
Praksis på børne-

familieområdet i Ikast-

Brande kommune.

Løsningsfokuseret 

metode siden 

2013

Lov om 

frikommunenetværk 

siden 2016

Kultur / mindset

- Samtaleteknik med fokus på 

undtagelser samt håb og drømme

- Aftaler med barn, forældre og 

netværk om tiltag.

Struktur

- Underretninger bookes direkte i kalender

- Netværksmøder

- Tavlereferater



Den måde vi oftest arbejder Den måde vi arbejder, når det er nødvendigt

Den voksne som ser barnet og bliver bekymret italesætter det 

overfor forældre og tilbyder kontakt til fam.rdg.

Den voksen som ser barnet skriver og sender underretning til 

fam.rdg. 

Afholdelse af netværksmøde. Fokus på undtagelser. Dialog og 

beskrivelser af barnets adfærd i sine forskellige kontekster. 

Diversitet og kompleksitet bliver fælles-kendt

Aftaler med netværket. Alle bære ansvaret og er vigtige for 

barnet 

Indhentelse af udtalelser fra andre professionelle med kendskab 

til barnet og familien.

Afgørelse, partshøring, foranstaltninger, klagevejledning.

Børnesamtale med fokus på barnets håb og drømme Samtale som afdækker ressourcer og vanskeligheder hos barnet

Samtaler med barnet om ønsker for fremtiden Fastsættelse af mål ift. Hvad barnet ikke kan, men burde kunne 

ift. De 6 fastsatte tematikker.

Socialrådgiver i rollen som failitator Socialrådgiver i rollen som specialist

Tavlereferat Skrive referat, partshøre, skrive skriftelig afgørelse, fremsende 

klagevejledning.

Dynamisk procesforståelse

Undersøgelse og intervention foregår parallelt.

Lineær tænkning årsags-virknings tænkning

Undersøgelse – analyse – vurdering – indsats – evaluering









EVALUERINGEN VISER, AT DET ER LYKKEDES 
[…] AT OMLÆGGE DET SOCIALE ARBEJDE 
TIL I STOR UDSTRÆKNING AT VÆRE 
HURTIGERE, MERE FLEKSIBELT, MERE 
INVOLVERENDE OG MERE MED 
UDGANGSPUNKT I DEN ENKELTE FAMILIES 
BEHOV. 

REGELFRITAGELSERNE HAR VÆRET EN 
VÆSENTLIG BRIK HER I DET KONKRETE 
FORSØG – MEN UNDERSTØTTET AF 
MANGE ANDRE SAMTIDIGE OG 
SAMVIRKENDE UDVIKLINGSPROCESSER I 
DE TRE KOMMUNER. (VIVE, 2021)

Aftalepartierne er enige om at stå på de gode erfaringer fra

frikommuneforsøgene på børneområdet, hvor både sagsbehandlere

og familier har oplevet, at større fleksibilitet i proceskrav har været 

med til at sikre tættere og hyppigere dialog og en kortere vej fra 

bekymring til indsats (Social- og ældreministeriet, 2021)

Der er håb forude ☺


