
Internationalt fag- og debatseminar om
Værdien af tidlig forebyggende indsats

- hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til?

INVITATION

Hvordan måler vi værdien af tidlig indsats?

Hvad er barriererne for en tidlig indsats,
og hvordan overkommer vi dem?

 Hvordan kan organisationer og myndigheder
i praksis arbejde mere sammen?

 Hvad viser tendenser og erfaringer fra engelsk
praksis og forskning - og kan vi lære af det?
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 Støtte til småbørnsfamilier under pres
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 i Torvehallerne i Vejle

Center for God Forvaltning



Det, vi er enige om - værdien af tidlig forebyggende indsats 

Der hersker bred enighed om, at en tidlig indsats for et udsat barn kan give livslang effekt. Investeringen i 
forebyggelse hjælper barnet og betaler sig for samfundet som helhed.

Den gode sociale kontakt og stimulerende omsorg mellem små børn og deres primære omsorgspersoner er en 
central forudsætning for, at børn udvikler de sproglige færdigheder, den sociale forståelse og den kropslige og 
følelsesmæssige intelligens, der er en forudsætning for, at børn kan lære og indgå i sunde og udviklende 
relationer og sammenhænge senere hen.

Tidlig indsats betaler sig. Både helt konkret for livskvaliteten hos de familier, det drejer sig om, og i sparede 
støttekroner til sociale foranstaltninger senere i livet.

Alligevel er det lettere sagt end gjort

Selv om de fleste er enige om den positive betydning af en tidlig, forebyggende indsats over for udsatte børn 
og børnefamilier, findes der kun begrænset viden om den faktiske effekt af indsatsen. Mange er rigtig gode til 
at måle på antallet af aktiviteter og antallet af familier, de når - og dermed vise, at de har gjort det, der stod i 
kontrakten. Andre indhenter vidnesbyrd fra familier, der har modtaget hjælp. Langt færre er imidlertid i stand til 
systematisk at måle progression i lige netop de sociale færdigheder, den følelsesmæssige intelligens og det
overskud hos børn og voksne, det hele handler om, og som er forudsætningen for, at børn kan lære og indgå i 
gode relationer senere hen. Hvordan gør man det - og kan det gøres på en måde, der ikke kompromitterer
relationen mellem familie og frivillige eller får de medvirkende til at føle, at de er underlagt et regime af krav
og kontrol?

Hvorfor skal du deltage?

Med konferencen ’Værdien af tidlig indsats’ ønsker Home-Start Familiekontakt at sætte fokus på nogle af
de udfordringer, der er forbundet med at sætte tidligt ind overfor udsatte børn og deres familier og give dig 
inspiration til at overkomme nogle af de barrierer, der står i vejen for en tidlig indsats.
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Home-Start Familiekontakt er igen i år vært for et åbent fag-seminar, der inviterer dig 
indenfor for at lære nyt og få inspiration fra de bedste eksperter i ind- og udland.

I 2016 kobler vi vores fagseminar med en studietur til England for at lære af britiske 
erfaringer med tidlig indsats og skabe meningsfuld dokumentation af den.

DELTAGER DU I BEGGE DELE, FÅR DU KONFERENCEN GRATIS.!  Home-Start Familiekontakt 
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På seminaret har du mulighed for at:

· Blive klogere på nogle af de organisatoriske udfordringer, der findes internt i det kommunale system
 og i samarbejdet mellem myndigheder og civilsamfund, og som står i vejen for en tidlig indsats.

· Komme på forkant med udviklingen - Få konkret viden om udviklingstendenserne i Storbritannien og
 om, hvad det betyder for den tidlige indsats, når civilsamfundsorganisationer og det offentlige arbejder
 mere sammen.

· Få ideer og inspiration til, hvordan I kan nedbryde nogle af de væsentligste barrierer, så I kan skabe
 mere og bedre forebyggende indsats.

· Lære mere om progressionsmåling ’uden krav og kontrol’.

· Møde familier, der har nydt godt af en tidlig indsats og høre deres bud på, hvad der skal til for at
 sætte tidligt ind overfor udsatte børn og deres familier.

· Høre nærmere om studieturen til England, med besøg på institutioner og organisationer, der arbejder
 med tidlig indsats og med nye metoder til at måle ’outcomes’ i stedet for at måle på indsats (aktiviteter).

Centrale spørgsmål

Gennem oplæg og debat ønsker vi at diskutere konkrete svar på nogle af de organisatoriske problemstillinger, 
der kan være forbundet med at levere tidlig forebyggende indsats overfor udsatte børn. Vi forsøger at besvare 
følgende spørgsmål:

· Hvordan måler vi værdien af tidlig indsats?

· Hvilke barrierer for at sætte ind med forebyggelse opstår der ofte i det kommunale system?

· Hvordan løser vi udfordringerne, og hvad skal der til, for at vi kan overkomme barriererne?

· Koordination af indsatsen: Hvordan kan frivillige organisationer og myndigheder i praksis
 arbejde mere sammen for at støtte udsatte børn og deres familier?
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DEBATOPLÆG - Fire vinkler på tidlig indsats og hvordan vi får det til at ske 

Til seminaret har vi inviteret 4 spændende oplægsholdere fra England og
Danmark, der vil sætte fokus på, hvordan vi kommer fra retorik til god praksis.

# ALISON BODY (UK)
The relationship between voluntary sector organisations and the State when delivering early 
intervention services: An uneasy partnership?

Alison Body (UK) har tidligere haft ledende stillinger i flere frivillige organisationer for børn, men har også 
siddet fem år i en kommune som forvalter og indkøber af services på børneområdet. Den baggrund har hun 
brugt til at skrive en Ph.d. på det anerkendte Center for Philanthropy på University of Kent. Lige nu forsker hun 
på Canterbury Christ Church University i de frivillige organisationers betydning for børnefamiliers liv, især når 
samskabelsen mellem den offentlige og private tidlige indsats øges.

# NIELS CHRISTIAN BARKHOLT
Hvordan styrker vi kvaliteten i familieindsatsen og den tidlige forebyggelse?

Niels Christian Barkholt er næstformand i Dansk Socialrådgiverforening og er en centralt placeret repræsen-
tant for mange af de medarbejdere, der møder udsatte børnefamilier. Niels rådgiver kommunale embedsmænd, 
politikere og fagfolk i, hvordan man styrker den tidlige indsats og kvaliteten i familieafdelingen. Niels er især 
optaget af, hvordan indsatsen bliver organiseret bedre, så både borgere, de fagprofessionelle og kommunen 
vinder på det.

# RIKKE WEZELENBURG
Fra regler til relationer. Om barrierer og muligheder for tidlig indsats. Udsatte børnefamilier 
skal ikke mødes af et system, der hedder ’Kommunen’, men af fagligt og personligt
engagerede mennesker.

Rikke Wezelenburg er privatpraktiserende terapeut, supervisor og konsulent. Rikke er uddannet socialrådgiver 
1999 med uddannelse inden for familieterapi og ’feedback informed treatment’ (FIT). Rikke er blandt andet 
censor ved DISPUK m.fl. og aktiv debattør og blogger på børn- og familiespørgsmål.

# ANDERS FLØJBORG
”Hvad er Vordingborgs erfaringer med tidlig indsats og en model for tidlig opsporing?
- og hvilke udfordringer mangler vi endnu at løse?”

Anders Fløjborg er afdelingsleder for børn og unge området i Vordingborg Kommune og formand for
ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening. Anders har arbejdet inden for næsten samtlige sociale
områder lige fra børn og unge til psykiatri- handicap og beskæftigelsesområdet.
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 9:30 Morgenkaffe og indskrivning.

10:00 Velkommen - Anni R. Korsbæk, Bestyrelsesformand, Home-Start Familiekontakt.
 
10:10 Hvordan styrker vi kvaliteten i familieindsatsen og den tidlige forebyggelse? Ved Niels Christian Barkholt. 

10:50 The relationship between voluntary sector organisations and the State when delivering early intervention   
  services: An uneasy partnership? By Alison Body. Dette oplæg afholdes på engelsk.

11:30 Kaffepause.

11:45 Fra regler til relationer. Om barrierer og muligheder for tidlig indsats. Ved Rikke Wezelenburg.

12:30 Frokost

13:20 Introduktion til faglige mini-workshops à 30 min. 

13:20 Deltag i 2 af 4 mini-workshops: 
 
Hver workshop kører 2 gange (30 min.) med start kl. 13.30 og 14.00.

A. Familier fortæller: Hvad fungerede for os, og hvad mener vi, der skal
 til for at sætte tidligt ind overfor udsatte børn og deres familier? 

B. Home-Starts viser erfaring med dokumentation af indsats
 - hvad gør I i din kommune? HS Landskoordinator Berit Yding med flere. 
C. The role of voluntary sector organisations and the public sector when
 delivering early intervention services - Discussion and experience sharing.
 Debatten foregår på engelsk.

D. Studietur til England  - Orientering ved Center for God Forvaltning / Morten Ronnenberg.

14:30 ”Hvad er Vordingborgs erfaringer med tidlig indsats og en model for tidlig opsporing?
  - og hvilke udfordringer mangler vi endnu at løse?” Ved Anders Fløjborg.

15:00 Kaffe-Networking og netværksopbygning. Kommer du også, fordi du får udbygget dit netværk?
  Vi har gjort pausen ekstra lang, så du kan nå at netværke.

15:30 Omvendt Paneldebat - Panelet stiller spørgsmål til salen og sætter Home-Start i den varme stol.

15:30 Opsamling - Centrale pointer, vi kan tage med hjem.
  Morten Ronnenberg og Berit Yding, Landskoordinator for Home-Start.

16:00 Afslutning og tak for i dag.
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PROGRAM
Dagen faciliteres af Morten Ronnenberg, Direktør og medstifter af Center for God Forvaltning

Tilmelding 
kontakt@home-start.dk

Deadline for tilmelding 
10. maj 2016

Pris: 1095 kr. inkl. frokost

Der er få billetter,
så tilmeld dig hurtigt.
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Seminaret gennemføres i samarbejde med

Center for God Forvaltning
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Studietur til England om tidlig indsats
Home-Start er sammen med Center for God Forvaltning arrangør af en faglig studietur til England under
temaet tidlig indsats og med fokus på, hvordan vi måler værdien og resultatet - så vi undgår at kontrollere
og veje alle aktiviteterne, og i stedet fokuserer på den faktiske effekt.

Hvor: Studieturen går til London og Vest-england, hvor vi især vil se på:

· Erfaringer med styrket samarbejde mellem det offentlige tilbud og frivillige organisationer.
· Positive pilotresultater hos engelske kommuner, der har slækket på kontrollen, men øget tilliden
 til de frivillige organisationer, så de bedre selv kan forvalte, hvordan de laver dokumentation.
· Frivillige organisationers bidrag til den offentlige velfærd inden for området ’tidlig indsats’.

Hvornår: Onsdag d. 7. til fredag d. 9. september 2016

Hvem kan deltage?
Studieturen er for kommunalt ansatte og lokalpolitikere,
der arbejder med tidlig indsats - eksempelvis chefer inden
for social- og sundhedsområdet, ledende sundhedsplejersker
og socialrådgivere. På seminaret præsenteres studieturens
program og fokus, så du har mulighed for at overveje, om
det kan bidrage til, hvordan man kan lave forebyggende
indsats i din kommune.

Hør mere på dagen...

Home-Start Familiekontakt Danmark 
Er den danske del af det internationale netværk Home-Start Worldwide. Home-Start Danmark har lands-
sekretariat i Odense og 12 afdelinger fordelt på 14 kommuner: Thy, Ikast-Brande, Aarhus, Hedensted,
Kolding, Odense, Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Helsingør, Slagelse, Næstved, Halsnæs og København.
Home-Start findes i 25 andre lande.

· Arbejder efter rammer og værdier, som er udviklet over 40 år.
· Er baseret på frivillige, der hjælper småbørnsfamilier under pres,
 under vejledning af en socialfaglig, professionel lokal koordinator.
· Har gennem de seneste år støttet over 800 familier med mere end 1700 børn.
· Har i en evaluering af Epinion fået påvist, at Home-Starts indsats skaber et pusterum,
 som er nøglen til, at familien igen kan opbygge netværk og håndtere hverdagen.
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