Ledelsen har ved udgangen af 2019 foretaget en manuel gennemgang af 

alle aktive sager i Børn og Familie for at skabe et overblik over alvorsgraden i de forskellige sager 

og for at understøtte rådgiverne i forhold til, hvilke sager de bør prioritere i den daglige drift. 

Herudover fremgår det af interview, at ledelsen har besluttet, at rådgiverne skal prioritere at 

udarbejde børnefaglige undersøgelser iværksat efter d.1.1.2020 for at sikre lovmedholdelighed i 

alle nye sager.  

 

Det fremgår af den nyeste kvartalsorientering for Nordfyns Kommune, at der ved udgangen af 

2019 manglende udarbejdelse af 155 børnefaglige undersøgelser. Som beskrevet ovenfor, 

skyldes det ifølge ledelsen, at der har været en generel oprydning, hvor der har vist sig behov for 

udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, herunder i sager, hvor der har været iværksat støtte 

efter § 11, stk. 3. Ultimo marts 2020 er alle sager i børneteamet blevet gennemgået af ledelsen 

for at afdække, hvor mange børnefaglige undersøgelser der er igangværende1. Gennemgangen 

viser, at der ultimo marts er 143 igangværende børnefaglige undersøgelser. Heraf er der 116 

undersøgelser, hvor fire-måneders-fristen for udarbejdelse er overskredet.  

 

Den markante stigning i sagsmængden grundet oprydningen har medført en praksis for 

iværksættelse af sideløbende støtte i et stort antal sager. Dette er dels sket i sager, hvor faglig 

ledelse og rådgiver ved den manuelle gennemgang har vurderet, at der var et behov for støtte, 

som ikke kunne vente på, at den børnefaglige undersøgelse blev udarbejdet. Kvartals-

orienteringen fra Nordfyns Kommune viser, at der ultimo marts 2020 var iværksat sideløbende 

foranstaltninger i 103 sager. 

 

Udfordringer med at udarbejde den børnefaglige undersøgelse rettidigt 

Udfordringen med overholdelse af fire-måneders-fristen er også kendetegnende for 

Ankestyrelsens sagsgennemgang. Det fremgår endvidere af interview med rådgiverne i 

børneteamet, at de har svært ved at nå at afslutte børnefaglige undersøgelser inden for fristen. 

Flere rådgivere bekræfter, at de har haft en gennemgang med ledelsen, hvor det er besluttet, 

hvilke sager og undersøgelser de bør prioritere. Rådgiverne fortæller dog samtidig, at de har 

vanskeligt ved at følge genopretningsplanen, da de bliver nødt til at sagsbehandle i nogle af de 

gamle sager i deres sagsstamme, blandt andet på grund af klager fra borgere eller nye 

underretninger i sagen.   

 

Manglende retningslinjer for opdatering af børnefaglige undersøgelser 

Udover eksempler på sager, hvor der ikke er udarbejdet børnefaglige undersøgelser, viser 

Ankestyrelsens sagsmåling samtidig, at der er udfordringer med manglende opdaterede 

                                                      
1 I gennemgangen indgår også sager fra de to projekter for henholdsvis tidlig indsats og helhedsorienteret 
indsats. 
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børnefaglige undersøgelser i Nordfyns Kommune. Dette ses blandt andet i en sag, hvor 

foranstaltningen skifter fra efterskoleophold til anbringelse, uden at kommunen opdaterer den 

børnefaglige undersøgelse. 

 

Det fremgår af interview med rådgiverne for børneteamet og ungeteamet, at der blandt rådgiverne 

ikke er en klar forståelse for, hvornår en børnefaglig undersøgelse skal opdateres. Der fremgår 

endvidere ikke nogle retningslinjer for opdatering af den børnefaglige undersøgelse af det 

fremsendte materiale. 

 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer, at der mangler tydelige faglige retningslinjer for rådgivernes tilgang til 

undersøgelsesarbejdet. Det betyder, at arbejdet bliver personafhængigt, hvilket giver risiko for 

stor variation i tilgang og kvalitet i den børnefaglige undersøgelse. Særligt fokusering af 

undersøgelsen bliver af VISO fremhævet som mangelfuldt i undersøgelsesarbejdet. Det betyder, 

at det bliver vanskeligt at sikre, at undersøgelserne rent faktisk får belyst og sammenholdt de 

relevante forhold omkring barnet og familien. Det er Task Forcens vurdering, at fælles faglige 

retningslinjer for undersøgelsesarbejdet er særlig vigtige med den nuværende snitflade mellem 

modtagelsen og børneteamet og ungeteamet, hvor en stor del af undersøgelsesarbejdet bliver 

foretaget i modtagelsen.  

 

Task Forcen anbefaler derfor, at der fremadrettet er fokus på at sikre en ensartet tilgang til 

undersøgelsesarbejdet både internt blandt rådgiverne i de enkelte teams og på tværs af alle tre 

teams. Task Forcen er opmærksom på, at ledelsen har sat fokus på at højne kvaliteten i den 

indledende fokusering af undersøgelsesarbejdet, og anbefaler, at dette fastholdes fremadrettet. 

Task Forcen bemærker, at fokuseringen af den børnefaglige undersøgelse med fordel kunne ske 

i et tæt samspil mellem rådgiver fra modtagelse samt den rådgiver fra det respektive team, der 

skal overtage undersøgelsen. Task Forcen anbefaler samtidig, at rådgiverne i børneteamet og 

ungeteamet tager aktivt stilling, hvordan oplysninger, der er indhentet af modtagelsen, skal indgå 

i den børnefaglige undersøgelse. 

 

Ovenstående analyse viser samtidig, at det er en udfordring, at der mangler aktuelle børnefaglige 

undersøgelser i et stort antal sager i Nordfyns Kommune. Task Forcen gør opmærksom på, at 

den udbredte anvendelse af sideløbende støtte betyder, at der i Nordfyns Kommune foranstaltes, 

uden at der er foretaget en helhedsvurdering af barnet og familiens behov og ressourcer. Task 

Forcen henstiller til, at Nordfyns Kommune prioriterer at afvikle på efterslæbet på børnefaglige 

undersøgelser, så efterslæbet afvikles så hurtigt som muligt, og det sikres, at der foreligger en 

aktuel helhedsvurdering af barn og familie i alle sager i Nordfyns Kommune. Task Forcen kan 

ikke vurdere, om der er tilstrækkelige ressourcer til at løfte denne opgave, men det anbefales, at 

der er fokus herpå. 

 

Udover at afvikle efterslæblet af børnefaglige undersøgelser anbefaler Task Forcen, at der 

udarbejdes fælles retningslinjer for opdatering af børnefaglige undersøgelser, så fokus på aktuel 

helhedsvurdering af barnet eller den unges behov tydeliggøres.  
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4. Valg af indsats og 
opfølgning  
 

Dette kapitel omhandler kommunens praksis i forhold til valg af og opfølgning på indsatser. Det 

dækker i denne sammenhæng både over kommunens arbejde med handleplaner efter § 140, 

valg af indsatser efter servicelovens § 11, stk. 3 og § 52 samt opfølgning på foranstaltninger. 

 

Kommunens valg af indsats skal afspejle det samlede behov, som udredningen og analysen har 

afdækket hos barn og familie, og skal understøtte progression og udvikling hos barnet eller den 

unge samt evt. i familien. 

 

Valget af den konkrete indsats skal desuden være tydelig og velargumenteret, ligesom rammerne 

og målene for denne indsats skal være klare. Dette forudsætter en sikker socialfaglig vurdering 

af, hvordan udredningens konklusion bedst omsættes til konkret støtte.  

 

Der skal løbende følges op på, om indsatsen efter § 52 sikrer den ønskede effekt for barnet. 

Indsatsen skal revideres, hvis opfølgningen viser, at der er behov for det. Viser opfølgningen en 

markant ændret situation, kan det være nødvendigt at igangsætte en supplerende udredning af 

barnets og familiens situation.  

 

En løbende opfølgning og tilpasning af indsatsen på baggrund heraf er dermed en vigtig del af 

grundlaget for, at barnet og familien kontinuerligt får den rigtige støtte.  

 
For temaet ”Valg af indsats og opfølgning” vurderer Task Forcen, at følgende er de primære 

styrker i Nordfyns Kommunes sagsbehandling: 

• Systematik med at beskrive alle iværksatte indsatser i en samlet handleplan 

• Godt samarbejde mellem Børn og Familie og udfører og fast praksis for opstartsmøder. 

• Tydelig arbejdsfordeling ved opfølgningsmøder. 

 
For temaet ”Valg af indsats og opfølgning” vurderer Task Forcen, at følgende er de primære 

udfordringer i Nordfyns Kommunes sagsbehandling:  

• Barnet inddrages ikke systematisk og konsekvent i forbindelse med valg af indsats.  

• Udfordringer i forhold til at udarbejde konkrete handleplansmål. 

• Svingende kvalitet i opfølgningen. 

• Eksempler på, at sager lukkes, hvis barn eller familie ikke vil samarbejde.  

• Manglende systematik omkring lukning af sager. 

 

På den baggrund anbefaler Task Forcen, at Nordfyns Kommune:  
• sikrer konsekvent inddragelse af barnet i forbindelse med valg af indsats. 

• sikrer, at der foreligger børnefaglig undersøgelse samt handleplan, forud for at der træffes 

afgørelser om foranstaltninger. 

• udformer konkrete og målbare mål i handleplanen. 

• bruger visitationsprocessen til at sikre, at alle relevante sagstrin er afholdt inden 

afgørelse, og over for rådgiverne sikrer transparens og tydelighed i visitationens 

afgørelser.  

• kvalificerer opfølgning på foranstaltninger, herunder at opfølgninger sker rettidigt 
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• øger opmærksomheden på sager, hvor barn eller familier ikke er samarbejdsvillige, og 

sikrer, at afslutning af sager tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af barnets 

samlede situation og behov. 

• udarbejder retningslinjer for, hvornår og hvordan en sag afsluttes i Børn og Familie. 

 

 

Valg af indsats   
 

I Nordfyns Kommune skal alle indstillinger til foranstaltninger til børn og unge behandles på 

visitationsudvalg. Visitationsudvalget mødes en gang om ugen. Faste medlemmer af 

visitationsudvalget er centerleder, teamleder i børneteamet samt afdelingsleder fra Familiehuset. 

Derudover deltager relevante parter alt efter, hvilken indsats der indstilles til. Retningslinjerne for 

visitationsprocessen fremgår af dokumentet ”Visitation og koordinering”. Derudover er 

rådgivernes bevillingskompetence beskrevet i en kompetenceplan, der er revideret december 

2019.    

 

Flere eksempler på manglende børnesamtale og handleplan ved afgørelse om indsats 

Ankestyrelsens sagsmåling viser flere eksempler på sager, hvor kravene om udarbejdelse af 

handleplan eller afholdelse af børnesamtale forud for afgørelsen om en foranstaltning ikke bliver 

overholdt. I flere af sagerne bliver handleplanen udarbejdet efterfølgende, men den foreligger 

ikke ved selve afgørelsen. Dette ses både i sager, hvor det bliver truffet afgørelse om anbringelse, 

familiebehandling og aflastning. Repræsentanter fra udførerleddet fortæller ved interview, at det 

er forskelligt, om der foreligger en handleplan ved opstart på indsatsen, men fortæller i den 

sammenhæng, at der er sket en væsentlig forbedringen inden for det seneste halve år. 

 

Blandt rådgivergrupperne er der forskellige oplevelser af visitationsprocessen. Rådgiverne i 

børneteamet oplever, at det nogle gange kan være vanskeligt at få godkendt indstillingerne i 

visitationsudvalget. Flere rådgivere nævner samtidig, at oplevelsen af, at indstillinger ikke bliver 

godkendt, betyder, at de er tilbageholdende med at færdiggøre handleplanen sammen med 

barnet og familien samt afholde en børnesamtale, hvor de adspørger barnet om holdningen til 

den påtænkte foranstaltning. Det resulterer derfor i, at de kan have sager på visitationsudvalget, 

hvor der bliver truffet afgørelse, uden kravene om handleplan og børnesamtale er opfyldt.  

 

Blandt rådgiverne i ungegruppen er der ikke samme oplevelse af visitationsprocessen. Her er det 

rådgivernes erfaringer, at visitationsudvalget sjældent går imod den indstilling, de selv har peget 

på. Rådgiverne fortæller i den forbindelse, at de som oftest indstiller til eksterne kontaktpersoner 

i forhold til ungemålgruppen, hvilket bliver drøftet på deres fælles gruppemøde. Rådgiverne i 

ungeteamet oplever samlet set, at de som oftest får udarbejdet handleplaner og afholdt 

børnesamtaler, inden sagen kommer på visitationsudvalg.  

 

Handleplaner giver et godt overblik, men mangler konkrete mål for indsatsen  

VISO finder ved gennemgangen af de syv sager, at handleplanerne generelt er udarbejdet ud fra 

en systematik, som sikrer, at alle iværksatte indsatser er beskrevet i en samlet plan. Dette, 

vurderer VISO, skaber et godt overblik for familien. VISO ser dog samtidig, at der i flere af 

handleplaner er formuleret mål, som er meget overordnede uden en præcisering af, hvilken 

forandring man ønsker at se, og hvordan man forventer at opnå den. VISO bemærker samtidig, 

at der i alle de gennemgåede sager mangler en opmærksomhed på, hvordan der kan opstilles 

relevante mål for forældrene.   

 



 

Side 24 af 58 

Det fremgår af interview med udfører, at de oplever variation i kvaliteten af de handleplaner, de 

modtager fra Børn og Familie. I de tilfælde hvor udfører oplever, at målene er for utydelige, 

forsøger de selv at arbejde videre med barnet eller den unge og formulere tydelige og konkrete 

mål for indsatsen. De oplever ofte, at rådgiver er lydhør over for input til forbedring af formulering 

af mål i handleplanen ved opstartsmøde eller opfølgningsmøde. 

 

Godt samarbejde mellem Børn og Familie og udfører og fast praksis for opstartsmøde med 

handleplanen som omdrejningspunkt 

Både rådgivere og repræsentanter fra udførerleddet beskriver ved interview, at der generelt er et 

godt samarbejde mellem udfører og Børn og Familie. Alle parter giver udtryk for, at der som oftest 

altid afholdes et opstartsmøde, når en indsats iværksættes, medmindre der er særlige akutte 

forhold, som hindrer det. Ved mødet deltager rådgiver, barnet eller den unge, familien og relevant 

udfører, og det er ifølge rådgiver og repræsentanter fra udførerleddet som oftest handleplanen, 

der er omdrejningspunktet for mødet.   

Det er rådgiver, der har ansvar for at indkalde til opstartsmøde, og der er generelt en tydelig 

arbejdsfordeling mellem Børn og Familie og udfører på selve mødet.  

 

Task Forcens vurdering 

Når det kommer til valg af indsats, vurderer Task Forcen, at det er problematisk, at handleplanen 

ikke altid udarbejdes, inden der træffes afgørelse om en indsats. Handleplanen skal understøtte, 

at der iværksættes en målrettet og relevant indsats med afsæt i de problemstillinger, der er belyst 

i den børnefaglige undersøgelse. En for sent udarbejdet handleplan kan betyde, at der ikke er et 

tydeligt formål og mål beskrevet for indsatsen fra start, hvilket kan medføre, at det er uklart, 

hvordan der skal arbejdes ind i indsatsen, og hvem der har ansvaret for hvad. Endvidere finder 

Task Forcen det problematisk, at der ses flere eksempler på, at man inden iværksættelsen af 

indsatsen ikke har været i dialog med forældrene og barnet om, hvad formål og mål med 

indsatsen er. 

 

Task Forcen vurderer desuden, at det ud fra interview er uklart, hvorvidt kravene om udarbejdelse 

af børnefaglig undersøgelse, handleplan og børnesamtale til indstillingen til visitationsudvalg er 

tydelige for rådgiverne. Task Forcen bemærker i denne sammenhæng, at det ikke fremgår af det 

skriftlige materiale om visitationsprocessen, at der er krav om afholdelse af børnesamtale forud 

for afgørelse om en foranstaltning. Task Forcen anbefaler derfor, at der stilles tydeligere krav om, 

hvilket materiale der skal indgå som grundlag for visitationen, samt at der forventningsafstemmes 

tydeligere med rådgiverne omkring, hvilke serviceniveauer visitationen opererer med. 

Visitationsudvalget kan med fordel fungere som en kvalitetssikring af sagsbehandlingen 

fremadrettet, således at det sikres, at der træffes afgørelser, hvor alle krav i lovgivningen er 

overholdt. Task Forcen vurderer endvidere, at styringen af indsatsen med fordel kan styrkes 

fremadrettet ved større fokus på formulering af konkrete og målbare mål for indsatsen.  

 

Analyse viser ligeledes, at der i Nordfyns Kommune er et godt samarbejde med udfører omkring 

opstarten af indsatser, herunder fast praksis for afholdelse af opstartsmøde. Det er endvidere 

positivt, at både udfører og rådgivere oplever, at handleplanen er styrende for opstartsmødet og 

indsatsen. Det betyder, at der er større sandsynlighed for, at alle parter i indsatsen arbejder mod 

det samme mål.  
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Opfølgning  
 
Det er rådgiverne i hhv. børneteamet og ungeteamet, der foretager opfølgning og personrettet 

tilsyn.  

 

Forskellig praksis for opfølgning 

I forhold til opfølgningen i sagerne er der forskellig oplevelse blandt de to teams. I ungeteamet 

fortæller rådgiverne, at de har stor opmærksomhed på opfølgning i sagerne. De fortæller videre, 

at de har en fast praksis for at fastsætte datoen for næstkommende opfølgning ved 

opstartsmødet, men at der derudover er en meget individuel praksis for afholdelse af 

opfølgningen. Rådgiverne oplever, at de har mulighed for at prioritere at afholde 

opfølgningsmøder, og det nævnes i den sammenhæng, at nogle rådgivere har sager, hvor de 

vælger at foretage hyppigere opfølgninger. De hyppige opfølgninger foretages i de sager, hvor 

de vurderer, at den unge har behov for det og kan profitere af at få en mere tæt relation med 

rådgiver. Ved VISOs gennemgang af sagerne ses ligeledes eksempler på sager, hvor der 

foretages hyppig opfølgning. Dette sker eksempelvis i en sag med en ung, hvor der er mange 

udfordringer ved samværet med moren. Her ses det i sagen, at der er taget aktivt stilling til, at 

den unge har et særligt behov for, at sagen følges tæt af rådgiver. 

 

Blandt rådgiverne i børneteamet er der ligeledes en opmærksomhed på at få fastsat datoen for 

næstkommende opfølgning, men der er samtidig en oplevelse af, at opfølgningerne i nogle 

tilfælde kan skride. Det kan handle om, at forældrene aflyser møderne, eller der kan komme andre 

presserende opgaver i teamet, som betyder, at opfølgningsmøder må nedprioriteres. Blandt 

rådgiverne i børneteamet er der derudover uklarhed om, hvorvidt der altid skal indhentes skriftlig 

status forud for opfølgningen, eller det er fyldestgørende med en mundtlig status ved 

opfølgningsmødet.  

 

Svingende systematik i afholdelse af opfølgningsmøder er også oplevelsen blandt 

repræsentanter fra udførerleddet. Ved interview fortæller de, at de har oplevet flere eksempler, 

hvor de har sendt den halvårlige status uden at blive indkaldt til opfølgningsmøde.  

 

Dette billede bekræftes også af Ankestyrelsens sagsgennemgang, som viser, at der er eksempler 

på sager med manglende rettidig opfølgning både ved tre-måneders-opfølgningen og seks-

måneders-opfølgningen. 

 

Handleplanen anvendes systematisk ved opfølgningsmøderne 

Når opfølgningsmøderne afholdes, oplever både rådgivere og udfører, at handleplanen som 

oftest er omdrejningspunktet for mødet. Handleplanen anvendes således aktivt, og det er 

udførers erfaring, at målene efterfølgende revideres, således at handleplanen fortsat er et aktuelt 

og relevant redskab i indsatsen. Som beskrevet tidligere, fremstår flere af handleplanerne 

overordnede og generelle, og det er derfor VISOs vurdering, at handleplanerne ikke er 

tilstrækkeligt anvendelige i forhold til at følge op på progression i indsatsen ved opfølgningen. 

Både rådgivere og repræsentanter fra udfører oplever desuden, at der er en tydelig 

arbejdsfordeling ved opfølgningsmøderne. 
 

Personrettet tilsyn 

Der fremgår en kort beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelse af det 

personrettede tilsyn i dokumenterne fra Shultz. Derudover fremgår ikke nogle 

handlingsanvisende retningslinjer for, hvordan det personrettede tilsyn i anbringelsessager skal 

forberedes eller afholdes. Blandt rådgiverne i børneteamet er der dog en fælles forståelse af, at 
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det personrettede tilsyn gennemføres i forbindelse med opfølgningen. Ankestyrelsens 

sagsgennemgang viser eksempler på, at reglerne for personrettet tilsyn ikke er overholdt. Her 

ses blandt andet et eksempel på en sag, hvor det fremgår, at der er talt med barnet, men det er 

ikke dokumenteret, at samtalen har fundet sted på anbringelsesstedet.  

 

Eksempler på, at sager lukkes, hvis forældre eller børn ikke vil samarbejde om indsatsen 

Flere rådgivere i både modtagelsen og børneteamaet fortæller om eksempler på sager, hvor det 

har været manglende samarbejdsvilje fra enten barn eller forældre, der har været den 

udslagsgivende årsag til, at sagen er lukket. Årsagen til at rådgiverne opdager disse sager er, at 

der efterfølgende er kommet nye underretninger ind fra almenområdet, idet der fortsat er 

bekymring for barnet eller den unge. 

 

Det fremgår af interview med ledelsen, at de er opmærksomme på denne uhensigtsmæssige 

praksis for at lukke sager. Rådgiverne fortæller, at der ikke er nogle faste retningslinjer for, 

hvordan mange som rådgiver skal forholde sig til familier eller unge, som ikke ønsker at 

samarbejde om indsatsen.  

 

Manglende systematik omkring afslutning af sager 

Arbejdsgangen for afslutning af sager bliver gengivet forskelligt ved interview i de to 

rådgiverteams. Flere fortæller, at det er op til den enkelte rådgivers vurdering fra sag til sag, 

hvorvidt sagen afsluttes, da rådgiverne selv har kompetence til at afslutte sagen. Det er ifølge 

rådgiverne også op til den enkelte rådgiver at vurdere, hvilke oplysninger der skal indhentes i 

forbindelse med afslutning af foranstaltningen, samt hvilke fagpersoner omkring barnet eller den 

unge der bør orienteres. Ved interview med repræsentanter fra almenområdet giver flere udtryk 

for, at det virker tilfældigt, om de bliver orienteret, når en sag lukkes i Børn og Familie.  

 

Task Forcens vurdering  

Det er Task Forcens vurdering, at der er en god praksis for anvendelse af handleplanen ved 

opfølgningsmøderne. Det er samtidig positivt, at der blandt rådgiverne i ungegruppen er 

opmærksomhed på at vurdere, om der kan være sager, hvor der er behov for hyppigere 

opfølgning. Task Forcen anbefaler, at dette fokus fastholdes.   

 

Det fremgår af interview, at der er flere eksempler på, at sager er blevet lukket, hvis forældre eller 

barn ikke ønskede at samarbejde om indsatsen. Task Forcen vurderer, at dette er problematisk, 

da lukning af en sag altid bør tage afsæt i en helhedsvurdering af barnets samlede situation og 

behov. Manglende retningslinjer for, hvordan og hvornår en sag bør afsluttes, giver en øget risiko 

for, at sager fortsat kan afsluttes på et forkert grundlag. Task Forcen anbefaler derfor, at der 

fremadrettet støttes op om, hvordan man som rådgiver skal håndtere sager, hvor forældre og 

barn udviser manglende samarbejde omkring indsatsen.  

 

Task Forcen vurderer endeligt, at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er en fast praksis for 

lukning af sager, herunder orientering af samarbejdspartnere ved afslutning af sager i Børn og 

Familie. En orientering af samarbejdspartnere vil være med til at sikre, at der er den ekstra 

opmærksomhed omkring barnet i en sårbar situation. Task Forcen anbefaler derfor, at der 

udarbejdes fælles retningslinjer herfor. 
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5. Inddragelse 
 

Dette kapitel handler om, hvordan der i kommunen arbejdes med inddragelse af børn, familie  

og netværk i de forskellige led i sagsprocessen. Kapitlet omhandler også kommunens praksis for 

at gennemføre samtaler med børn. 

 

For at en indsats kan have den ønskede virkning, er det afgørende, at barn og familie i størst 

muligt omfang forstår, accepterer og understøtter den valgte proces og indsats. Derfor er det en 

væsentlig del af en god sagsbehandling at sikre den bedst mulige inddragelse af barn og familie 

fra sagens start. Derudover er det vigtigt, at barnet eller den unge (når alder og modenhed tillader 

det) samt deres familie og det private netværk omkring familien inddrages for at kvalificere 

sagsbehandlingen, og at de bliver aktive parter i forhold til at beskrive og nå de mål for indsatsen, 

som er opstillet. 

 
For temaet ”Inddragelse” vurderer Task Forcen, at følgende er de primære styrker i Nordfyns 

Kommunes sagsbehandling: 

- Inddragelse udgør et centralt omdrejningspunkt i formuleringen af Nordfyns Kommunes 

nye børne- og ungepolitik 

- Ledelsesmæssig fokus på, at den faglige retning omkring barnet i centrum skal 

implementeres i sagsbehandlingen 

- Ledelse og rådgivere har opmærksomhed på, at barnet og familien bør inddrages 

konsekvent i sagsbehandlingen 

- Eksempler på, at barnet og forældrene inddrages relevant i deres sag. 

 

Task Forcen vurderer, at følgende er de primære udfordringer i Nordfyns Kommunes 

sagsbehandling: 
- Svingende kvalitet i forhold til inddrage barn og forældre i sagsbehandlingen 

- Eksempler på, at der ikke afholdes samtaler med barnet om foranstaltningen jf. § 48 

- Individuel praksis for, hvordan rådgiverne inddrager barn og forældre.  

- Aktuelt foreligger der kun få handlingsanvisende retningslinjer for, hvordan barnet og 

familien kan inddrages i sagsbehandlingen. 

 

På den baggrund anbefaler Task Forcen, at Nordfyns Kommune: 
- har fokus på, at barnet og familien inddrages i alle dele af sagsbehandlingen, herunder 

at der afholdes samtaler iht. § 48. 

- udarbejder handlingsanvisende retningslinjer for, hvordan barnet og familien inddrages 

relevant i alle dele af sagsbehandlingen. 

- understøtter medarbejderne i at afholde samtaler med barnet af høj kvalitet, evt. via 

kompetenceudvikling og fælles retningslinjer for at afholde samtaler med børn. 

 

 

Ny retning med mere fokus på inddragelse af barn og familie i Nordfyns Kommune 

Inddragelse af barnet, familien og netværket fremstår som et fokusområde i Nordfyns Kommunes 

ambitioner på børne- og ungeområdet. Den øverste ledelse italesætter i interview med Task 

Forcen, at kommunens nye børne- og ungepolitik skal have barnet i centrum, og fortæller, at der 

fremadrettet vil være fokus på involvering og inddragelse af både barnet, familien og netværket. 

Den faglige ledelse fremhæver tilsvarende i interviews, at de aktuelt arbejder intensivt på, at det 

skal være den faglige retning i afdelingen, at barnet er i centrum, og at det skal sikres, at barnets 
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stemme bliver inddraget og hørt i alle dele af sagsbehandlingen. Ifølge den faglige ledelse er det 

nuværende fokus på inddragelse af en ny tilgang og måde at anskue barnet og familien på i Børn 

og Familie, og ledelsen fortæller, at de aktivt italesætter og indarbejder tilgangen i praksis, i første 

omgang via fælles udmeldinger og faglig sparring.   

 

Inddragelse af barnet eller den unge og forældrene beskrives af rådgiverne i både modtagelsen, 

børneteamet og ungeteamet som en vigtig del af det socialfaglige arbejde og som noget, man 

forholder sig til i arbejdet. Det fremgår samtidig af interviews med rådgiverne, at der ikke er en 

fælles forståelse eller beskrivelse af, hvad inddragelse er i Nordfyns Kommune, eller hvordan 

man praktiserer inddragelse i Børn og Familie.  

 

Inddragelse af barnet og afholdelse af børnesamtale som udgangspunkt, men ikke 

tilfældet i alle sager 

Det fremgår af Ankestyrelsens sagsgennemgang af 20 sager fra Nordfyns Kommune, at det i fire 

af de 16 sager, hvor der er truffet afgørelse om foranstaltning, vurderes, at reglerne i § 48 om 

børnesamtale ikke er overholdt. I to af sagerne er der slet ikke talt med barnet, mens der i de to 

andre sager hhv. er talt med barnet efter afgørelsen og afholdt samtale uden at tale om den 

påtænkte foranstaltning. Med hensyn til øvrig inddragelse i de gennemgåede sager vurderer 

Ankestyrelsen, at der i nogen grad er sket inddragelse af barnet eller den unge i alle sager. Ud 

fra de syv af sagerne, som VISO har gennemgået, vurderes det, at der som udgangspunkt tales 

med barnet løbende i sagsbehandlingen. VISO bemærker dog samtidig, at der i nogle sager ikke 

tales med barnet i forbindelse med nye underretninger i eksisterende sager.  

 

Interviews med rådgiverne bekræfter, at der ikke altid bliver talt med barnet. Modtagelsen fortæller 

eksempelvis, at de på baggrund af nye underretninger får kendskab til sager, der er blevet lukket, 

uden at der er afholdt en samtale med barnet eller den unge. Som tidligere beskrevet, fortæller 

børneteamet også, at de ikke altid afholder børnesamtalen, inden der træffes afgørelse, da de er 

i tvivl om, hvorvidt den indstillede foranstaltning godkendes af visitationsudvalget, og at de derfor 

vurderer det uhensigtsmæssigt at involvere barnet og familien forud for afgørelsen.  

 

Få handlingsanvisende retningslinjer for inddragelse 

Nordfyns Kommunes nyere fokus på inddragelse afspejles især i kommunens beredskabsplan 

fra juni 2019, der flere steder har eksplicit fokus på barnets perspektiv, og hvor det bl.a. fremgår, 

at børn og unge har ”… krav på at blive set og hørt og på at opleve sammenhæng i deres 

tilværelse.” Beredskabsplanen indeholder tillige konkrete handlingsanvisende vejledninger til, 

hvordan man som fagperson kan tale med barnet eller den unge ved bekymring, mistanke eller 

viden om overgreb. Når det kommer til kommunens inddragelse af børn, unge og familier i ikke-

overgrebssager, fremstår kommunens skriftlige materiale mere overordnet. Det fremgår 

eksempelvis af tjeklister i Schultz, at børnesamtale efter § 48 skal afholdes på bestemte 

tidspunkter i sagsforløbet, og i dokumentet ”Visitation og koordinering” af 1. januar 2020 beskrives 

det bl.a., at barnet/den unge og familien skal være aktive parter og inddrages i alle dele af 

sagsbehandlingen. Men det skriftlige materiale i kommunen er i mindre grad handlingsanvisende 

for den konkrete praktisering af inddragelse. Der er eksempelvis ikke beskrivelser af, hvordan der 

inddrages, ingen rammer ift. formålet med inddragelsen, ingen skabelon for børnesamtalen eller 

retningslinjer for, hvordan det vurderes, hvornår der kan afviges fra kravet om afholdelse af en 

børnesamtale. Det fremgår af interviews, at den faglige ledelse har blik for de manglende 

retningslinjer og planlægger udarbejdelse af disse. 
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Individuel praksis for inddragelse og svingende kvalitet i børnesamtaler 

Rådgiverne i modtagelsen, børneteamet og ungeteamet beskriver i interviews, at det er meget 

forskelligt, hvordan de gennemfører samtaler med børn. Det er op til den enkelte at tilrettelægge 

samtalen, og rådgiverne fortæller, at de hver især gør brug af forskelligt materiale, hvoraf nogle 

har lavet deres eget. Interviewene afspejler, at der er tvivl om, hvilket materiale der er til rådighed 

i kommunen, og både børneteamet og modtagelsen efterspørger opkvalificering og værktøjer ift. 

afholdelse af samtaler med børn. VISOs sagsgennemgang bekræfter dette billede, og der ses 

således ikke på tværs af de gennemgåede sager en fast systematik eller praksis for inddragelse 

af barnet, og der anvendes ikke bestemte metoder, værktøjer eller perspektiver i samtalen med 

barnet. På baggrund af sagsgennemgangen vurderer VISO overordnet, at der er en svingende 

kvalitet i de afholdte børnesamtaler. Det ses, at det i flere af sagerne er uklart, hvad der er formålet 

med de afholdte samtaler, og det vurderes ikke altid, at man får talt med barnet om det, der er 

relevant at få afdækket, f.eks. de forhold, der bekymrer i sagen. VISO fremhæver derudover, at 

der mangler faglige vurderinger på baggrund af børnesamtalen. Der ses også eksempler på, at 

der efterfølgende ikke følges op på ønsker eller udtalelser fra barnet, selvom der er tale om 

væsentlige forhold, eksempelvis en anbragt pige, der giver udtryk for, at hun ønsker at bo et andet 

sted. Der ses dog også i VISOs sagsgennemgang eksempler på sager, hvor både formål og 

indhold i samtalerne fremgår tydeligt, hvor barnets perspektiv afspejles i de beslutninger, der 

træffes i sagen. I en enkelt sag anvendes smiley-skalering, som vurderes at være med til at 

kvalificere samtalen med barnet. Nogle rådgivere beskriver i interviews, at de laver 

observationsnotater i sager, hvor det ikke er muligt at gennemføre en egentlig børnesamtale, men 

beskriver samtidig, at det ikke er en fast praksis blandt rådgiverne i Børn og Familie. 

 

Fokus på, at børn og familie skal kunne genkende sig selv i mål i handleplaner 

Der beskrives i interviews med rådgiverne i børneteamet ikke en fast praksis for at inddrage 

barnet i udarbejdelsen af handleplaner og mål heri. Rådgiverne i børneteamet beskriver, at de 

ofte formulerer mål på baggrund af kendskab til barnet og familiens ønsker og perspektiver, og 

interviewet afspejler en opmærksomhed blandt rådgiverne på, at barnet og forældrene skal kunne 

genkende sig selv i målene. Der er således i mindre grad fokus på at udvikle handleplanen 

sammen med familien, men et fokus på at sikre, at familien kan genkende sig selv. Rådgiverne i 

ungeteamet giver i højere grad udtryk for, at målene udarbejdes og formuleres i samarbejde med 

den unge. Rådgiverne giver også udtryk for, at dette har en positiv effekt. Når det kommer til mål 

rettet mod forældre vurderer VISO på baggrund af sagsgennemgangen, at handleplanerne 

mangler opmærksomhed på, hvordan der kan opstilles relevante og konkrete mål i forhold til 

forældrene. 

 

Inddragelse af forældre i de fleste sager, men af svingende kvalitet 

VISOs sagsgennemgang viser, at der som udgangspunkt tales med forældrene løbende i 

sagsbehandlingen, og Ankestyrelsen vurderer, at der i nogen grad er sket inddragelse af 

forældrene i 13 af de 16 sager. I en sag er der slet ikke sket inddragelse af forældrene, og i to 

andre sager er det kun den forælder, barnet bor hos, der er inddraget i sagen. VISO fremhæver, 

at man i flere sager med fordel kunne have fokuseret på den forælder, barnet ikke bor hos, eller 

som ikke har forældremyndigheden i forhold til at få oplyst sagen, valg af indsats og løbende 

opfølgning. VISO vurderer, at kvaliteten af inddragelsen af forældrene er svingende, og der ses 

eksempler på både god og uklar kommunikation med forældrene. Det ses i flere af de sager, hvor 

kommunikationen med forældrene er uklar, at forældrene er utilfredse med sagsbehandlingen 

eller i tvivl om, hvad der sker i sagen. 
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Historik udfordrer samarbejdet med familier i nogle sager 

Det nævnes i flere interviews, at rådgiverne oplever, at familiernes indstilling til samarbejdet med 

Børn og Familie kan give udfordringer i nogle sager. Rådgiverne i børneteamet nævner, at nogle 

familier har en historik med Børn og Familie, der gør, at de er negativt indstillede, hvorfor det som 

ny rådgiver på sagen kan være vanskeligt at få et godt samarbejde etableret. Rådgiver oplever 

også, at nogle er påvirkede af bekendtes erfaringer med samarbejdet med Børn og Familie, og 

at der således på flere måder kan være en historik, man som sagsbehandler er oppe imod.  

Rådgiverne fra modtagelsen fortæller, at de oplever mistillid fra familierne, der bl.a. kan skyldes 

frustration over, at der ikke sker noget i deres sag, eller at de ikke er blevet informeret om, at 

deres sag er lukket. Således peger rådgiverne på, at kommunens efterslæb og opgavepres 

medfører udfordringer i det aktuelle samarbejde med familier. 

 

Manglende systematik i afdækning og inddragelse af det private netværk 

Interviews med rådgiverne i de tre teams i Børn og Familie afspejler, at der ikke er en fast praksis 

for at afdække og inddrage det private netværk. Dette bekræftes af VISOs sagsgennemgang, 

hvor det vurderes, at det er kendetegnende for de fleste af sagerne, at det private netværk ikke 

afdækkes og inddrages systematisk. Dette på trods af, at det i nogle af sagerne vurderes som 

oplagt, at personer fra det private netværk havde bidraget med beskrivelser og vurderinger af 

barnet. Der er dog også i nogle af sagerne gode eksempler på, at netværket inddrages som en 

væsentlig ressource i barnets og familiens liv. 

 

Task Forcens vurdering 

Task Forcen vurderer, at der i Nordfyns Kommune er opmærksomhed på, at børn og familie bør 

inddrages konsekvent i sagsbehandlingen. Task Forcen vurderer videre, at der hverken foreligger 

retningslinjer for eller en bestemt metodisk tilgang til inddragelse af børn, familier og deres 

netværk i Nordfyns kommune, hvilket vurderes medvirkende til, at kommunens 

inddragelsespraksis er præget af manglende systematik og svingende kvalitet.  

 

Task Forcen anbefaler, at Nordfyns Kommune har fokus på at sikre en højere kvalitet i 

inddragelsen af børn og familier i alle dele af sagsbehandlingen, herunder at Nordfyns Kommune 

understøtter, at der afholdes samtaler med barnet i forbindelse med relevante sagstrin, at der 

udarbejdes retningslinjer for inddragelse af barn og forældre, og at rådgiverne klædes fagligt på 

til at afholde samtaler og aktivt bruge barnets og familiens perspektiv i sagsbehandlingen. 

 

Endelig gør Task Forcen opmærksom på, at Nordfyns Kommune med fordel kan kvalificere 

inddragelsen af barnets og familiens private netværk. 
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Bilag 1 Resultat af 

sagsgennemgang 
 

I dette bilag sammenfattes resultaterne af sagsgennemgangen. De præsenteres også løbende i 

rapportens kapitler, hvor de så vidt muligt inddrages på linje med de øvrige datakilder. 

 
I dette bilag sammenfattes resultaterne af Ankestyrelsens og VISOs sagsgennemgang. De 

resultater der præsenteres her, er ligeledes præsenteret i rapportens kapitler, som en del af Task 

Forcens samlede analyse af kommunens sagsbehandling. Lærings- og udviklingspunkter i 

forhold til kommunens fremtidige sagsbehandling beskrives ikke dette bilag, men fremgår af den 

samlede Task Force rapport.  

 

Ankestyrelsen har gennemgået 20 verserende sager fra Nordfyns Kommune om børn og unge 

med særlig behov for støtte. Formålet med Ankestyrelsens sagsgennemgang er at foretage en 

juridisk vurdering af, om lovkrav inden for udvalgte temaer er overholdt.  

 

VISO – den nationale Videns- og Rådgivningsorganisation – har gennemgået syv af de 20 sager. 

Formålet med VISOs sagsgennemgang er at foretage en socialfaglig vurdering af 

sagsbehandlingen inden for de samme temaer. 

 

En saggenenmgang af henholdsvis 20 og syv sager giver ikke et statistisk sikkert resultat i forhold 

til at vurdere Nordfyns Kommunes juridiske og socialfaglige kvalitet i hele sagsstammen i 

kommunen. På trods af usikkerheden giver sagsgennemgangen sammenholdt med interviews og 

øvrigt indsamlet materiale dog en indikation af kvaliteten af i det samlede sagsarbejde. 

 

Både Ankestyrelsens og VISOs sagsgennemgang bruges således til at afdække, dokumentere 

og kvalificere styrker og udfordringer i sagsbehandlingen til brug for Task Forcens analyse og 

anbefalinger og det videre udviklingsarbejde i kommunen.  Sagsgennemgangen udgør samtidig 

en ”baseline” for den statusgennemgang, der gennemføres ved afslutningen af kommunens 

samarbejde med Task Forcen.  

 

Det bemærkes, at Ankestyrelsen er en selvstændig myndighed i forhold til sagsgennemgangen, 

mens VISOs rolle er af mere rådgivende karakter i forhold til Task Forcens samlede analyse. 

Derudover vil Task Forcen understrege, at sagsantallet ved begge sagsgennemgange bevirker, 

at resultaterne af sagsgennemgangen alene giver en indikation af kommunens aktuelle 

sagsbehandling på området.  

 

 

Ankestyrelsens sagsgennemgang 
Ankestyrelsens sagsgennemgang fokuserer på de fire temaer, der tilsammen udgør Task 

Forcens kvalitetsbegreb:  

 

 Inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver 
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 Faglig udredning 

 Valg af indsats  

 Opfølgning  

 

Derudover fremhæver Ankestyrelsen særlige styrker og opmærksomhedspunkter i 

sagsbehandlingen.      

Ankestyrelsen har vurderet sagsbehandlingen i perioden fra den 2. februar 2018 til den 1. 

februar 2020.  

 

Nordfyns Kommune har indsendt: 

 

 16 sager, hvor der i måleperioden er truffet afgørelse om en foranstaltning efter 

servicelovens § 52.   

 3 sager, hvor der ikke er truffet afgørelse om en foranstaltning men tilbudt en indsats 

efter servicelovens § 11, stk. 3.  

 1 sag, hvor der er truffet afgørelse inden måleperioden, hvorfor der alene måles på 

opfølgningen   

De sager, Ankestyrelsen har modtaget og gennemgået, fordeler sig som vist i tabel 1.  

 

Tabel 1: Fordeling af sagstyper 

 Antal sager 

Anbringelse § 52, stk. 3, nr. 7 (herunder 2 sager, hvor der også måles på 

opfølgningen) 7 

Familiebehandling § 52, stk. 3, nr. 3 3 

Aflastning § 52, stk. 3, nr. 5 3 

Kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 6 3 

Indsats efter § 11, stk. 3 3 

Opfølgningssag, hvor afgørelsen er truffet før måleperioden 1 

I alt 20 

 

Sagerne omhandler børn og unge i aldersgruppen 0-17 år. Der er flest sager med børn i 

aldersgruppen 8-14 år (8 sager). Der er herudover 4 sager med unge i aldersgruppen 15-17 år, 

4 sager med børn i aldersgruppen 4-7 år og 4 sager med børn i aldersgruppen 0-3 år 

 

Vurderingsgrundlaget for Ankestyrelsens sagsgennemgang uddybes i bilag 2 om de anvendte 

metoder i Task Forcens analyse. 

 

Hovedkonklusioner 

Ankestyrelsens sagsgennemgang viser, at den primære udfordring i Nordfyns Kommunes 

sagsbehandling er - fra et juridisk perspektiv - manglende udarbejdelse af børnefaglige 

undersøgelser og opdateringer af tidligere udarbejdet børnefaglige undersøgelser. Det betyder, 

at der ikke forud for valg af foranstaltning er foretaget en helhedsvurdering af familiens forhold 

og støttebehov på baggrund af aktuelle oplysninger om barnet eller den unge og familien. Det 

kan få den konsekvens, at der ikke bliver iværksat den relevante og tilstrækkelige 

foranstaltning.  
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Sagsgennemgangen viser også, at kommunen har udfordringer i forhold til at få udarbejdet de 

børnefaglige undersøgelser inden for 4 måneder. Det betyder, at der ikke hurtigt nok foreligger 

en undersøgelse med en samlet helhedsvurdering af familiens forhold og støttebehovet på 

baggrund af aktuelle oplysninger om barnet eller den unge og familien. Det kan få den 

konsekvens, at barnets eller den unges forhold forværres i perioden, hvor undersøgelsen bliver 

udarbejdet. 

 

Desuden viser sagsgennemgangen, at der er udfordringer i kommunens sagsbehandling i 

forhold til handleplaner. I enkelte tilfælde mangler handleplanen, og i andre tilfælde er 

handleplanen udarbejdet for sent. En manglende handleplan eller en for sent udarbejdet 

handleplan kan betyde, at formålet med den valgte indsats ikke er beskrevet eller er beskrevet 

for sent, og at der ikke er udarbejdet præcise og målbare mål for indsatsen. Derudover betyder 

en manglende eller en for sent udarbejdet handleplan, at det er vanskeligt at gennemføre god 

og relevant opfølgning på en foranstaltning. Det kan få den konsekvens, at den iværksatte 

foranstaltning ikke får den ønskede effekt for barnet eller den unge og familien. 

 

Sagsgennemgangen viser endvidere, at kommunen har udfordringer i forhold til at overholde 

reglerne om opfølgningsfrister på henholdsvis 3 og 6 måneder samt de personrettede tilsyn i 

anbringelsessager. Det betyder, at det ikke hurtigt nok vurderes, om der er iværksat den rette 

foranstaltning. Det kan få den konsekvens, at den iværksatte foranstaltning ikke får den 

ønskede effekt for barnet eller den unge, og at barnets eller den unges forhold forværres på 

opholdsstedet, inden det bliver opdaget i tide. 

 

Ankestyrelsen har desuden vurderet, at det er en styrke, når kommunen efter netværksmøder 

eller møder med familier angiver, hvilke aftaler der er indgået på mødet. Det er også en styrke, 

når kommunen i forbindelse med samtaler med børnene har nedskrevet observationer og 

faglige vurderinger. Endelig er det en styrke, når kommunen udarbejder forældrehandleplaner i 

anbringelsessager. 
 

Ved manglende overholdelse af et lovkrav vurderer Ankestyrelsen hver gang, om der foreligger 

særlige forhold, der betyder, at den manglende overholdelse af et lovkrav ikke har haft 

væsentlig betydning for barnet, den unge og indsatsen. Ankestyrelsen har ved 

sagsgennemgangen vurderet, at der ikke foreligger nogen særlige forhold i de tilfælde, hvor 

kommunen ikke overholder lovkrav. 

 

De forskellige sagsbehandlingsmangler i afgørelsessagerne fordeler sig som vist i tabel 2. 

 

Tabel 2: Sagsbehandlingsmangler i de 16 sager, hvor der er truffet afgørelse 

  Antal sager  

Børnefaglig undersøgelse/opdatering mangler 7 ud af 14 

Børnefaglig undersøgelse ikke udarbejdet inden 4 måneder 2 ud af 4 

Børnefaglig undersøgelse/opdatering mangler en begrundet stillingtagen 1 ud af 7 

Den børnefaglige undersøgelse/opdatering ikke afsluttet før afgørelsen er truffet 1 ud af 5 

Handleplan mangler 3 ud af 16 

Handleplanen er ikke udarbejdet inden afgørelsen 8 ud af 11 

Regler i § 48 børnesamtale er ikke opfyldt 4 ud af 12 

 

I det følgende uddybes resultaterne af Ankestyrelsens sagsgennemgang under hvert tema. 
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Inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver    

I de 16 sager, hvor der er truffet en afgørelse om en foranstaltning, har Ankestyrelsen vurderet, 

om der, udover børnesamtalen efter servicelovens § 48, har været relevant og tilstrækkelig 

inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver i sagsforløbet forud for 

afgørelsen.   

 

I 4 sager er barnet ikke inddraget på grund af barnets alder. I de resterende 12 sager har 

Ankestyrelsen vurderet, at inddragelse af barnet eller den unge er sket i nogen grad.  

 
I forhold til forældremyndighedsindehaver har Ankestyrelsen vurderet, at der i 13 af de 16 sager 

er sket inddragelse af forældremyndighedsindehaver i nogen grad. I 2 sager er der sket en 

ringe inddragelse af forældremyndighedsindehaver, og i 1 sag vurderer Ankestyrelsen, at der 

ikke er sket inddragelse af forældremyndighedsindehaver.  

 

Sagen, hvor der ikke er sket inddragelse af forældremyndighedsindehaver: 

Kommunen modtager en mellemkommunal underretning om hjemgivelse af et barn til forældre, 

som bor i kommunen. Anden kommunen peger på støtte i familien i forbindelse med 

hjemgivelsen. Kommunen træffer afgørelse om familiebehandling i hjemmet uden for ud gående 

inddragelse af forældremyndighedsindehaver. 

 

De 2 andre sager, hvor der sker ringe inddragelse af forældremyndighedsindehaver, handler 

dels om anbringelse af en ung og dels om aflastning af et barn. I begge sager er forældrene 

fraskilt, og bopælsforældre inddrages i nogen grad, mens anden forældremyndighedsindehaver 

inddrages i ringe grad. 

 

Børnesamtaler 

Ankestyrelsen har endvidere vurderet, at servicelovens bestemmelse i § 48 om afholdelse af en 

børnesamtale er overholdt i 8 ud af 16 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning. 

I 4 ud af de 16 sager har kommunen ikke afholdt en børnesamtale på grund af barnets 

umodenhed. Dette er Ankestyrelsen enig i. 

 

I 4 af de 16 sager har Ankestyrelsen vurderet, at reglerne i § 48 ikke er overholdt. 

 

I 2 af de 4 sager er der slet ikke talt med barnet i forbindelse med afgørelsen.  

 

Eksempel på en sag, hvor der ikke er afholdt en børnesamtale: 

Sagen drejer sig om anbringelse af et barn. I journalen ses et notat kaldet ”børnesamtale”, men 

notatet er tomt, og der ses intet referat af børnesamtale andet sted i sagen. 

 

I de sidste 2 sager, hvor Ankestyrelsen vurderer, at reglerne for § 48 ikke er opfyldt, har 

kommunen i den ene sag talt med barnet efter afgørelsen er truffet, og i den anden sag har 

kommunen talt med barnet men uden at tale med barnet om den påtænkte foranstaltning. 

 

Sagen, hvor der er talt med barnet uden at tale om den påtænkte foranstaltning: 

Kommunen afholder en underretningssamtale med barnet i efteråret 2019. Samme dag træffer 

kommunen afgørelse om kontaktperson. Det ses ikke, at kommunen taler med barnet om 

kontaktperson under samtalen samme dag. 
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Faglig udredning 

I de 16 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning i måleperioden, har 

Ankestyrelsen vurderet, om der foreligger en aktuel børnefaglig undersøgelse, og om den i givet 

fald opfylder udvalgte lovkrav.   

 

Aktuel børnefaglig undersøgelse  

Af de 16 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning, viser Ankestyrelsens 

sagsgennemgang, at der er krav om enten udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse eller 

en opdatering af en tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse i 14 af de 16 sager. I en sag 

er der tale om en foreløbig afgørelse, hvorfor der ikke er krav om en børnefaglig undersøgelse 

på afgørelsestidspunktet. I en anden sag er den børnefaglige undersøgelse udarbejdet af en 

anden kommune, hvorfor der ikke måles på kvaliteten af undersøgelsen.  

 

I 4 af de 14 sager er der udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, der vedrører de aktuelle 

forhold.  

 

Eksempel på en sag, hvor der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse:  

Denne sag drejer sig om en ung, hvor kommunen har færdiggjort en børnefaglig undersøgelse i 

slutningen af 2018, som peger på kontaktperson. Den unge ønsker imidlertid alligevel ikke en 

kontaktperson efterfølgende. Først flere måneder efter udarbejdelsen af den børnefaglige 

undersøgelse ønsker den unge en kontaktperson, og kommunen træffer afgørelse om 

kontaktperson. Da problemstillingen ikke har ændret sig i perioden fra færdiggørelsen af den 

børnefaglige undersøgelse, som peger på kontaktperson, til kommunen træffer afgørelse om 

kontaktperson, vurderer Ankestyrelsen konkret, at det er i overensstemmelse med lovgivningen, 

at der ikke bliver udarbejdet en opdatering til tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse for 

ud for afgørelsen om kontaktperson. 

 

I 3 ud af de 14 sager er der udarbejdet en opdatering til en tidligere udarbejdet børnefaglig 

undersøgelse. 

 

Eksempel på en sag, hvor der er udarbejdet en opdatering: 

Sagen drejer sig om et barn, hvor kommunen har truffet afgørelse om anbringelse. I starten af 

2018 er der udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, som peger på familiebehandling, og 

kommunen træffer afgørelse herom. Familiekonsulenterne ser ingen udvikling i forældrenes 

forældreevner. Kommunen træffer herefter afgørelse om, at den tidligere udarbejdet 

børnefaglige undersøgelse skal opdateres, og der skal udarbejdes en 

forældrekompetenceundersøgelse. Opdateringen til tidligere udarbejdes børnefaglig 

undersøgelse peger på anbringelse. 

 

I 3 sager mangler der en børnefaglig undersøgelse. 

 

Eksempel på en sag, hvor der mangler en børnefaglig undersøgelse: 

I denne sag modtager kommunen en mellemkommunal underretning om bekymring for et ufødt 

barn. Kommunen træffer i efteråret 2018 afgørelse om, at der skal udarbejdes en børnefaglig 

undersøgelse. Over 4 måneder efter træffer kommunen afgørelse om familiebehandling til de 

vordende forældre. Ved måleperiodens udløb i februar 2020 var der endnu ikke udarbejdet en 

børnefaglige undersøgelse. 
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I 4 sager mangler der en opdatering af tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse. 

 

Eksempel på en sag, hvor der mangler en opdatering af en tidligere udarbejdet børnefaglig 

undersøgelse: 

Denne sag drejer sig om anbringelse af en ung. Der bliver udarbejdet en børnefaglig 

undersøgelse i efteråret 2018, som blandt andet peger på, at familien har behov for støtte til at 

få en mere hensigtsmæssig familiedynamik. Den unge er på efterskole. Efter udarbejdelsen af 

den børnefaglige undersøgelse bliver den unge sendt hjem fra efterskolen, da der har været en 

episode, hvor både alkohol og stoffer har været involveret. To måneder efter træffer kommunen 

afgørelse om anbringelse. Der ses ikke, at tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse er 

blevet opdateret i forbindelse medanbringelsen. 

 

4 måneders fristen 

I de sager, hvor der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, har Ankestyrelsen vurderet, om 

4 måneders fristen, som er fastsat i serviceloven, er overholdt.  

 

I 2 ud af de 4 sager er 4 måneders fristen overholdt. I 2 sager er tidsfristen for udarbejdelsen af 

den børnefaglige undersøgelse ikke overholdt. I begge sager er fristen overskredet med cirka 1 

måned. 

 

Eksempel på en sag, hvor fristen er overskredet:  

I en sag, hvor Ankestyrelsen vurderer, at 4 måneders fristen ikke er overholdt, har kommunen 

truffet afgørelse om aflastning til et barn. I journalen fremgår det, at 4 måneders fristen ikke kan 

overholdes. Årsagen hertil angives ikke, og det ses ikke, at der bliver udarbejdet en foreløbig 

vurdering i den forbindelse.  

 

Begrundet stillingtagen 

Ankestyrelsen har endvidere undersøgt, om der, i de 4 sager med børnefaglig undersøgelse og 

i de 3 sager med en opdatering af en tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse, er 

udarbejdet en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte og i bekræftende fald af 

hvilken art.  

 

Sagsgennemgangen viser, at der er udarbejdet en begrundet stillingtagen i 6 ud af de 7 

undersøgelser. I en børnefaglig undersøgelse er der ikke udarbejdet en begrundet stillingtagen.  

 

Sagen, hvor der ikke er udarbejdet en begrundet stillingtagen: 

Den faglige vurdering og analyse ses ikke - i feltet på side 3 i undersøgelsen foretages ingen 

vurdering/analyse - der ses alene beskrivelser. Desuden henvises der blot til, at den unge er i 

målgruppen for at modtage støtte efter § 52. Ankestyrelsen vurderer således, at støttebehovet 

ikke er beskrevet i tilstrækkelig grad. 

 

Afslutning af børnefaglig undersøgelse inden afgørelse  

Ankestyrelsen har videre undersøgt, om de 4 børnefaglige undersøgelser og de 3 opdateringer 

af en tidligere udarbejdet undersøgelse er færdige, inden afgørelse om foranstaltning er truffet. I 

2 af sagerne er der tale om en akut foranstaltning, hvorfor der ikke er krav om en børnefaglig 

undersøgelse eller en opdatering til tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse på 

afgørelsestidspunktet.  
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I 4 ud af de 5 sager er undersøgelserne afsluttet inden, der træffes afgørelse om foranstaltning.  

 

I den sidste sag er opdateringen til den børnefaglige undersøgelse færdig 8 dage efter 

afgørelsen. 

 

I hvilken grad er sagen oplyst på afgørelsestidspunktet 

Ankestyrelsen har vurderet i hvilket omfang de 16 sager, hvori der er truffet afgørelse om en 

foranstaltning, har været oplyst på afgørelsestidspunktet. 

 

Ankestyrelsen har vurderet, at 13 sager har været oplyst i relevant grad og 3 sager har været 

oplyst i ringe grad.   

 

Eksempel på sag, der er oplyst i ringe grad på afgørelsestidspunktet:  

I denne sag har kommunen truffet afgørelse om anbringelse af en ung. Forældrene er skilt og 

den unge er vokset op hos sin mor, men flytter hjem til sin far et par år inden anbringelsen. 

Forud for anbringelsen er den unge på efterskole, og den unge er tilknyttet Rusmiddelcenter. 

Det ses ikke, at mors forhold er belyst for ud afgørelsen om anbringelse, og oplysninger fra den 

unges efterskole og fra Rusmiddelcentret ses ikke i sagen. 

 

Valg af indsats 

I de 16 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning, har Ankestyrelsen vurderet, om 

der er udarbejdet en handleplan, og om denne opfylder udvalgte lovkrav. 

 

Aktuel handleplan 

Ankestyrelsens sagsgennemgang viser, at der er udarbejdet handleplaner i 13 ud af de 16 

sager. I 3 sager er der ikke udarbejdet en handleplan, men det burde der have været. Det drejer 

sig om 3 sager, hvor der er truffet afgørelse om henholdsvis anbringelse, kontaktperson og 

familiebehandling.  

 

Eksempel på sag, hvor der ikke er udarbejdet en handleplan: 

I denne sag har kommunen truffet afgørelse om anbringelse af et barn. For ud for anbringelsen 

har det været iværksat flere foranstaltninger efter servicelovens § 52 i hjemmet. Der ses flere 

handleplaner i sagen, men der ses ingen handleplan, som omhandler anbringelsen. 

 

Udarbejdelse af handleplan inden afgørelse  

I 3 ud af de 13 sager, hvor der foreligger en handleplan, er handleplanen udarbejdet, inden 

afgørelse om foranstaltning er truffet. I 2 sager er der ikke krav om handleplan på grund af akut 

foranstaltning. 

 

I 8 sager er handleplanen først udarbejdet efter afgørelsen er truffet. 

 

Samlet set er der således 8 sager, der ikke opfylder det tidsmæssige krav til, hvornår 

handleplanen skal udarbejdes, idet der først er udarbejdet en handleplan, efter der er truffet 

afgørelse i henholdsvis 3 sager om anbringelse, 2 sager om familiebehandling, 2 sager om 

aflastning og 1 sag om kontaktperson. 
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Handleplanerne er udarbejdet mellem 3 dage og 6 måneder efter, at kommunen har truffet 

afgørelse om foranstaltning, 

 
Vurdering af sager, hvor der er givet tilbud efter servicelovens § 11, stk. 3  

I 3 af de 20 fremsendte sager har kommunen tilbudt støtte efter servicelovens § 11, stk. 3. I alle 

3 sager tilbydes forløb i familiehuset.  

 

I 2 ud af de 3 sager vurderer Ankestyrelsen, at den tilbudte støtte efter § 11, stk. 3 kan 

imødekomme den unges behov. I den tredje sag vurderer Ankestyrelsen, at den tilbudte støtte 

ikke er tilstrækkelig. Ankestyrelsen har derfor valgt at underrette Ankestyrelsens børnekontor 

om sagen. Se under afsnittet ”Den aktuelle indsats til barnet eller den unge” nedenfor, hvor det 

fremgår, hvilke sager Ankestyrelsen har valgt at tage op af egen drift. 

 

Den aktuelle indsats til barnet eller den unge  

Ankestyrelsen har på baggrund af de foreliggende oplysninger vurderet, at kommunen har 

iværksat den relevante og tilstrækkelige støtte til barnet eller den unge i 18 ud af de 20 sager, 

der er gennemgået. I 2 sager vurderer Ankestyrelsen således, at det er usikkert om den aktuelle 

indsats er tilstrækkelig. Ankestyrelsen har derfor underrettet Ankestyrelsens børnekontorer om 

de 2 sager. 

 

Eksempel på sag, hvor det er usikkert om kommunen har iværksat tilstrækkelig og relevant 

støtte: 

Kommunen har i denne sag truffet afgørelse om familiebehandling. I sommeren 2019 modtager 

kommunen en underretning om et kommende barn. Kommende mor er stresset og belastet. 

Egen læge har henvist hende til psykolog med henblik på vurdering af depression. Familien 

tilbydes samtaler med socialrådgiver. Det ønsker familien ikke. Kommende mor er bange for, at 

det kommende barn bliver anbragt, der er derfor bekymring for, at mor ikke søger den 

nødvendige hjælp. Kommende far arbejder meget. I efteråret 2019 træffer kommunen afgørelse 

om familiebehandling, da sundhedsplejersken og socialrådgiver har observeret, at barnet har 

vigende øjenkontakt. Under hjemmebesøg et par uger efter fortæller familiebehandler, at der er 

brug for mange gentagelser, og mor skal vises detaljeret, hvordan hun skal støtte barnet. Under 

hjemmebesøg efterfølgende er barnets øjenkontakt yderligere forværret. Far vælger at gå på 

barsel, og familiebehandler oplever, at det går den rigtige vej med barnet, og det vurderes, at 

far bør være primær omsorgsgiver i en periode, og at mor skal have støtte i forældrerollen. 

Ankestyrelsen vurderer, at der mangler en helhedsvurdering i sagen herunder en afdækning af 

forældrenes forældrekompetencer. 

 

Eksempel på sag, hvor det er usikkert om kommunen har iværksat tilstrækkelig og relevant 

støtte: 

I denne sag har kommunen besluttet at give familien støtte efter servicelovens § 11, stk. 3. 

Kommunen modtager i november 2017 - forud for måleperiodens start - en underretning fra 

børnehaven. Barnets forældre har været igennem en konfliktfyldt skilsmisse, og barnet har flere 

gange oplevet, at far har været voldsom over for mor. Det bekræftes i status fra juni 2018 fra 

SFO (barnet er i en periode i SFO før skolestart). I status fra SFO oplyses det også, at der ikke 

er bekymring for barnet og de hjemmelige forhold. Kommunen lukker sagen. I september 2019 

modtager kommunen igen en underretning - nu fra skolen. Skolen er bekymret for barnets 

generelle trivsel. Barnet har blandt andet sociale udfordringer. I december 2019 giver 

kommunen familien et tilbud om et forløb i Familiehuset efter §11, stk. 3. Kommunen modtager i 
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februar 2020 kommunen en underretning fra barnets mindre søskendes børnehave. Forældrene 

formår ikke at samarbejde om børnene. Mor underretter også i februar 2020, da børnene har 

oplevet mange konflikter mellem mor og far - og hun formår ikke at skærme dem. Mor er 

desuden bekymret for, om far er for hård over for børnene, når de er hjemme hos ham. Under 

samtaler med forældrene kommer det frem, at barnet har være udsat for mobning i sin gamle 

klasse. Far har ADHD, og mor er psykisk sårbar. Hun har blandt andet haft angst og 

depression, siden hun var barn. I marts 2020 indhenter kommunen statusudtalelser igen. 

Ankestyrelsen vurderer, at problemstilingen er kompleks – ikke afgrænset – og der mangler en 

aktuel helhedsvurdering af barnet og familiens støttebehov.  

 
Opfølgning 

Ankestyrelsen har i alt modtaget 3 opfølgningssager, hvor der er truffet afgørelse om 

anbringelse. Ankestyrelsen har forholdt sig til, om der er sket opfølgning, som fastsat i 

serviceloven. 

 

Opfølgning efter 3 måneder 

I 3 ud af 3 sager er der ikke foretaget opfølgning inden for 3 måneder.  

 

Eksempel på sag, hvor der ikke foretages 3 måneders opfølgning: 

I denne sag anbringes den unge i en plejefamilie i november 2018. Der foretages først 3 

måneders opfølgning 6 måneder efter. 

 

I de 2 andre sager er fristen overtrådt med få dage. 

 

Opfølgning efter 6 måneder 

I alle 3 sager er der ikke foretaget relevant opfølgning efter 6 måneder.   

 

Eksempel på sag, hvor der ikke foretages 6 måneders opfølgning: 

Den unge bliver anbragt i begyndelsen af 2018, og der ses 6 måneders opfølgninger frem til 

marts 2019. Det ses ikke, at der foretages 6 måneders opfølgning senest i september 2019. 

Personrettet tilsyn 

Sagsgennemgangen viser, at reglerne om personrettet tilsyn ikke er overholdt i 2 ud af 3 

opfølgningssager. Der er således ikke afholdt en samtale med barnet eller den unge mindst 2 

gange årligt på anbringelsesstedet i de 2 af sagerne.  

 

Eksempel på en sag, hvor der ikke er afholdt personrettet tilsyn:  

Sagen drejer sig om et barn, der er anbragt på et opholdssted. Det fremgår af sagen, at der er 

talt med barnet mindst 2 gange årligt, men det fremgår ikke af sagen, om samtalen er afholdt på 

anbringelsesstedet. 

 

 
Styrker i sagsbehandlingsforløbet 

På baggrund af Ankestyrelsens vurdering af de enkelte lovgivningsmæssige krav til de konkrete 

afgørelser og indsatser har Ankestyrelsen i alle sager foretaget en vurdering af, om der er 

særlige styrker i sagsforløbet. 

 

Ankestyrelsen har vurderet, at det er en styrke, når kommunen efter netværksmøder eller møder 

med familier angiver, hvilke aftaler der er indgået på mødet. Det understøtter en god proces og 
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inddragelse af alle parter. Det er også en styrke, når kommunen i forbindelse med samtaler med 

børnene har nedskrevet observationer og faglige vurderinger. Det giver et godt helhedsblik på 

barnet til brug i den videre sagsbehandling. Endelig er det en styrke, når kommunen udarbejder 

forældrehandleplaner i anbringelsessager. 

 

VISOs socialfaglige vurdering  
VISO har gennemgået 7 ud af de 20 indsendte sager. I VISOs gennemgang af sagerne vurderes 

den socialfaglige kvalitet, ud fra de fire pejlemærker; inddragelse, faglig udredning, valg af indsats 

og opfølgning. 

 

 

Hovedkonklusioner 
- Svingende faglig kvalitet i de gennemgåede sager – både i forhold til 

inddragelse, faglig udredning og valg af indsats. 

- Gode eksempler på, at barnets perspektiv ses afspejlet i afgørelser om 

samvær. 

- Manglende fokusering i den faglige udredning. 

- Der indhentes meget viden i den faglige udredning, men den indhentede viden 

anvendes ikke altid fokuseret og relevant i undersøgelserne. 

- Målene i handleplanerne er overordnede og generelle, hvilket gør det 

vanskeligt at anvende handleplanerne som redskaber i en opfølgning på 

indsatsen. 

 
Inddragelse 
I forhold til inddragelse forholder VISO sig til, om barnet og forældrene løbende ses inddraget i 

sagsbehandlingen og om deres perspektiv ses afspejlet i de beslutninger, der træffes. Derudover 

ser VISO på, om samtalerne med barnet er afholdt på en måde, der er er tilpasset barnets 

modenhed og udvikling og om man får spurgt barnet ind til dét der er relevant i sagen. Derudover 

vurderer VISO på, om det private netværk ses inddraget relevant, som en del af 

sagsbehandlingen. 

 

I de 7 sager, som VISO har gennemgået, vurderes det først og fremmest, at der er svingende 

kvalitet på tværs af sagerne, i måden man inddrager både barnet, forældrene og netværket på. 

Dette vil blive uddybet nedenfor. 

 

Inddragelse af barnet 

I forhold til inddragelse af barnet vurderes det overordnet set, at der som udgangspunkt tales med 

barnet, løbende i sagsbehandlingen. Som udgangspunkt afholdes der således samtaler med 

barnet, når der udarbejdes børnefaglige undersøgelser, i forbindelse med, at der træffes 

afgørelse om foranstaltning og når der laves opfølgninger i sagerne. I nogle af de gennemgåede 

sager bemærkes det dog, at der ikke er talt med barnet i forbindelse med, at der modtages nye 

underretninger i eksisterende sager, hvilket vurderes at være en mangel, da samtalerne i 

forbindelse med underretningerne er væsentlige for at forstå barnets oplevelse af situationen. 

Derudover vurderes det også, at det i flere af sagerne er uklart, hvad der er formålet med de 

afholdte samtaler og hvad man ønsker at få afdækket, i samtalerne med barnet. Når der ikke er 

en tydelig ramme for samtalen og hvad man ønsker at tale med barnet om, kommer samtalerne 

i flere af sagerne, til at fremstå som tilfældige samtaler, hvor det ikke altid vurderes, at man får 
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talt med barnet om dét der er relevant, f.eks. de forhold der bekymrer i sagen eller opfølgning på 

en konkret indsats. I flere tilfælde ses det f.eks., at samtalerne med barnet i forbindelse med den 

børnefaglige undersøgelse bliver meget overordnede og generelle og kommer til at handle om 

’hvordan det går’, mere end, at der bliver spurgt ind til de forhold der ønskes afdækket i 

undersøgelsen. Ligeledes ses det i flere af sagerne, at samtalerne i forbindelse med 

opfølgningerne fremstår ustrukturerede og indholdsfattige, fordi de hovedsageligt bliver en 

overordnet gennemgang af, hvad barnet er optaget af i øjeblikket. Derudover vurderes det, at der 

i flere af journalnotaterne mangler faglige vurderinger af, hvad der er talt med barnet om, hvordan 

man oplevede barnet under samtalen og hvordan man fagligt forholder sig til den viden man har 

fået. Ligeledes ses det i nogle af sagerne, at barnet kommer med udtalelser eller ønsker, som 

der ikke følges op på eller tages stilling til, på trods af, at der er tale om væsentlige forhold hos 

barnet. I én af sagerne ses det f.eks., at en anbragt pige udtrykker til en samtale, at hun ønsker 

at bo et andet sted, end på hendes aktuelle anbringelsessted. Det ses ikke i sagen, at man 

forholder sig til denne udtalelse, taler med pigen om, hvorfor hun ønske at ændre 

anbringelsessted eller giver pigen en tilbagemelding på, hvad man vurderer, der er behov for. 

 

I andre af sagerne vurderes det, at både formål og indhold i samtalerne fremgår tydeligere, og at 

der tales med barnet om dét der er relevant i sagen. Derudover ses der flere gode eksempler på, 

at barnets perspektiv afspejles i de beslutninger, der træffes i sagen. Dette ses bl.a. i nogle af de 

gennemgåede anbringelsessager, hvor det tydeligt fremgår, at børnenes perspektiv omkring 

samvær med forældre og øvrigt netværk, inddrages aktivt i samværs-afgørelserne. 

Det ses ikke, at der på tværs af sagerne anvendes en fast systematik ift. måden at inddrage 

barnet på, og det ses ikke, at der anvendes bestemte metoder, værktøjer eller perspektiver i 

måden der tales med barnet på. I en enkelt af sagerne ses der et eksempel på, at der i samtalerne 

med barnet anvendes en smiley-skallering, som en måde at tale med barnet om trivsel på. Det 

vurderes, at denne måde at gribe samtalerne med barnet an på, fungerer godt i den konkrete 

sag, og er med til at kvalificere sagsbehandlerens samtale med barnet, fordi samtalen om trivsel 

bliver konkret og tilpasset barnets alder og modenhed. I sagen fremgår det, at der opnås en god 

dialog med barnet, og sagsbehandleren får nogle gode og konkrete beskrivelser af, hvordan 

drengen har det i forhold til de bekymringer, der spørges ind til. 

 

Inddragelse af forældrene 

I forhold til inddragelse af forældrene vurderes det også, at der som udgangspunkt tales med 

forældrene løbende i sagsbehandlingen, og det ses som udgangspunkt, at der tales med 

forældrene i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse, i forbindelse med, at der træffes 

afgørelser om foranstaltning og når der laves opfølgninger i sagerne. 

Det bemærkes dog, at det hovedsageligt er barnets bopælsforælder, der inddrages i 

sagsbehandlingen og i flere af sagerne vurderes det, at man med fordel kunne have fokuseret 

mere på, også at få inddraget den forælder som barnet ikke bor hos eller den forælder som ikke 

har del i forældremyndigheden. Både i forhold til at få oplyst sagen, men også i forhold til valg af 

indsats og løbende opfølgning. 

 

I nogle af de sager, som VISO har gennemgået, vurderes det, at der løbende i sagsbehandlingen  

er en god kommunikation med forældrene, hvor det tydeligt fremgår, at forældrene orienteres om 

væsentlige sags-skridt og vurderinger i sagen på en tydelig og klar måde – bl.a. via mails og 

telefonopringninger. I andre af sagerne fremstår kommunikationen med forældrene mere uklar, 

og det kan være vanskeligt at vurdere, hvad der har været formålet og rammen for de samtaler, 

der er afholdt med forældrene. Det ses i flere af disse sager, at forældrene udtrykker, at de er 

utilfredse med sagsbehandlingen eller i tvivl om, hvad der sker i sagen.   

 

Inddragelse af det private netværk 
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I forhold til inddragelse af det private netværk, vurderer VISO, at der i nogle af sagerne er gode 

eksempler på, at netværket inddrages som en væsentlig ressource i barnets og familiens liv. Det 

ses bl.a. i nogle af sagerne, at det udvidede familiære netværk, som f.eks. bedsteforældre og en 

moster, inddrages aktivt i forbindelse med samvær under anbringelse. 

Dog vurderer VISO, at det er kendetegnende for de fleste af sagerne, at det private netværk, ikke 

afdækkes systematisk i forbindelse med den faglige udredning og heller ikke inddrages som 

relevante videns-kilder til at belyse barnets og familiens situation, i den børnefaglige 

undersøgelse. Særligt i nogle af sagerne vurderes som oplagt, at personer fra det private 

netværk, havde bidraget med beskrivelser og vurderinger af barnet, det de er beskrevet som 

betydelige omsorgspersoner for barnet. I én af sagerne omhandlende en ung pige, der anbringes 

uden for hjemmet, ses det f.eks., at pigen tidligere har boet ved sin moster i en længere periode, 

hvor hun var i trivsel. Det ses dog ikke, at der indhentes viden eller beskrivelser fra mosteren, i 

afdækningen af pigens behov for støtte, hvilket VISO vurderer, ville have været relevant.  

 
 
Faglig udredning 
I forhold til faglig udredning vurderer VISO på, hvordan der udarbejdes faglige udredninger, der 

sikrer, at der iværksættes tilstrækkelig og relevant støtte til barnet og familien. I en vurdering af 

dette, forholder VISO sig primært til kvaliteten i de børnefaglige undersøgelser, herunder hvordan 

undersøgelserne er tilrettelagt, om undersøgelserne er fokuserede og om der er indhentet og 

anvendt relevant viden til afdække barnets og familiens situation. Derudover tages der stilling til, 

om der er udarbejdet præcise og fagligt funderede analyser og socialfaglige vurderinger af 

barnets og familiens behov for støtte. 

 

Metodisk tilgang til undersøgelsesarbejdet 

I alle de sager, som VISO har gennemgået ses det, at ICS anvendes som fast udredningsmetode 

og der er konsekvent anvendt skemaer og skabeloner, der understøtter systematikken og 

forståelsen i ICS. 

 

I de sager, som VISO har gennemgået ses det dog ikke, at der anvendes egentlige 

undersøgelsesplaner eller andre redskaber til at strukturere og planlægge 

undersøgelsesarbejdet, hvilket kan være en fordel for at gøre processen mere gennemskuelig og 

struktureret for både sagsbehandler og familien.  

 

Tværfaglig beskrivelse af barnets og familiens situation 

I de syv sager som VISO har gennemgået vurderes det, at der som udgangspunkt indhentes 

meget viden til at beskrive barnets situation, og det ses bl.a., at der indhentes viden fra 

daginstitutioner, skoler, PPR og udfører som f.eks. familiebehandling. Desuden ses det i nogle af 

sagerne, at der supplereres med viden fra f.eks. børnepsykologiske undersøgelser, udredninger 

fra Børnehus Syd eller viden fra psykiatriske udredninger, når der er brug for mere specialiseret 

viden i afdækningen. Derudover ses det, at der som udgangspunkt tales med både forældrene 

og barnet i forbindelse med undersøgelsen. 

 

Fokusering af den børnefaglige undersøgelse 

Det er dog også kendetegnende for hovedparten af de syv sager, som VISO har gennemgået, at 

de børnefaglige undersøgelser fremstår som lange og ufokuserede. I de fleste af de 

gennemgåede undersøgelser, er der ikke indledningsvis taget stilling til en problemstilling eller et 

fokus for undersøgelsen og det fremgår ikke tydeligt, hvad der er baggrunden for undersøgelsen 

og hvad undersøgelsen skal afdække. Den manglende indledende fokusering, kan gøre det 

vanskeligt at sortere i, hvilken viden, der er brug for, til at belyse problemstillingen relevant. I 



 

Side 43 af 58 

mange af de gennemgåede sager ses det således også, at der i stedet for konkrete beskrivelser 

af barnet og den givne problemstilling, er indsat lange og fulde referater fra f.eks. samtalerne med 

barn og forældre og hele statusskrivelser fra det faglige netværk, uden at der tages stilling til, 

hvilke informationer, der er væsentlige for den aktuelle undersøgelse. Konsekvensen er til dels, 

at undersøgelserne bliver præget af mange gentagelser, hvilket kan forekomme uoverskueligt og 

utilgængeligt for familierne at læse. Men derudover bliver det også vanskeligt at udarbejde 

præcise analyser og faglige vurderinger af barnets behov for støtte. I flere af de gennemgåede 

sager ses det således også, at analyserne og de faglige vurderinger er meget brede og 

overordnede. 

 

Derudover kan det, i de ufokuserede børnefaglige undersøgelser, være vanskeligt at sikre, at 

undersøgelserne rent faktisk får belyst og sammenholdt de relevante forhold omkring barnet.  

Tages der ikke stilling til et fokus eller en problemstilling indledningsvis i undersøgelsen, er der 

en risiko for, at væsentlige forhold om barnet overses i de lange og ufokuserede beskrivelser, 

som forældre og netværk giver af barnet. I flere af de gennemgåede undersøgelser vurderes 

netop denne udfordring at gøre sig gældende, og det vurderes i flere af de børnefaglige 

undersøgelser, at beskrivelserne af barnet og familien ikke udfoldes og sammenholdes 

tilstrækkeligt i undersøgelserne. 

 

Ligeledes vurderes det i flere af de børnefaglige undersøgelser, at der mangler viden om 

forældrenes kompetencer ift. barnet eller en given problemstilling. Gennemgående for de fleste 

af sagerne er, at der er talt med forældrene om deres forhold, som f.eks. opvækstvilkår og 

generelle levevilkår. Men der mangler en afdækning af forældrenes kompetencer til at forstå, 

håndtere og reagere relevant i forhold til barnet. Også i denne sammenhæng vurderes det, at en 

opmærksomhed på at fokusere de børnefaglige undersøgelser, kan kvalificere afdækningen af 

forældrenes kompetencer. Med en fokusereret problemstilling fra start, kan man i højere grad 

indhente konkrete beskrivelser af forældrenes kompetencer, ressourcer og udfordringer i forhold 

til netop dét der bekymrer. 

 

Et eksempel på en sag, hvor der mangler en fokusering af undersøgelsen og analysen er vedr. 

en pige, der anbringes uden for hjemmet. Her ses det, at der foreligger meget viden om pigen - 

både fra tidligere indsatser i form af familiebehandling i hjemmet samt fra en psykologisk 

undersøgelse af pigen og forældrenes kompetencer. I undersøgelsen er beskrivelserne fra de 

forskellige parter kopieret ind under de forskellige fokusområder men man får ikke udfoldet den 

viden man har om pigen og får f.eks. ikke konkret beskrevet pigens seksuelt bekymrende adfærd 

eller udfoldet, hvordan det er svært for forældrene at imødekomme pigens behov. I den samlede 

analyse får man lavet et resume af de beskrivelser, man har kopieret ind, og man får meget 

overordnet beskrevet eller gentaget, at pigen er behandlingskrævende og, at forældrene ikke kan 

møde hendes behov for grænsesætning og følelsesmæssig støtte. Det vurderes dog, at der 

mangler en analyse af pigens adfærd og situation og forklaring af pigens massive mistrivsel 

igennem mange år. I analysen og den faglige vurdering fremgår det ikke klart om det f.eks. 

vurderes, at udfordringerne er iboende barnet eller om det skal ses, som et resultat af den måde 

barnet er mødt på, og der ses ikke en egentlig analyse af mulige sammenhænge, hvilket også 

vanskeliggør, at pege på konkrete mål for indsatsen efterfølgende. 

 

I en anden af de gennemgåede sager, vedr. en dreng, der bor i hjemmet, og hvor der er mistanke 

om vold fra far, ses det ligeledes, at der ikke indledningsvis i undersøgelsen er udarbejdet en 

præcisering af, hvad det er man gerne vil undersøge. I denne sag foreligger der mange 

oplysninger fra f.eks. daginstitution og Børnehus Syd omkring drengen, men i selve 

undersøgelsen ses det ikke, at dét der bekymrer bliver undersøgt yderligere og man undersøger 

f.eks. ikke, hvordan mor agerer, i situationer, hvor far er voldsom. I den samlede analyse forholder 
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man sig ikke til, at drengen har været udsat for vold, eller hvordan man i øvrigt kan forstå 

sammenhængen mellem drengens meget aggressive og vrede adfærd og det, at han har været 

udsat for vold og traumatiserende hændelser. Analysen bliver overordnet og generel og 

præciserer ikke, hvad sammenhængene i drengens mistrivsel bunder i, og den samlede analyse 

og faglige vurdering bliver ikke tilstrækkeligt retningsanvisende, når der skal arbejdes videre i 

indsatsen.  

 

I enkelte af de sager, som VISO har gennemgået ses det, at der indledningsvis er foretaget en 

afgræsning eller fokusering af undersøgelsen, hvor det fremgår, hvad der er baggrunden for at 

undersøgelsen iværksættes og hvad man konkret ønsker at undersøge nærmere. I disse sager 

vurderes det i højere grad, at undersøgelserne får afdækket barnets aktuelle situation og både 

analysen og den socialfaglige vurdering af støttebehovet, fremstår mere dækkende og 

retningsanvisende ift. det videre arbejde i sagen. 

 

Samlet set vurderer VISO således, at der som udgangspunkt indhentes og anvendes viden fra 

både barnet, forældrene og det relevante professionelle netværk i den faglige udredning af 

barnets og familiens støttebehov. Det vurderes dog, at det kunne øge kvaliteten af den faglige 

udredning, med en tydelig fokusering af, hvad man ønsker at undersøge og hvad undersøgelsen 

skal afdække. Fokuseringen af undersøgelsen vil kunne kvalificere, at der indhentes afgrænset, 

relevant og konkret viden fra både barn, forældre og privat- og professionelt netværk, hvilket 

endvidere vil kvalificere en mere præcis socialfaglig analyse og retningsanvisende vurdering og 

stillingtagen til støttebehovet.  

 
 
Valg af indsats 
I forhold til valg af indsats vurderer VISO på, om det på baggrund af de børnefaglige 

undersøgelser er muligt at træffe relevante afgørelser om indsatser for barnet og familien, og 

hvordan undersøgelserne er omformuleret til konkrete støttebehov i en handleplan. 

 

I de syv sager, som VISO har gennemgået vurderes det først og fremmest, at der aktuelt er 

iværksat relevante foranstaltninger i sagerne. Ligeledes ses det i næsten alle de sager, som VISO 

har gennemgået, at der foreligger aktuelle handleplaner på de indsatser, der er iværksat. 

Handleplanerne er udarbejdet i en systematik, der er i overensstemmelse med metodikken i ICS 

og sikrer, at alle iværksatte indsatser, er skrevet i en samlet handleplan, hvilket giver et godt 

overblik for barnet og familien. 

 

I nogle af de gennemgåede sager vurderes endvidere, at der er udarbejdet relevante formål og 

forholdsvis konkrete og specifikke mål for indsatserne, hvilket gør det muligt at lave opfølgninger 

på barnets situation, udvikling og trivsel. 

 

Som ovenfor beskrevet, vurderes det dog også, at de brede og ufokuserede børnefaglige 

undersøgelser i flere af sagerne, gør det vanskeligt at identificere det konkrete støttebehov hos 

barnet og familien og dermed også vanskeliggør at opstille præcise formål og konkrete mål med 

indsatserne. I nogle af sagerne kan der således være usikkert, hvorvidt indholdet i indsatserne, 

er det rette til at imødekomme barnets og familiens behov for støtte. 

 

I én af de gennemgåede sager ses det f.eks. at der bevilges aflastning til en dreng, hvor familien 

samlet set er meget presset og ofte havner i voldsomme konflikter. I undersøgelsen ses det ikke 

afdækket, hvornår konflikterne opstår eller hvordan forældrene møder og håndterer drengen 

under konflikterne. Derudover er det ikke afdækket, hvordan drengen oplever konflikterne, eller 
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hvad der udløser, at drengen kan blive meget udad-reagerende. Når undersøgelsen ikke konkret 

afdækker og sammenholder mulige forklaringer på barnets adfærd og familiens situation, bliver 

det vanskeligt at præcisere, hvordan indsatsen skal tilrettelægges, hvad indsatsen skal indeholde, 

hvilke mål, der skal opnås under indsatsen og hvem der har ansvaret for hvad.  

 

I flere af sagerne ses det således også, at målene i handleplanen enten ikke er udfyldte eller, at 

målene fremstår meget overordnede og generelle og uden en præcisering af, hvilken forandring 

man ønsker at se og hvordan man forventer at opnå den. 

 

Derudover ses det kun i få af sagerne, at man har forholdt sig konkret og specifik til, hvem der 

har ansvaret for hvad, i forhold til at opnå de mål, der er stillet, hvilket kan hænge sammen med, 

at det er vanskeligt at specificere hvem, der gør hvad, i forhold til mål, der ikke er konkrete og 

specifikke. 

 

Derudover vurderes det gennemgående i sagerne, at der i handleplanerne mangler 

opmærksomhed på, hvordan der kan opstilles relevante og konkrete mål i forhold til forældrene. 

Det ses i ingen af de sager, som VISO har læst, at der er udarbejdet forældrehandleplaner i 

forbindelse med anbringelser uden for hjemmet og mål for forældrene er sparsomt beskrevet i 

barnets handleplaner i sagerne. Som beskrevet under den faglige udredning, vurderes det også 

her, at der i flere af sagerne mangler konkret og systematiseret viden om forældrenes 

kompetencer i forhold til den givne problemstilling, hvilket altså synes at have betydning for det 

videre arbejde i handleplanerne. Det vurderes, at der med fordel kunne være opmærksomhed på 

at lave aktive og konkrete mål i forhold til forældrene i handleplanerne eller i specifikke 

forældrehandleplaner under anbringelser, så indiakationerne for målopfyldelse bliver mere 

præcis.  

 
 
Opfølgning 
I forhold til opfølgning har VISO fokus på, hvordan der løbende følges op i sagerne, om både 

barn, forældre og netværk inddrages relevant i opfølgningerne, og om handleplanen anvendes 

som et aktivt redskab i forbindelse med opfølgningerne. 

 

På baggrund af de gennemgåede sager, vurderer VISO, at der som udgangspunkt, følges op i 

sagerne løbende, og som udgangspunkt foregår opfølgningerne med inddragelse af både barnet, 

forældrene og dele af netværket.  

 

I nogle af sagerne ses det endvidere, at der tages aktivt stilling til, at der kan være behov for 

hyppigere opfølgning i sagen. Dette ses f.eks. i en sag vedr. en ung pige, hvor der er mange 

udfordringer i samværet med moren. Her vurderes det, at der er behov for hyppigere opfølgninger 

med pigen, og det vurderes som en styrke, at der laves en socialfaglig vurdering af opfølgnings-

behovet. 

 

I en anden sag, ses det omvendt, at der på trods af flere magtanvendelser i en periode, ikke 

foretages opfølgning på anbringelsen, hvilket VISO vurderer, havde været relevant, for at kunne 

vurdere, hvordan pigen aktuelt trives på anbringelsesstedet. 

Som udgangspunkt er der, som beskrevet, handleplaner i størstedelen af sagerne, og som 

udgangspunkt foreligger der således et redskab i sagen, til brug for den løbende opfølgning. Da 

flere af handleplanerne, som beskrevet, fremstår meget overordnede og generelle, vurderes det 

dog, at de ikke er tilstrækkeligt anvendelige som udgangspunkt for opfølgning på indsatserne. 
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Andet 
VISO har vurderet sagerne i en måleperiode fra den 2. februar 2018 til den 1. februar 2020. I 

forbindelse med gennemgang af sagerne, er der dog læst sags-materiale, der ligger forud for 

måleperioden, for at få en samlet forståelse af sagen. I flere af sagerne bemærkes det, at de 

forhold, som er udslagsgivende for at opstarte eller opdatere de børnefaglige undersøgelser, har 

været kendt længe og i flere tilfælde i flere år.  Det bemærkes således også i flere af sagerne, at 

de tidligere har været lukket, for igen at blive åbnet på baggrund af modtagne underretninger, 

som ikke beskriver nye forhold. Der ses således sager, hvor der bliver udarbejdet undersøgelser 

vedr. bekymrende forhold, som burde have været afdækket langt tidligere.  
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Bilag 2 Datakilder og metode 
 

Dette bilag uddyber de datakilder og metoder der ligger til grund for Task Forcens analyse og 

dermed for rapporten.  

 

 

Skriftligt materiale  
Nordfyns Kommune har indsendt forskellige dokumenter til Task Forcen. Det drejer sig blandt 

andet om politikker på børne- og ungeområdet samt arbejdsgange og øvrige dokumenter, der 

tegner et billede af organiseringen af sagsbehandlingen i kommunen. Dette skriftlige materiale er 

blevet gennemgået af Task Forcen forud for interviewene for at kvalificere de spørgsmål, der 

stilles her. Derudover har Task Forcen anvendt materialet til at belyse, om der er sammenhæng 

imellem de skriftlige materialer og kommunens praksis.  

 

Interview  
Task Forcen har afholdt en række semistrukturerede gruppeinterviews med ledere, medarbejdere 

og samarbejdspartnere i kommunen. Der er foretaget 7 interview med i alt 28 personer. Tabel 1 

herunder giver et overblik over interviewgrupperne og antallet af interviewpersoner. 

 

Tabel 1. Interviewgrupper og interviewpersoner. 

 Antal 

interviewpersoner 

Sagsbehandlere i modtagelsen 4 

Sagsbehandlere i ungeteam 3 

Sagsbehandlere i børneteam 7 

Mellemledere (faglig leder og koordinatorer) 3 

Øverste ledelse (direktør og chef for området) 2 

Leverandører 2 

Almenområdet (skole, dagtilbud, CLT, sundhedspleje) 7 

Samlet antal interviewpersoner 28 

 

De interviewede kan, uanset deres organisatoriske placering, kun udtale sig om udfordringerne i 

sagsarbejdet set ud fra deres eget perspektiv. Det følger heraf, at de problemstillinger der 

fremhæves i Task Forcens analyse på baggrund af interviewene ikke nødvendigvis fremstår lige 

tydeligt eller betydelige i alle dele af organisationen.  
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Ankestyrelsens juridiske sagsgennemgang  
Ankestyrelsens sagsgennemgang omhandler 20 af kommunens sager. Ankestyrelsen foretager 

en juridisk gennemgang af sagerne, og tager stilling til, om udvalgte lovkrav indenfor de valgte 

temaer er overholdt.  

 

I det følgende gives først et overblik over de typer af sager, Ankestyrelsen har gennemgået. 

Derefter beskrives Ankestyrelsens vurderingsgrundlag for sagsgennemgangen. Resultaterne af 

sagsgennemgangen præsenteres i rapportens kapitler og i bilag 1.  

 

Oversigt over de gennemgåede sager  

Kommunen er blevet bedt om at indsende 20 verserende sager fordelt efter kriterier fastsat af 

Ankestyrelsen.  

 

Sagstyperne er:  

 

 17 sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52.  

 Tre sager, hvor der ikke er truffet afgørelse om en foranstaltning, men tilbudt en indsats 

efter servicelovens § 11, stk. 3.1  

 

Mere specifikt blev kommunen bedt om at de 17 afgørelsessager fordeler sig på otte sager om 

anbringelse, tre sager om aflastning, tre sager om kontaktperson og tre sager om 

familiebehandling. Kommunen er bedt om at udvælge sagerne efter følgende kriterier:  

 

 Sagerne skal være verserende, det vil sige, at der ikke må være tale om en afsluttet 

indsats.  

 Sagerne skal omhandle børn og unge mellem 0 og 17 år med særlige behov – dog ikke 

alene med fysiske handicaps.  

 Kommunen skal have været handlekommune for barnet eller den unge det seneste år.  

 

Desuden skal følgende kriterier være opfyldt:  

 

 Afgørelsen om en foranstaltning eller tilbuddet om støtte efter servicelovens § 11, stk. 3, 

skal være så ny som mulig og være truffet/givet inden for det seneste år. For at få indblik 

i arbejdet med opfølgning er kommunen dog bedt om, at afgørelserne i tre af de indsendte 

anbringelsessager er mere end et år gamle.  

 Sagerne må ikke have været anket til og/eller behandlet i Ankestyrelsen. Sagerne må 

heller ikke have været behandlet af Ankestyrelsen efter servicelovens § 65.  

 Der må ikke være tale om flere sager fra samme familie.  

 

I det følgende uddybes vurderingsgrundlaget for Ankestyrelsens sagsgennemgang.  

 

Vurderingsgrundlag i sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning 

I de sager, hvor der er truffet afgørelse om en foranstaltning i måleperioden vurderer 

Ankestyrelsen sagsbehandlingen i forhold til den aktuelle afgørelse med fokus på, om udvalgte 

af de krav som lovgivningen stiller, når der træffes afgørelse om foranstaltninger til børn og unge, 

er overholdt. Det drejer sig om reglerne om, at der forud for en afgørelse skal udarbejdes en 

børnefaglig undersøgelse og en handleplan, at der skal ske inddragelse af barnet eller den unge, 
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blandt andet ved afholdelse af en børnesamtale. Desuden vurderer Ankestyrelsen i nogle af 

sagerne, om der er foretaget systematisk opfølgning efter, at der er iværksat en foranstaltning.  

 

Reglerne for kommunens sagsbehandling i børnesager findes blandt andet i serviceloven. Udover 

bestemmelserne i servicelovens §§ 48 og 50, stk. 3 om samtale med barnet eller den unge og 

børnesamtalen, der indeholder en mulighed for at fravige kravet om samtalen, er der i reglerne i 

serviceloven ikke hjemmel til at fravige disse. I sagsgennemgangen har Ankestyrelsen imidlertid 

valgt at supplere målingen med en vurdering af, om den manglende overholdelse af en regel har 

haft væsentlig betydning i sagens forløb. Ved manglende overholdelse af en lovbestemmelse har 

Ankestyrelsen helt konkret vurderet, om der foreligger særlige forhold, der betyder, at dette ikke 

har væsentlig betyd-ning for barnet eller den unge og indsatsen. Der kan på forhånd ikke 

fastsættes generiske kriterier for denne vurdering. Det beror på en helt konkret vurdering i den 

enkelte sag.  

 

I sagsgennemgangen belyses følgende temaer:  

 

 Inddragelse  

o Inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver i 

sagsforløbet  

o Børnesamtale efter servicelovens § 48  

 Faglig udredning  

o Børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50  

 Valg af indsats  

o Handleplanen efter servicelovens § 140  

o Vurdering af den aktuelle indsats til barnet eller den unge  

 Opfølgning  

o Tre-måneders opfølgning  

o Seks-måneders opfølgning  

o Personrettet tilsyn i anbringelsessager  

 

De følgende afsnit uddyber vurderingsgrundlaget for de sager, hvor der er truffet afgørelse om 

en foranstaltning.  

 

Inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver  
Ankestyrelsen foretager en vurdering af, om barnet eller den unge og 

forældremyndighedsindehaver i tilstrækkeligt og relevant omfang er inddraget i 

sagsbehandlingen, samt en vurdering af, om de lovmæssige krav om inddragelse af barnet eller 

den unge og forældremyndighedsindehaver ved udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse 

er overholdt, ligesom Ankestyrelsen vurderer, om reglerne for gennemførelse af børnesamtalen 

forud for, at der træffes afgørelse er overholdt.   

 

Ankestyrelsen vurderer desuden om forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge er 

systematisk inddraget i sagsbehandlingen frem til afgørelsen om en foranstaltning efter 

servicelovens § 52.  

 

Ved vurderingen af om forældremyndighedsindehaver er inddraget indgår bl.a.:  
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 Om dennes holdning til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger og i 

bekræftende fald af hvilken art disse bør være, er beskrevet i den børnefaglige 

undersøgelse. (begrundet stillingtagen)  

 Om processen i forhold til inddragelse styres systematisk af sagsbehandleren. (Hvis der 

er tale om utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig inddragelse af 

forældremyndighedsindehaver vil dette eventuelt også medføre, at Ankestyrelsen anser 

det som et opmærksomhedspunkt i den samlede vurdering af sagsbehandlingsforløbet.)  

 

Ved vurderingen af om barnet eller den unge er inddraget indgår bl.a.:  

 Om der er talt med barnet eller den unge i forbindelse med udarbejdelse af den 

børnefaglige undersøgelse.  

 Om barnet eller den unges holdning til, om der er grundlag for at iværksætte 

foranstaltninger og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være er beskrevet. 

(begrundet stillingtagen)  

 Om reglerne om gennemførelse af børnesamtalen er overholdt, herunder:  

o Om der inden der er truffet afgørelse er afholdt en samtale med barnet/den unge 

om foranstaltningen.  

o Om der er talt med barnet eller den unge om foranstaltningen i forbindelse med 

den børnefaglige undersøgelse.  

o Om Ankestyrelsen er enig, hvis der ikke talt med barnet eller den unge.  

 

Hvis der ikke er afholdt en børnesamtale i overensstemmelse med reglerne i § 48 vurderer 

Ankestyrelsen, om der i den enkelte sag foreligger særlige forhold, der betyder, at den manglende 

børnesamtale ikke har haft væsentlig betydning for barnet eller den unge og indsatsen.  

 

I forbindelse med bedømmelsen af inddragelse vurderer Ankestyrelsen ikke om det private 

netværk er afdækket og inddraget i sagsbehandlingen. Dette indgår i VISOs socialfaglige 

vurdering. Spørgsmålet om, hvorvidt netværket er inddraget i relevant og tilstrækkelig omfang 

indgår dog i Ankestyrelsens vurdering af det samlede sagsbehandlingsforløb (se herom 

nedenfor). 

  

Faglig udredning  
Ankestyrelsen vurderer i forbindelse med bedømmelsen af, om sagerne er tilstrækkelig oplyste, 

og om der er foretaget en faglig udredning i sagerne, om udvalgte lovmæssige krav for 

udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser er overholdt og om sagerne generelt er oplyst før der 

træffes afgørelse.  

 

Ankestyrelsen vurderer: 

 

 Om der er udarbejdet en aktuel børnefaglig undersøgelse eller en opdatering af en 

tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse.  

 

Hvis der ikke foreligger en aktuel børnefaglig undersøgelse eller en opdatering af en 

tidligere udarbejdet undersøgelse vurderer Ankestyrelsen, om der foreligger særlige 

forhold i sagen, der gør at dette ikke har haft væsentlig betydning for barnet og indsatsen. 

Der er dog ikke krav om en børnefaglig undersøgelse, når der iværksættes foreløbig eller 

akut støtte.  
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Hvis den børnefaglige undersøgelse er meget mangelfuld lægges det til grund, at der 

ikke er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, eksempelvis hvis der foreligger en 

børnefaglig undersøgelse med en ny dato, hvor indholdet er afskrift fra en tidligere 

udarbejdet undersøgelse, der ikke er opdateret, og hvor der ikke er udarbejdet en aktuel 

vurdering.  

 

 Om den børnefaglige undersøgelse er afsluttet inden fire måneder.  

 

Hvis fire måneders fristen ikke er overholdt, foretager Ankestyrelsen i den enkelte sag en 

konkret vurdering af om der foreligger særlige forhold, der betyder at den manglende 

overholdelse af fristen ikke har haft væsentlig betydning for barnet eller den unge. Det 

indgår i denne vurdering, om der eksempelvis alene er tale om en kortere overskridelse.  

 

 Om der er udarbejdet en begrundet stillingtagen i den børnefaglige undersøgelse.  

 

Hvis den børnefaglige undersøgelse ikke indeholder en begrundet stillingtagen til, om der 

er behov for at iværksætte en foranstaltning, og i bekræftende fald af hvilken art, foretager 

Ankestyrelsen i den enkelte sag en konkret vurdering af, om der foreligger særlige 

forhold, der betyder at den manglende overholdelse ikke har haft væsentlig betydning for 

barnet eller den unge og indsatsen.  

 

 Om den børnefaglige undersøgelse er afsluttet inden afgørelsen.  

 

Hvis den børnefaglige undersøgelse ikke er afsluttet, inden afgørelsen om en 

foranstaltning er truffet, foretager Ankestyrelsen i den enkelte sag en konkret vurdering 

af, om der foreligger særlige forhold, der betyder at denne mangel ikke har haft væsentlig 

betydning for barnet eller den unge og indsatsen.  

 

 I hvilket omfang de sager, hvori der er truffet afgørelse om en foranstaltning, generelt har 

været oplyst på afgørelsestidspunktet.  

 

Som beskrevet indledningsvis, så har Ankestyrelsen udvalgt nogle temaer, som er målt. Det 

betyder, at Ankestyrelsen ikke har vurderet, om alle krav i servicelovens § 50 til en børnefaglig 

undersøgelse er opfyldt. 

 

Ankestyrelsen vurderer desuden ikke det socialfaglige indhold i de børnefaglige undersøgelser. 

VISO vurderer socialfagligt de sager, hvor der er udarbejdet en aktuel børnefaglig undersøgelse 

eller en opdatering til en tidligere udarbejdet børnefaglig undersøgelse.  

 

Valg af relevant indsats  
Ankestyrelsen vurderer i forbindelse med valg af relevant indsats, om udvalgte af de lovmæssige 

krav til udarbejdelse af handleplaner er overholdt. Endvidere foretages en konkret vurdering af 

om der er iværksat den relevante og tilstrækkelige støtte til barnet eller den unge ved 

måleperiodens afslutning.  

 

Handleplaner  
Ankestyrelsen vurderer i afgørelsessagerne, om lovens krav om udarbejdelse af en handleplan, 

før der er truffet afgørelse om en foranstaltning, er overholdt.  
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Ankestyrelsen vurderer:  

 

 Om der er udarbejdet en handleplan  

 

Hvis der ikke foreligger en handleplan omhandlende den aktuelle indsats vurderer 

Ankestyrelsen, om der foreligger særlige forhold i sagen, der gør at dette ikke har haft 

væsentlig betydning for barnet eller den unge samt for indsatsen.  

 

Ved vurderingen af om der foreligger en handleplan indgår, om handleplanen omhandler 

den aktuelle foranstaltning og angiver konkrete mål i forhold til denne. Hvis handleplanen 

indholdsmæssigt er meget mangelfuld, er det lagt til grund, at der ikke er udarbejdet en 

handleplan, eksempelvis hvis det slet ikke fremgår af handleplanen, hvilken indsats den 

omhandler.  

 

 Om handleplanen er udarbejdet inden afgørelsen.  

 

Hvis handleplanen ikke er udarbejdet, inden afgørelsen om en foranstaltning er truffet, 

foretager Ankestyrelsen i den enkelte sag en konkret vurdering af, om der foreligger 

særlige forhold, der betyder at den manglende handleplan ikke har haft væsentlig 

betydning for indsatsen. I denne vurdering kan eksempelvis indgå, om handleplanen er 

udarbejdet, inden foranstaltningen er iværksat.  

 

Som beskrevet indledningsvis, har Ankestyrelsen udvalgt nogle temaer, som er målt. Det betyder, 

at Ankestyrelsen ikke har vurderet, om alle krav i servicelovens § 140 til handleplaner er opfyldt.  

 

Ankestyrelsen vurderer desuden ikke det socialfaglige indhold i handleplanerne.  

 

Aktuel indsats  
Ankestyrelsen vurderer ikke, om den specifikke foranstaltning i den konkrete sag, er den rette 

sociale foranstaltning for barnet eller den unge, men foretager en helt konkret vurdering af, om 

der på tidspunktet for sagsgennemgangen er bekymring for, om kommunen har iværksat den 

relevante og tilstrækkelige støtte til barnet eller den unge ud fra de beskrevne behov og 

vanskeligheder. Hvis dette er usikkert, tager Ankestyrelsen sagen op af egen drift, hvilket betyder, 

at Ankestyrelsen vil foretage en vurdering af, hvorvidt kommunen gør det nødvendige i forhold til 

barnet eller den unge.  

 

Der kan eksempelvis være tale om sager, hvor der ikke er foretaget en helhedsvurdering af det 

enkelte barn eller unges forhold og behov for særlig støtte, hvorfor barnet eller den unges aktuelle 

støtte-behov ikke er tilstrækkelig afdækket.  

 

Opfølgning  
Ankestyrelsen anmoder kommunen om, at der i tre af de fem sager om anbringelse, er truffet 

afgørelse for mere end et år siden. Ankestyrelsen forholder sig i disse tre sager til, om der er sket 

opfølgning som fastsat i serviceloven. Dvs. om der er foretaget:  

 

 Opfølgning 3 måneder efter foranstaltningen er iværksat.  

 Opfølgning efter 6 måneder.  
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 To årlige personrettede tilsyn.  

 

Hvis der ikke er sket lovmæssig opfølgning, foretager Ankestyrelsen i den enkelte sag en konkret 

vurdering af, om der foreligger særlige forhold, der betyder at den manglende opfølgning ikke har 

væsentlig betydning for indsatsen. I vurderingen heraf kan bl.a. indgå, om der er tale om en 

kortvarig overskridelse af de tidsmæssige krav.  

 

Sager om tilbud efter servicelovens § 11, stk. 3.  
Ankestyrelsen vurderer i tre sager om tilbud efter § 11, stk. 3, om tilbuddet på baggrund af de 

oplysninger der forelå i sagen, da tilbuddet blev givet, kan imødekomme barnets eller den unges 

behov. Ved vurderingen lægger Ankestyrelsen vægt på følgende elementer: kompleksitet, 

problemets tyngde og type, samt oplysninger om barnets eller den unges og familiens forhold.  

Ankestyrelsen vurderer i den forbindelse:  

 

 Om sagen er tilstrækkelig oplyst og der er tale om en afgrænset problemstilling, eller  

 Om der er tilstrækkelige oplysninger, men der er tale om en mere kompleks 

problemstilling, eller  

 Om oplysningsgrundlaget er utilstrækkeligt i forhold til at vurdere sagens kompleksitet  

 

Andre forhold i sagsforløbet  
Udover vurderingen af de enkelte lovgivningsmæssige krav, foretager Ankestyrelsen i alle 20 

sager en vurdering af det samlede sagsforløb. Ankestyrelsen vurderer i den forbindelse, om der 

er henholdsvis styrker og opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingen, som har væsentlig 

betydning for indsatsen overfor barnet, den unge eller familien.  

 

Styrker i sagsbehandlingen kan eksempelvis være:  

 

 Systematisk journalføring med vurderinger og begrundelser for sagsskridt  

 Rettidig og relevant håndtering af underretninger  

 Inddragelse af relevant børnefaglig ekspertise i sagsbehandlingen, eksempelvis 

udarbejdelse af psykologiske undersøgelser eller inddragelse af VISO og SISO  

 Inddragelse af det professionelle og private netværk  

 Tæt opfølgning  

 

Opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingen kan eksempelvis være:  

 

 Langsom reaktion på alvorlige underretninger  

 Passivitet i sagsbehandlingen  

 Mangelfulde sagsbehandlingsskridt  

 Manglende helhedsvurdering  
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VISOs socialfaglige sagsgennemgang  
VISOs sagsgennemgang omhandler otte af kommunens sager. VISO foretager en socialfaglig 

vurdering af sagerne, og tager stilling til den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen, inden for 

de fire temaer.  

 

VISO gennemgår afgørelsessager, hvor der foreligger en aktuel børnefaglig undersøgelse, enten 

i form af en ny børnefaglig undersøgelse eller en opdatering af en tidligere udarbejdet børnefaglig 

undersøgelse. Derudover gennemgår VISO  opfølgningssager. Det betyder, at afgørelsessager 

uden en aktuel børnefaglig undersøgelse og sager om støtte efter § 11, stk. 3 ikke er omfattet af 

VISOs sagsgennemgang.  

 

Den socialfaglige vurdering finder sted efter Ankestyrelsens gennemgang af sagerne og tager 

afsæt i Ankestyrelsens udarbejdede oversigt over hændelser i den enkelte sag. Oversigten 

bidrager til at kvalificere den socialfaglige stillingtagen til, hvilke dokumenter, der skal anvendes 

til brug for belysning af temaerne.  

I det følgende uddybes vurderingsgrundlaget for VISOs sagsgennemgang. Resultaterne af 

sagsgennemgangen præsenteres i rapportens kapitler og i bilag 1.  

 

Inddragelse  

Under temaet inddragelse foretager VISO en socialfaglig vurdering af, i hvilken grad barnet/den 

unge, forældremyndighedsindehavere samt barnets/den unges øvrige netværk, er inddraget 

relevant i sagsbehandlingen.  

 

I VISOs sagsgennemgang vurderes der blandt andet på:  

 

 I hvilket omfang og hvordan barnet/den unge og forældremyndighedsindehavere 

informeres og inddrages i forbindelse med underretninger, afgørelser om opstart af 

børnefaglige undersøgelser og i møder/samtaler i forbindelse med sagsbehandlingen.  

 Om kommunen beskriver i sagen, hvilke aspekter der evt. kan gøre samarbejdet med 

familien vanskeligt, og i givet fald hvordan dette håndteres  

 Om kommunen forsøger at indhente viden om barnet i de situationer, hvor direkte 

kommunikation med barnet ikke er mulig  

 I hvilken grad barnet, forældremyndighedsindehavere og netværket ses inddraget i 

møder og samtaler omkring barnet  

 

Faglig udredning  

I forhold til en socialfaglig vurdering af den faglige udredning i sagerne, vurderer VISO primært 

på arbejdet med de børnefaglige undersøgelser. VISO vurderer herunder den socialfaglige 

kvalitet i forhold til, hvordan der indhentes viden til brug for udredningen og hvordan der 

udarbejdes socialfaglige analyser og vurderinger i sagerne.  

 

VISOs sagsgennemgang vurderes der blandt andet på:  

 

 Hvordan den børnefaglige undersøgelse udarbejdes metodisk 

 Hvordan den børnefaglige undersøgelse er planlagt/tilrettelagt, herunder 

o Hvordan det sikres, at undersøgelsen afdækker problemstillingen på en relevant 

måde (F.eks. via tragtninger eller faglige vurderinger) 
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o Om og i så fald hvordan der er udarbejdet en procesmæssig forberedelse af 

undersøgelsen (f.eks. via en undersøgelsesplan) 

 Om der er indhentet tilstrækkelig og relevant viden til at afdække problemstillingen, 

herunder 

o Om der er indhentet og anvendt tværfaglig viden og/eller specialviden i 

undersøgelsen 

o Hvordan netværkets beskrivelser og vurderinger er inddraget i undersøgelsen 

o Hvordan familiens generelle levevilkår er udfoldet i undersøgelsen 

 Om der er udarbejdet en fyldestgørende analyse af barnets ressourcer og udfordringer, 

herunder 

o Om der findes analyser af både ressourcer og udfordringer i forhold til barnet/den 

unge og familien 

o Om de indhentede oplysninger inddrages og anvendes i analysen 

o Om der anvendes relevant teoretisk, empirisk og erfaringsbaseret socialfaglig 

viden om barnets/den unges specifikke problemstillinger i analysen 

 Om der er udarbejdet en relevant socialfaglig vurdering på baggrund af analysen, 

herunder 

o Om der ses en tydelig adskillelse af beskrivelser og faglige vurderinger i 

undersøgelsen 

o Om den faglige vurdering er i overensstemmelse med beskrivelser, 

observationer og analyse 

 

Valg af indsats  

I forhold til valg af indsats vurderer VISO om valget af indsats afspejler det samlede behov, som 

udredningen har afdækket. VISO vurderer ligeledes, om den valgte indsats er tydelig og 

velargumenteret og om rammerne og målene for indsatsen er klare.  

 

VISOs sagsgennemgang vurderes der blandt andet på:  

 

 Om der er overensstemmelse mellem den socialfaglige vurdering og valg af indsats, 

herunder 

o Om undersøgelsens beskrivelser er omformuleret til beskrivelse af barnets/den 

unges støttebehov 

 Om der i handleplanen er taget stilling til alle fokusområder? Og hvis ikke, om det så er 

begrundet, hvorfor ét eller fokusområder, ikke er en del af handleplanen 

 Om den støtte, der iværksættes, er i overensstemmelse med vurderingen af 

støttebehovet 

 

Opfølgning  

I forhold til opfølgning forholder VISO sig til det socialfaglige indhold samt kvalitet i opfølgningerne 

i sagerne.  

 

VISOs sagsgennemgang vurderes der blandt andet på:  

 

 Hvordan der følges op på indsatsen, herunder 

o Om der følges systematisk op på effekten af indsatsen for barnets udvikling 

o Om der ses en løbende dialog omkring mål og udvikling fra foranstaltningen 

iværksættes 
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 Hvorvidt og hvordan handleplanen anvendes som et aktivt redskab i opfølgningen, 

herunder 

o Om målene i handleplanen er konkrete og målbare 

o Om det fremgår i handleplanen, hvem der har ansvaret for de forskellige dele af 

målene i forhold til at målene indfries 

o Om indsats og mål i handleplanen løbende revideres 
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