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1. Indledning 
Socialforvaltningen, driftsområderne og servicecentrene, herunder Børnecentret, udformer hvert 

andet år en virksomhedsplan, der beskriver rammen om ledelsens og medarbejdernes arbejde for 

det kommende år. Virksomhedsplanen fungerer som en form for rammeaftale mellem politikere og 

forvaltningens ledelse om, hvilke mål der skal opnås indenfor den gældende periode, og som et 

redskab til styring og planlægning i tråd med den fastlagte strategiske linje for social- og udsatte 

området i Aarhus Kommune. Til eksempel på den nuværende strategiske linje kan nævnes 

Kommune Forfra – Aarhus gentænker velfærden, Aarhus Kommunes Børne- og Ungepolitik og 

Forebyggelses- og Anbringelsesstrategien for Familier, Børn og Unge. Virksomhedsplanen tjener 

derudover at give borgere, medarbejdere og ledere indblik i baggrunden for målene for det daglige 

arbejde. 

Virksomhedsplanen for Børnecentret beskriver således, hvordan virksomhedsplanen for 

Socialforvaltningen og Familier, Børn og Unge udfoldes i afdelingerne og indsatserne, som udgør 

Børnecentret, ligesom den beskriver grundlaget for arbejdet med udvikling af visioner og 

målsætninger i relation til budgettet. I fremstillingen af de overordnede visioner vil både nye 

tilbud/tiltag/initiativer/prøvehandlinger blive præsenteret og tiltag iværksat før 2018, der 

understøtter målene for 2018-2019. Dette for at give en samlet fortælling om arbejdet i 

Børnecentret forbundet med at understøtte missionen om den aktive borger og Aarhus som en god 

by for alle anno 2018-2019.  

Introduktion til Børnecentret 
I Børnecentret støttes udsatte børn fra -7 mdr. til 14 år (+18) på forskellig vis, så de sikres samme 

muligheder for udvikling og trivsel som deres jævnaldrende, og den faglige strategi i Børnecentret 

er som indledningsvis nævnt tæt forbundet med strategier for Familier, Børn og Unge, 

Socialforvaltningen og Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse som helhed.  

Rækken af indsatser i Børnecentret består af en bred vifte af både dag- og døgn tilbud, som 

tilbyder forskellige typer familiebehandling og praktisk støtte.  

Indsatserne og organiseringen af centret fremgår af organisationsdiagrammet. De enkelte 

indsatser er af hensyn til tekstens længde og formål ikke beskrevet nærmere i dette dokument. For 

en nærmere introduktion og beskrivelse af tilbuddene henvises p.t. til hjemmesiden for Aarhus 

Kommune. Der foregår dog i øjeblikket en proces omkring opdatering af beskrivelserne.  

Pr 1. september 2017 er Rådgivningscentret og Børnehusene organisatorisk blevet en del af 

Børnecentret efter tidligere at have hørt til Ungdomscentret. Baggrunden for flytningen er blandt 

andet, at der er en række samarbejdsflader mellem Rådgivningscentret og de øvrige afdelinger i 

Børnecentret, og at der er sammenfald mellem målgrupper, samt fælles fokus på familier og 

relationsarbejde. Med placeringen af Rådgivningscentret under Børnecentret forventes  

fagfællesskabet i forhold til Børnecentret og de nuværende målgrupper at blive styrket. 

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/socialforvaltningen/organisering/familier-boern-og-unge/boernecentret.aspx
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/socialforvaltningen/organisering/familier-boern-og-unge/boernecentret.aspx


 

3 
 

 

 

Generelt om indsatserne i Børnecentret 

Det generelle og overordnede formål med de pædagogiske, udviklende og understøttende 

indsatser, der iværksættes i Børnecentret efter visitation fra Familiecentret (myndighed) eller åben 

adgang er, at yde støtte og hjælp til det enkelte barn, og at sikre den bedst mulige udvikling af 

barnets egne ressourcer og kompetencer, så det bliver bedst mulig i stand til på både kort- og lang 

sigt at mestre eget liv og egen udvikling.  

På baggrund af forskning på området (herunder SFI 2017) kan det sluttes, at udsatte børns 

udvikling og trivsel påvirkes særligt af forældrenes, den nære families og netværkets aktive 

involvering i indsatsen og den kontekst, som barnet indgår i, hvilket blandt andet er en af grundene 

til, at er der i Børnecentret er stor fokus på at aktivere ressourcerne i barnets netværk og få dem 

bragt i spil. Den aktive borger bliver på den måde både barnet selv og barnets netværk, hvor 

forældrene og familien spiller en meget central og afgørende rolle.  

For både dagforanstaltningerne og døgnforanstaltningerne i Børnecentret kan indsatserne således 

ofte være rettet mod både barn og familie. Her lægges der stor vægt på samarbejdet med børnene 

og deres forældre, og desuden gælder for alle tilbudsformer, at der tilstræbes et tæt samarbejde 

med barnets professionelle netværk i det omfang, det er relevant.  

Børnecentrets slogan er ”Børnecentret – i samspil med familien”. Dette slogan signalerer netop 

den vægt og betydning, der lægges på det konstruktive samarbejde med børnene og deres familier 

og på værdierne for Aarhus Kommune, som udover samarbejde er: troværdighed, respekt og 

engagement.  
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Kerneopgaven i Børnecentret er defineret således:  

”At, hjælpe børn og familier i vanskeligheder, sådan at vi sammen skaber muligheder for udvikling 

og trivsel”. 

Udmøntningen af kerneopgaven, og det fælles faglige fokus i Børnecentret er kendetegnet ved 

følgende:  

o Udsatte børn, som har brug for hjælp og støtte, visiteres til relevante indsatser og 

foranstaltninger. I visitationen vurderes hvilket tilbud, der vil gavne barnet bedst ud fra 

barnets behov og problematik. 

 

o Udsatte børn og deres familier gives hjælp og støtte til at opstille mål og handlingsplaner, 

så ønskede mål og forandringer for barnet opnås. Barnets synspunkter inddrages i 

overensstemmelse med alder og modenhed, så det sikres, at barnet bliver hørt med 

hensyn til barnets egen oplevelse af styrker og udfordringer. 

 

o Udsatte børn støttes og hjælpes i at opnå samme muligheder for udvikling og trivsel som 

deres jævnaldrende. Børnene bliver derved bedre i stand til at mestre eget liv og udvikling 

på både kort og lang sigt. 

 

o Ved effektmåling følges der op på om indsatserne i Børnecentret virker efter hensigten. 

Mål- og handlingsplaner for børnene revideres og justeres løbende, da det er afgørende, at 

indsatserne, som børnene er indskrevet til, har en reel positiv effekt, hvilket der skal være 

metoder til at undersøge, om de har. Derudover evalueres også om den pædagogiske 

metode har effekt, så det kan vurderes, om der skal ske ændringer i indsatsen. 

 

2. Aarhus - en god by for alle  

Alle børn, som er henvist til en indsats i Børnecentret, skal opleve, at de er vigtige, og at de 

inddrages og inkluderes som aktører i deres egen behandling, og at de mødes med et 

ressourcesyn i udgangspunktet.  

I Børnecentret er der fokus på at følge og understøtte følgende målsætninger for Familier, Børn og 

Unge i forhold til Aarhus som en god by for alle: 

o Tidlig og rettidig indsats – (rette indsats på rette tid). 

o Skolegang og beskæftigelse. 

o Etablering og fastholdelse af barnets familierelationer og netværk. 

o Selvhjælp og lokalt fællesskab. 

o Engagering af byen og blik for det fælles fokus og ”det fælles vi”. 
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3. Den aktive borger  
Fremadrettet i 2018-2019 understøttes Aarhus Kommunes vision om den aktive borger på en 

måde, hvor den aktive borger i Børnecentret er defineret som hele familien og netværket omkring 

den – det vil sige barnet/børnene og de voksne.  

Idealet om den aktive borger findes afspejlet i både i de faglige strategier og i diverse 

analyseværktøjer, som anvendes. 

Den aktive borger i Børnecentret 

Et vigtigt led i børns personlige udvikling er, at de lærer at indgå i netværk og være aktive 

medborgere. I Børnecentret hjælpes børnene derfor til at udvikle sociale kompetencer og til at 

kunne indgå i fællesskaber. Mange af børnene, som har et tilbud i Børnecentret er udfordret i 

forhold hertil.  

Målene som opstilles vedrørende børnenes sociale kompetencer, medborgerskabskompetencer 

og aktive deltagelse i samfundet er ofte, at familien og nærmiljøet støttes i at tage ansvar for at 

hjælpe og støtte barnet i den forandring, der skal ske i retning mod styrke barnets kompetencer på 

dette område.  

Børnenes forhold til forældrene har afgørende betydning for oplevelsen af at ”høre til”. Ligesom 

oplevelsen af at have en god relation til hel- halv- stedsøskende og øvrig slægt og netværk også 

har det. Når familien og netværket motiveres og guides til at engagere sig som aktive aktører og 

støtter i barnets liv, gives barnet mulighed for at lykkes som aktiv medborger i barndommen og 

også senere i voksenlivet. Der arbejdes derfor aktivt i alle tilbud i Børnecentret med at motivere 

både børn og forældre til at føle og tage ejerskab for den forandring, der skal ske i familien for at 

barnets udvikling sikres. Også efter barnet har afsluttet et forløb i Børnecentret.  

Fordi fællesskaber er til gavn for den enkelte borger, og den enkelte borger er til gavn for 

fællesskabet, arbejdes der i Børnecentret også for at udsatte børn, på lige fod med andre børn, får 

mulighed for at deltage i skole- og fritidsforhold, hvor venskaber dannes, og der kan opnås følelse 

af at høre til og være en del af et sammenhold. Børnene skal have mulighed for at mærke 

fællesskab, sammenhold, kammeratskab og sammenhængskraft i samfundet via et aktivt skole- og 

fritidsliv. I Børnecentret arbejdes der stærkt på at udsatte børn får mulighed for at opleve dette i 

samarbejde med børnenes forældre, familier og netværk, daginstitutioner, skoler, frivillige- og 

professionelle organisationer.  

4. Relationel velfærd, videns- og effektfokuseret tilgang og mentalisering 

(faglige strategier) 
Arbejdet med løsning af kerneopgaven er i konstant forandring og forståelsen af kerneopgaven i 

konstant bevægelse. Blandt andet derfor og for at skabe mest mulig mening, retning, forståelse og 

engagement for det fælles arbejde, er der iværksat en proces på tværs af afdelinger i Børnecentret 

med at udarbejde en fælles strategiplan/taktikplan (titlen er ikke endelig endnu), der skal fungere 

understøttende for arbejdet og opgaverne relateret til kerneopgaven og bidrage til, at alle kan føle 

ejerskab dertil og se netop deres opgaveportefølje stærkt relateret til (hvis ikke direkte forbundet 

med) kerneopgaven. 
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Det første spadestik til udarbejdelse af den fælles taktikplan blev taget i efteråret 2017, hvor ledere 

og medarbejderrepræsentanter en hel temadag havde en proces med kortlægning af det fælles 

situationsbillede (co-context) for det samlede Børnecenter. Den fælles kontekstforståelse skulle 

efterfølgende danne videre grundlag for udviklingen af den fælles overordnede mission for centret 

(co-mission). Taktikplanen vil gælde i en fire - femårig periode fra 2018 til 2022. Et af 

hovedformålene med den endelige plan, som forventes klar medio marts 2018, er at alle 

medarbejdere i Børnecentret vil have et fælles skrift at bekende sig til, som sætter lys på- og 

tydelig retning for en fælles mission og en række fælles udarbejdede operationelle mål skabt i 

forening mellem ledelse, MED-udvalg og medarbejdere.  

Derudover er et formål med taktikplanen at have fokus på, hvordan ledelse og medarbejdere i 

samarbejde bedst muligt lykkes med kerneopgaven og med at have fokus på de fælles 

indsatsområder, der skal understøtte den fælles mission og kerneopgave og skabe fælles retning 

og commitment i forbindelse med løsning af kerneopgaven. Det forventes, at planen vil leve som 

organisatorisk styringsredskab i alle afdelinger i Børnecentret i løbet af foråret/sommeren 2018, og 

at der omkring årets afslutning skal evalueres på, hvor langt ledelse og medarbejdere er nået med 

opfyldelsen af de fastsatte mål. Målene vil herefter blive evalueret og justeret efter behov en gang 

årligt. 

Begrundelserne for den taktiske plan er flere. Blandt andet at der i det daglige arbejde i forhold til 

medarbejderne og i de ledelsesmæssige beslutninger, som træffes, er behov for en tydelig retning 

i forhold til de overordnede visioner, strategier og arbejdet med den fælles kerneopgave, således 

at væsentlige handlinger og beslutninger knyttes til kerneopgaven. 

Taktilplanen udarbejdes i samspil mellem lederteamet, afdelingerne i centret og MED-udvalget 

ligesom ajourføring og justering af målene gør det. Planen bliver på den måde afgørende for, 

hvordan Børnecentret udvikles, og hvordan de mål opstillede mål indfris. 

Overskrifterne for de foreløbige overordnede taktiske indsatsområder lyder: 

• ”I samspil skaber vi bedre liv for udsatte børn”. 

• ”Samskabelse på tværs”. 

• ”Styring efter og formidling af Børnecentrets kerneopgave”. 

I løbet af foråret 2018 arbejdes der videre med udarbejdelse af mål- og handleplaner relateret til de 

tre foreløbige taktiske indsatsområder. Dette vil ske på lederseminar, i afdelingerne og i MED-

udvalget. 

Relationel velfærd, videns- og effektfokuseret tilgang og mentalisering  

Den fælles tværfaglige strategi, der udstikker rammen og retningen for arbejdet i Familier, Børn og 

Unge, herunder Børnecentret, og som skal understøtte arbejdet med kerneopgaven i alle FBU-

centre, består af følgende tre dele: Relationel velfærd, videns- og effektfokuseret tilgang og 

mentalisering.  

Den social faglige tilgang i Familier, Børn og Unge tager afsæt i Forebyggelses- og 

anbringelsesstrategien for Aarhus Kommune; At øge de beskyttende faktorer og begrænse 

risikofaktorerne omkring børnene. Forebyggelse skal være sammenhængende og 

helhedsorienteret på tværs af alder og problemstillinger. Indsatserne skal være tidlige, præcise og 
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indeholde individuelle mål. De skal styrke dem, der selv kan, understøtte de sårbare og hjælpe 

dem, der har behov og være rettet mod den enkelte, fællesskabet og de institutionelle rammer. 

Relationel velfærd 

Relationel velfærd betyder, at det er Aarhus Kommune/Familiecentret/Børnecentret, som danner 

rammen om det organiserede og finansierede fælles, mens det er borgeren/barnet og barnets 

familie og netværk, som skal være en aktiv del af løsningen. I praksis handler det om i samarbejde 

med barnet at have det fælles mål for øje og om at lade barnets behov være styrende for 

samarbejdet. I dialogen med barnet må både Børnecentrets og barnets rolle gentænkes, hvilket 

betyder, at der skal brydes grænser og findes nye og utraditionelle måder at tænke og arbejde på, 

når ressourcerne skal bruges på en måde, der er til bedst mulig gavn for børnene.  

Relationel velfærd i praksis stiller anderledes krav til samarbejdet internt i Børnecentret, og til 

samarbejdet med myndighed og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder 

dagtilbuds- og skoleområdet, sports- og fritidsklubber og frivillige foreninger og professionelle 

organisationer.  

Langenæs Kultur festival og Frydenlund Familieliv 

Konkrete eksempler i Børnecentret på kreative samarbejdsformer på tværs, og brud med grænser i 

2017 har blandt andet været involveringen i Langenæs kulturfestival og projekt Frydenlund 

Familieliv.    

Vuggestedet og Småbørnsstedet under Tidlig Indsats deltog i efteråret i Langenæs Kulturfestival. 

En bydelsfestival for både børn og voksne, der blev afholdt i forbindelse med, at Aarhus var vært 

for Kulturhovedstad 2017. Festivalen blev arrangeret og afholdt i fællesskab og samarbejde 

mellem beboere, lokale aktører og frivillige foreninger, som er en del af bydelen Langenæs, 

herunder skoler, daginstitutioner og Langenæskirken. Samarbejdet og det anderledes møde med 

andre lokale aktører har åbnet døre for Tidlig Indsats til nye bekendtskaber og 

samarbejdspartnere.  

 

Projekt Frydenlund Familieliv er et andet eksempel på et tværgående samarbejdsprojekt, som 

Børnecentret har været inviteret med i, og som fordrer tæt samarbejde mellem de professionelle 

organisationer og forvaltningerne. Projektet er finansieret af fem almene boligafdelinger i 

Frydenlund, hvor der er igangsat en udviklingsproces, der har til formål at bidrage til at øge 

beboernes/familiernes handlemuligheder og livskvalitet, så de bliver bedre rustet til at mestre eget 

liv og til at klæde familiens børn og voksne på til et aktivt samfundsliv.  

Kernen i projektet (som er et pilotprojekt) er en række kursusforløb, hvor familierne i boligområdet 

undervises i og indbydes til at diskutere udfordringer og muligheder i at være familie i Frydenlund 

og i det danske samfund.  

Børnecentret ved Familieteam Aarhus deltager som en del af Socialforvaltningen med oplæg i 

samarbejde med øvrige kommunale samarbejdspartnere eksempelvis dagtilbudsområdet, 

sundhedsplejen, skoler mv. Kursusforløbenes temaer er børn, børneopdragelse, skole og 

foreningsliv.  
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Videns- og effektfokuseret tilgang 

Med et forsat fokus på en videns- og effektfokuseret tilgang i Børnecentret, arbejdes der for, at der 

skal være gode metoder til at undersøge, om indsatserne, som udbydes i centret, har en reel 

positiv effekt for børnene, når det handler om at understøtte dem i deres personlige udvikling, 

deres evne til at lære og indgå i netværk. 

Opbygningen af en kultur med fokus på dokumenteret viden og på hvad, der virker, samt refleksion 

over egen indsats og høj grad af vidensdeling, skal sikre ejerskab til arbejdet og understøtte den 

faglige udvikling hos medarbejderne. Fra et videns- og læringsperspektiv, skal der i Børnecentret 

udvikles på de metoder og tilgange, som er kendt i forvejen. Herved bliver vilkårene til stede for at 

kunne igangsætte prøvehandlinger og være risikovillige i forhold hertil.  

I Børnecentret anvendes Feedback Informed Treatment (FIT) og SDQ (Strengths and Difficulties 

Questionnaire) til systematisk opfølgning på effekten af indsatsen. Mere om redskaberne under 

afsnittet ”Effekt, borgeren/barnet bliver bedre til at meste sit liv”. 

 

Mentalisering 

Børnecentret skal være en solid organisation, hvor medarbejderne proaktivt møder de udfordringer 

og krav, som arbejdet med kerneopgaven stiller. Med øget fokus på mentalisering det kommende 

år bliver der større mulighed for at møde børnene og deres familier på en involverende og 

nysgerrig måde og for at have fokus på samarbejdet og samspillet med barnet, samt barnets 

familie og netværket omkring barnet. 

 

Mentalisering er kort fortalt evnen til at forstå eget og andres sind og at forstå forhold mellem 

mennesker. Hvorfor agerer vi, som gør? Hvad sker der, når der er intense følelser i spil, og 

hvordan regulerer man dem? At kunne mentalisere og se mening bag adfærd, hjælper os som 

professionelle med at regulere følelsesmæssig intensitet og forblive produktive og behandlende. 

Mentalisering er derfor et værdifuldt redskab i mødet med udsatte borgere, og fokus herpå giver 

mulighed for at møde børnene og deres familier på en involverende og nysgerrig måde. Det åbner 

samtidigt op for at udforske og udfordre hinanden i dialogen og have fokus på samskabelse. 

Derudover er mentalisering en effektfuld arbejdstilgang at være fortrolig med i relationen kollega til 

kollega samt i leder/medarbejder samarbejdet. 

 

Mentalisering udgør sammen med emnerne relationel velfærd, videns- og effekt fokuseret tilgang 

en del af grundlaget for den faglige strategi for FBU i 2018-2019, herunder forebyggelses- og 

anbringelsesstrategien. Dermed sætter mentalisering meget af rammen og retningen for arbejdet i 

Børnecentret og øvrige centre i FBU de næste år. Flere centre anvender allerede mentalisering 

som fælles tilgang og metode i større eller mindre grad, fordi medarbejdernes evne til at 

mentalisere ganske enkelt øger graden af social kapital og samarbejdsevnerne i organisationen, 

hvilket i sidste ende også er medvirkende til at understøtte de positive forandringer, der skal ske i 

børnenes og familiernes liv.  

Som led i at forankre mentalisering som en fast samarbejdsmetode i forhold til både borgere, 

kolleger, leder/medarbejdere og samarbejdspartnere, såvel indenfor som udenfor Børnecentret, 

gennemføres der kompetenceudviklingsforløb på tværs af centrene i samarbejde med Center for 

Mentalisering. Udvalgte medarbejdere fra afdelingerne og en afdelingsleder er valgt som 

mentaliseringsambassadører til at have en særlig understøttende funktion i arbejdet med 
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formidling og implementering af mentalisering som fælles arbejdsmetode. Den fælles 

organisationsdag sommeren 2018 vil derfor stå i mentaliseringens tegn.  

Mentaliseringsambassadørerne i centret deltager i planlægningen og forberedelse af dagen. 

Derudover er der som optakt til dagen planlagt en halv temadag i løbet af foråret i en række 

afdelinger, hvor temaet vil være mentalisering i kollegiale relationer. 

Alle, som er en del af Børnecentret, vil således snarest blive klogere på, hvad mentalisering er - 

både som begreb og arbejds- og samarbejdsmetode. 

 

Kurs 

Vi spiller børnene og deres familier gode 

I Børnecentret spiller vi børnene deres familier gode ved at have en anerkende tilgang i forhold til 

mødet med dem og deres familier/netværk og med rette indsats til rette tid, tør vi stille tydelige krav 

og forventninger til både barnet/familien i forhold til den forandring, som skal ske for barnet. 

 

Vi engagerer byen 

Med engagering af byen understøtter vi børnene i at involvere sig i fritidsaktiviteter og netværk og i 

at deltage i at finde løsninger. I samspil med de frivillige organisationer og professionelle foreninger 

forsøger vi at bryde grænser og barrierer og udfordrer vanetænkning på tværs.  

Vi ønsker at være modige og turde gøre noget nyt og uprøvet. 

Tidlig og rettidig indsats – (rette indsats til rette tid) 

Med rette indsats til rette tid menes, at der altid skal ske en individuel vurdering af, hvad der er den 

rette indsats for det enkelte barn. Indsatstrappen (figur 1) bruges til at illustrere, hvilket ”trin” det 

enkelte barn står på, hvorfor er det er værdifuldt, og hvad skal der til for at bevæge sig ned af 

trappen. Rette indsats på rette tidspunkt betyder, at det kan være nødvendigt at starte et trin 

højere på indsatstrappen, end man traditionelt har gjort.  

Det centrale er, at der er en tydelighed og et fokuseret mål om at bevæge sig ned af trappen. Rette 

trin på rette tidspunkt kan også betyde, at en indsats kan have som formål at stabilisere et barn 

eller ung på et bestemt trin, inden arbejdet med forbedringer kan påbegyndes. Rette indsats på 

rette tidspunkt handler således om et at have et gennemgående fokus på, at indsatser og 

relationer til borgerne er dynamiske og målbevidste. 

I Børnecentret skal vi tidligere understøtte børnene og familierne, før en situation går fra gul til rød, 

og her er det vigtigt med øget frem- og tilbageløb mellem de involverede i barnets sag, så både 

fagprofessionelle, familie og netværk kan understøtte hinanden så, at barnet lykkes med målet.  
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Figur 1. Indsatstrappen 

 

5. Effekt  

5.1 Effekt: Borgeren/barnet bliver bedre til at mestre sit liv 

Fokus på effekten af indsatsen for barnet og familierne handler om at vide, hvad vi samlet set som 

udførercenter prioriterer at bruge de tildelte budget- og projektmidler midler på, så prioriteringen 

bliver til størst mulig gavn for børnene, som har en indsats. Indsamling af viden om, hvad der har 

effekt, involverer hele Børnecentret. Dette sker blandt andet via de metodiske tilgange, som 

vælges til indsamling og behandling af viden og via de redskaber, som benyttes i direkte 

samarbejde med borgeren eller som dialogværktøj mellem ledere og medarbejdere. 

Som et led i at sikre, at udsatte børn kan opnå samme muligheder for udvikling trivsel og 

progression som deres jævnaldrende skal der arbejdes mere systematisk i Børnecentret med de 

fastsatte fælles effektmål, som er: 

• Læring og selvforsørgelse 

• Netværk og medborgerskab 

• Personlig udvikling. 
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Figur 2. Oversigt over effektmål og fokusområder  

 

Læring og selvforsørgelse/uddannelse 

Evnen til at meste eget liv og til at indgå i sociale- og faglige fællesskaber og til på sigt at forsørge 

sig selv er tæt forbundet med besiddelsen af en bred vifte af kompetencer. Heriblandt evnen til at 

lære. 

Selvom der er stor forskel på børns koncentrations- og kognitive evner, sproglige udvikling og 

evner til at forstå og overskue information, lægges der i Børnecentret stor vægt på at udsatte børn, 

ligesom andre børn, skal have mulighed for at tage ansvar for egen læring og for at udnytte deres 

evner bedst mulig på vejen mod læring, uddannelse og/eller beskæftigelse.  

Mestring, livsduelighed og skolegang er stærke beskyttelsesfaktorer omkring udsatte børn, og 

derfor er der i tilgangen til arbejdet med børnene særlig fokus herpå.  

Skole er ofte et fokusområde for udvikling, når børn henvises til Børnecentret, og i 2018 er styrket 

skolegang et selvstændigt indsatsområde for Familier, Børn og Unge, herunder Børnecentret. 

Derfor skal der arbejdes målrettet med at styrke børnenes læringsmæssige og faglige progression, 

samt med at have fokus på det enkelte barns udvikling, trivsel og skolefremmøde. 

I den sammenhæng er det væsentligt, at de professionelle fra skolen inddrages i indsatsen 

omkring barnet, hvilket blandt andet sker via netværksmøder, hvor familien og forskellige aktører i 

barnets liv holder møde om hvordan der bedst muligt støttes op om barnet. 

Under skoleområdet er der ligeledes fokus på strategien om social inklusion, der indebærer, at de 

mest udsatte børn og unge også rummes indenfor almenområdet. Graden af social inklusion måles 

på barnets trivsel, deltagelse i fællesskaber, læring og overgang til ungdomsuddannelse.  

I Familieskolerne under Familieværket Aarhus arbejdes der til eksempel med at øge graden af 

inklusion, læring og trivsel for elever i 0.-6. klasse, der har svært ved at være i egen klasse. 
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Arbejdet med inklusion sker blandt andet via en styrkelse af samarbejdet mellem barnets forældre 

og skole/lærere. Via Familieskolerne styrkes således en central beskyttelsesfaktor (skolen) for de 

elever, som er en del af tilbuddet.  

På døgnområdet prioriteres det højt på alle Mini-institutionerne i Børnecentret: Toften, Sølyst, og 

Solbrinken, at børnene hjælpes, støttes og bakkes op i deres skolegang. En overordnet 

målsætning er, at alle beboere på institutionerne som minimum gennemfører 9. klasses 

afgangseksamen. Herefter at de i det omfang, det er muligt, også gennemfører en 

ungdomsuddannelse. Institutionerne har således i forbindelse med styrket skolegang etableret 

samarbejde med den frivillige forening Mentorbarn omkring lektielæsning med børnene, ligesom 

der også samarbejdes tæt med SFO og fritidsaktiviteter i forhold til at sikre gode forudsætninger 

for, at børnene kan udvikle bæredygtige interesser og få mulighed for at etablere sunde og nære 

fællesskaber/venskaber og indgå i netværk.  

Familiestøtterne og Tryghedsagenterne 

På efterspørgselssiden er der øget opmærksomhed på behovet for praktisk, pædagogisk støtte til 

udsatte familier, hvorfor der er udviklet en ny type indsats – Familiestøtterne i tillæg til 

Tryghedsagenterne.  

Familiestøtterne kan være længerevarende støtte hos familierne, og deres opgave i hjemmene er 

at fungere understøttende og vejledende i forhold til det praktiske arbejde, som skal udføres 

eksempelvis: Tøjvask, rengøring, madlavning, indkøb mv. Et helt centralt punkt i Familiestøtternes 

arbejde er at understøtte og medvirke til, at børnene, som har en indsats, kommer i skole hver dag, 

og at sikre, der er optimale strukturer i hjemmet for, at barnet kan deltage i skolen. Den guidende 

praktiske funktion går hånd i hånd med samtalen. Målet er i sidste ende, at familierne kan klare sig 

helt uden eller med mindre grad af støtte. 

Netværk og medborgerskab 

Når det handler om at fremme børnenes muligheder for at indgå i netværk og på sigt udvikle sig til 

aktive voksne medborgerne, arbejdes der konkret og aktivt med etablering af partnerskaber med 

frivillige og professionelle organisationer. I og med de frivilliges motivation og interesse ikke 

udspringer af et indtægtsgivende arbejde, bliver der med inddragelse af de frivillige organisationer 

og af civilsamfundet generel mulighed for at give børnene et supplement til den professionelle 

indsats, som det kommunale kan tilbyde.  

Mange af Børnecentrets afdelinger har fast samarbejde med de frivillige organisationer. 

Hjemmelektiehjælp med Red Barnets Ungdom ved Familieteam Aarhus og på Ryhavekollegiet, 

hvor der er tilknyttet et selvstændigt frivilligkors, som hjælper med støtte til mødrene, der bor på 

kollegiet i form af lektiehjælp og mentorstøtte.  

Hertil kan nævnes en række mindre formaliserede tiltag, hvor frivillige er involveret. F.eks. 

samarbejde med Det Grønlandske Hus, Mødrehjælpen, Dansk Folkehjælp, Livsværkstederne, 

sportsklubber og HomeStart. Et mere formaliseret samarbejde er samarbejdet med organisationen 

Børn, Unge og Sorg, hvor der samarbejdes i forhold til uddannelse og vedrørende børnedelen i 

forhold til kompliceret sorg.  

Med Aarhus som Frivillighovedstand i 2018, vil der fortsat være fokus på samarbejdet med de 

frivillige og professionelle organisationer. 
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Personlig udvikling 

Med fokus på personlig udvikling handler det om, at barnet klædes på til at mestre eget liv og 

udvikle egne metoder til håndtering af livets udfordringer og imødekomme den risikoadfærd, der 

potentielt kan komme til udtryk ved at vokse op som udsat barn i en familie med vanskelige 

udfordringer. Effektvurdering bidrager til at holde fokus på barnets egen vurdering af udviklingen i 

forhold til de tre beskrevne parametre: Læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab 

samt personlig udvikling. 

5.2 Effekt: Måling af effekt 
Effektvurdering går mere konkret ud på, at barnets støttebehov vurderes på en række 

livsparametre. I forbindelse med opfølgning herpå planlægger barnet og behandleren sammen, 

hvad barnet skal opnå til næste møde, hvilket både foregår i skala og prosa.  

I Familier, Børn og Unge er det målsætningen, at der udarbejdes effektvurderinger for alle børn og 

unge over tre år, som er omfattet af en foranstaltning. Kun enkelte forebyggende indsatser er ikke 

omfattet af effektvurderingerne endnu. 

For børneområdet er målsætningerne for andelen af børn, der opnår deres egne fastsatte mål eller 

en forbedring på vejen hertil ved effektvurdering i 2018 følgende: 

Parametre Andel 

Personlig udvikling 75 pct. 

Netværk og medborgerskab 80 pct. 

Læring og selvforsørgelse 70 pct.  

 

Med effektvurderingsredskabet opstilles der individuelle mål for børnene, som kan variere i både 

størrelse og ambitionsniveau afhængigt af barnets behov og evner. Fordelen ved 

effektvurderingsredskabet er, at det kan anvendes i arbejdet med den enkelte borgeres udvikling, 

og ved evaluering af initiativer og indsatsområder. 
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5.3 Effekt: Borgerne er tilfredse med vores indsats 

Borgernes tilfredshed med den indsats, der leveres i Børnecentret er tæt forbundet med effekten af 

denne. Et godt resultat går ofte hånd i hånd med en aktiv indsats og oplevelse af ejerskab til denne 

hos børnenes og forældrene. Dermed ikke sagt, at effekten af indsatsen kan måles alene ud fra 

børnenes og forældrenes tilfredshed. Borgernes tilfredshed står ikke alene. 

Nye som igangværende tiltag og ydelser i Børnecentret vægtes at være afprøvet og velbeskrevet, 

ligesom tydelighed og åbenhed omkring indsatsen, som leveres også vægtes højt, så indsatserne 

kan leveres med en høj grad af troværdighed, respekt, engagement og sammenhæng. Dette 

gælder områder, hvor der allerede er opnået stor praksiserfaring og områder, hvor der er tale om 

indførsel af evidensbaserede programmer.  

I Børnecentret er det primært børnenes udvikling, der er i fokus, omend det ofte er forældrene, der 

støttes i at være aktive aktører i forhold til deres barns/børns udvikling. For nogle indsatser er det 

en udfordring at få barnets stemme til at indgå i behandlingen, hvor det er forældrene, der får 

støtten. Der vil derfor her være fokus på, hvordan det sikres, at barnets stemme høres og 

inddrages bedst muligt. Effektmåling skal tænkes ind i denne bestræbelse, da barnets vurdering af 

udviklingen på fokusområderne er en del af konceptet. 

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) 

I PMTO anvendes det standardiserede spørgeskema SDQ (Strengths and Difficulties 

Questionnaire), som en systematisk opfølgning på effekt af indsatsen. Gennem en måling før og 

efter PMTO-forløbet undersøges effekten for det enkelte barns psykiske trivsel og funktion. SDQ 

skemaer tager fem til ti minutter at udfylde, og der indsamles scorer fra forældre, børn, lærere 

og/eller pædagoger for at undersøge effekt i barnets forskellige kontekster.  

De fem temaer, der belyses af SDQ er: 

• Følelsesmæssige symptomer 

• Adfærdsmæssige symptomer 

• Hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder 

• Vanskeligheder i forhold til jævnaldrende 

• Sociale styrkesider. 

 

Da SDQ både fokuserer på problematisk og positiv adfærd, er skemaet bedre accepteret af 

svarpersonerne end andre lignende spørgeskemaer. Skemaet er videnskabeligt velunderbygget af 

en lang række studier, der dokumenterer SDQ’s præcision og troværdighed i forhold til en enkel og 

overskuelig vurdering af børn og unges psykiske trivsel og funktion.  
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Feedback Informed Treatment (FIT)  

FIT er en meta-metode, der anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af 

forskellige indsatser og metoder. Metoden består af to enkle og lettilgængelige skemaer, der 

omfatter en stor grad af borgerinddragelse. Den fagprofessionelle og borgeren tager i forbindelse 

med hvert møde udgangspunkt i skemaerne, hvor de taler sammen om borgerens oplevelse af 

effekten af indsatsen/tilbuddet og borgerens oplevelse af samarbejdet med den fagprofessionelle.  

Både indsatsen og samarbejdet bliver således evalueret. Med anvendelsen af FIT kan den 

professionelle undersøge den borgeroplevede effekt af indsatsen, udvikle sin praksis og tilpasse 

indsatsen til den enkelte borger.  

I Børnecentret anvendes FIT indenfor familiebehandling og individuel behandling. Målgruppen for 

FIT er børn i aldersgruppen seks til tolv år. 

Procesbaseret dokumentation 

I Børnecenteret arbejdes der i 2018-2019 videre med at skabe et systematisk udviklende og 

refleksiv fokus på den faglige indsats og de handlinger, der knyttes hertil ved at arbejde med 

procesbaseret dokumentation. Procesbaseret dokumentation er kendetegnet ved, at der opstilles 

lokale operationelle mål (mellem familien/barnet og behandleren) hvorefter der sker løbende 

systematisk evaluering af de handlinger, som medarbejderne praktiserer i forbindelse med 

målopfyldelsen og dokumentationen af indsatsen. Der er særlig opmærksomhed på procesbaseret 

dokumentation, da systematisk og refleksiv evaluering gør det muligt løbende at justere den 

pædagogiske indsats. 

6. Udvikling af de sociale indsatser i Børnecentret  
Udviklingstiltag 

Som allerede belyst tilpasses indsatser og metoder, så børn med særlige behov kan opnå samme 

muligheder som deres jævnaldrende. Med dette for øje udvikles eksisterende indsatser og 

afprøves nye projekter kontinuerligt. En række projekter i Børnecentret søsat både før 2017 og i 

løbet af 2018 og fortsætter også ind i 2018/2019. Herunder kan nævnes eksempelvis: Fokuseret 

Fraværsenhed/Fremmødeenhed, Børn som aktører i familiebehandling, traumeprojektet og endelig 

Kalmar-huset, der fungerer som prøvehandling i relation til forebyggelses- og 

anbringelsesstrategien for FBU. 

Fokuseret fraværsenhed/Fremmødeenhed  

Der er i 2018 oprettet en ny enhed med det foreløbige navn Fraværsenheden. Fraværsenheden 

har en task force lignende karakter, hvilket betyder, at der meget hurtigt -  og senest to dage efter 

en henvendelse - kan rykkes ud, når skole/daginstitution/forældre/modtagelse ytrer behov for 

understøttelse i forhold til et barns begyndende bekymrende fravær. Selve indsatsen er tænkt som 

et ”åbent og direkte tilbud” og enhedens funktion og kompetencer tager overordnet afsæt i 

vejledning, støtte og praktiske anvisninger/handlinger. Alt sammen med familien/forældrene som 

de primære og centrale omsorgsgivere, hvorfor der primært er fokus på, at forældrene tager aktiv 

del i den samlede plan, som udarbejdes i forhold til fraværet. 

Børn som aktører i familiebehandling 

Formålet med projekt ”Børn som aktører i familiebehandling” er at udvikle en pædagogisk metode 

med tilhørende digitalt værktøj, som skal tilgodese, at udsatte børn i højere grad mødes som 
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aktører i familiebehandling, hvilket kan ske ved at sikre, at behandlere, øvrige professionelle 

voksne og forældre i dialog med barnet tager afsæt i barnets perspektiver, samt ved at udvide 

barnets muligheder for at bruge sin forståelse af virkeligheden ind i familiebehandlingen gennem 

multimodale fortælleformer, der giver selv børn med intet eller sparsomt verbalt sprog nye 

muligheder for deltagelse. Desuden ved at fastholde barnets fortællinger og barnets perspektiv i en 

blivende form, der gør det muligt at være i dialog med en bredere horisont af temaer fra flere af 

barnets forskellige arenaer. 

Barnets stemme skal være en aktiv del af voksnes beslutningsprocesser, både i 

familiebehandlingen og på netværksmøder med andre fagprofessionelle. 

 

Tværgående Traumeenhed 

Visionen i Børnecentret er, at der over tid skal etableres en enhed med specialer i sorg, krise, tab 

og traumer, således at børn og familier så tidligt som muligt kan få bearbejdet traumer og tab og 

undgå sociale problematikker og sådan, at akutte krisesager løses effektfuldt. Baggrunden er, at 

ubearbejdede traumer hos børn og forældre er medvirkende til, at deres adfærd uafbrudt vil 

bevæge sig i en form for alarmtilstand, hvilket vil udgøre en risiko for udsathed hos både børn og 

forældre.  

I januar 2018 har der været afholdt en studietur til Center for Familiebehandling og Psykologisk 

rådgivning under Borgercenter for Børn og Unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune.  

Repræsentanter fra flere FBU-centre deltog i studieturen, hvormed formålet har været at indhente 

viden om, hvordan Københavns Kommune arbejder med at indføre traumebehandling, og hvordan 

det er lykkedes at skaffe udviklingsmidler til projektet, samt at opnå større kendskab til 

traumebehandlingsmetoden ”Sleeping dogs” som anvendes i København.  

For nuværende er der i Børnecentret etableret et samarbejde med Børn, Unge og Sorg i forhold til 

arbejdet med børns komplicerede sorg.  

Kalmar-huset 

Som led i omsætningen af Forebyggelses- og Anbringelsesstrategien for FBU, er der fra oktober 

2017, som en prøvehandling, oprettet en ny døgninstitution under Mini-institutionerne under navnet 

Kalmar-huset. Institutionen har syv pladser, og er er en mål- og tidsfokuseret indsats.  

Den er placeret i Kalmargade i det nordlige Aarhus og deraf navnet. At institutionen er en 

prøvehandling betyder, at den kan lukke ned, hvis pladserne ikke bruges og åbne igen efter behov.  

Tilbuddet er møntet på korttidsanbringelser med understøttende og forebyggende indsatser fra de 

øvrige afdelinger i Børnecentret. Målgruppen er normalt begavede omsorgssvigtede børn i 

aldersgruppen fire til fjorten år med store følelsesmæssige, sociale, kognitive og adfærdsmæssige 

vanskeligheder. 

7. Organisering - Sammen om velfærd 

Styrket borgerkontakt og sammen om velfærd betyder helt konkret, at børnene og familierne i 

kontakten med Børnecentret føler sig hørt, inkluderet og ligeværdigt inddraget. Dette skal sikre, at 

der en god samarbejdskultur med børnene og familierne i alle afdelinger af Børnecentret. Det 

enkelte barn skal være aktør i egen behandling og være med til at definere den gode løsning. Det 

må betragtes som en del af løsningen, men det må aldrig efterlades alene i centrum.  
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Styrket borgerkonktant betyder også lettere adgang til at få kontakt til Børnecentret, og der findes 

for nuværende to tilbud i Børnecentret, hvor borgeren selv kan henvende sig ved behov for støtte. 

Det ene er Åben Anonym Rådgivning, og det andet er Direkte adgang til Vuggestedet under Tidlig 

Indsats.  

 

Åben Anonym Rådgivning er et gratis tilbud om rådgivning til børnefamilier med børn under 18 år i 

Aarhus kommune. Tilbuddet er tænkt som en forebyggende foranstaltning med sigte på, at 

familier, der ikke har tradition for at henvende sig på et udførercenter, vil tage initiativ til at bede om 

støtte på et tidligt tidspunkt.  

 

Målgruppen er forældre, der oplever vanskeligheder i forhold til deres børn eller i parrets indbyrdes 

relation. Derudover er der mulighed for, at professionelle kan søge rådgivning vedrørende børn.  

 

Det er muligt at modtage rådgivning telefonisk eller ved personligt fremmøde. I Direkte Adgang 

som tilbydes både gravide om småbørn, kan jordemødre, sundhedsplejersker, læger mv. henvise 

en familie til et forløb i Vuggestedet. Familier kan også selv henvende sig. Vuggestedet anmoder 

herefter Familiecentret om bevilling, da det er myndighed, der har bevillingsmyndigheden.  

 

Både Åben Anonym Rådgivning og Direkte Adgang understøtter borgerkontakten og hermed 

princippet om Den aktive borger. Kendetegnende for begge indsatser er, at der da er mulighed for 

at søge og igangsætte støtte, inden vanskelighederne vokser sig store. Således styrker den direkte 

adgang, udover borgerkontakten, også princippet om tidlig indsats og rette indsats til rette tid.  

 

Der lægges desuden stor vægt på, at indsatserne italesættes ind i tænkningen, at ”alle kan få 

behov for hjælp” og forælder/barn relationen betragtes som en afgørende relation i børns opvækst 

− både psykologisk, fysiologisk og socialt.  

8. Ressourcer 
Social kapital  

Jf. blandt andre det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er social kapital en organisatorisk 

egenskab, som gør os i stand til bedre at løse den fælles kerneopgave. Blandt andet derfor er det 

nødvendigt, at vi i Børnecentret er gode til at samarbejde med hinanden, og at vi har tillid til 

hinanden og oplever retfærdighed i arbejdet.  

 

Høj social kapital er så at sige en forudsætning for at have et godt arbejdsmiljø og for at kunne 

levere en god medarbejderindsats i samarbejdet med både interne- og eksterne 

samarbejdspartnere. Med dette for øje, arbejdes der på alle niveauer i centret med at fremme 

samarbejdsevnen, opbygge tilliden og styrke oplevelsen af retfærdighed.  

 

Særligt MED-udvalget har en rolle i dette arbejde, og arbejder aktivt med emner, der skal 

understøtte opgaven med at fremme den sociale kapital på alle niveauer.  
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På MED-seminaret sommeren 2017 blev følgende tre emner udvalgt at arbejde videre med:  

 

o Vi-hed i Børnecentret 

o Ledelse – faglig kontra strategisk  

o Kerneopgaven. 

 

Vi-hed i Børnecentret skal forstås som, at medarbejdere og lederes oplevelse af at være en del af- 

og høre til samme organisation og organisationskultur. Et styrket ”vi” både internt i afdelingerne og 

på tværs skal bidrage til en fælles identitetsfølelse og fælles faglig forståelsesramme (konkret 

f.eks. ift. mentalisering) Ligesom vidensdeling eksempelvis i form af kendskab til indsatser og tilbud 

på tværs af adresser i Børnecentret vil.  

 

Større oplevelse af Vi-hed på både mikro- og makro plan vil skabe øget arbejdsglæde, samarbejde 

og sammenhængskraft. 

 

Ledelse – faglig kontra strategisk  

Børnecenteret har igennem de sidste år bevæget sig fra at have en centerledelse bestående af 

centerchef, souschef og en administrativ leder til nu en mere flad ledelsesmæssig organisering. I 

dag består Børnecentret udelukkende af en centerchef og en række afdelingsledere, der hver især 

har en række ansvarsområder. Ønsket med denne organisering er at skabe et fælles horisontalt 

udgangspunkt, hvori ansvaret for alle ledelsesmæssige opgaver i Børnecentret er placeret.  

 

Organiseringen i lederteamet betyder dermed også en gensidig forpligtende tilgang overfor 

hinanden i bestræbelserne på at kunne lykkes med de opgaver, som er i organisationen. Ledelse 

bevæger sig dermed fra at være noget den enkelte leder praktiserer i sin egen afdeling til også at 

være et fælles anliggende og ansvar. 

 

God ledelse i Børnecenteret hviler på og tager sit afsæt i værdierne: Troværdighed, respekt, 

engagement. En grundlæggende tilgang, der handler om altid at søge ”det gode” i relationen til 

medarbejderne. På skulderne af et altid tilstedeværende strategisk afsæt står faglig og relationel 

ledelse som helt afgørende elementer i forhold til involvering, iagttagelse, viden, feedback, 

anerkendelse, hjælp og støtte, klare mål i arbejdet og tillid i relationen med medarbejderne. 

 

I Børnecentret er der én fælles kerneopgave, som alle skal bekende sig til, men de enkelte 

afdelinger har forskellige opgaver knyttet hertil. Set i den optik, er det lederens opgave i 

udgangspunktet altid at have ”styr på basis” samtidig med en målrettet fokusering på, at der 

skabes resultater via og sammen med medarbejderne til gavn for borgerne, og det er lederens 

opgave heri at understøtte medarbejdere i udførelsen af arbejdet.  

 

I forhold til kerneopgaven er anbefalingerne fra MED-udvalget, at det skal være helt tydeligt for 

alle, hvad der er kerneopgaven i Børnecentret. Tydelighed om, hvad der er kerneopgaven, og 

hvilke opgaver vi i afdelingerne er sat i verden for at løse i relation hertil, skal bidrage til at skabe 

retning, mening og konsensus og større oplevelse af VI-hed i arbejdet. Dette skal stå tydeligt for 

alle medarbejdergrupper uanset faglighed og opgaver. 
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Fra 2017 foretages der årlige målinger af den sociale kapital. Målingerne foregår ensartet mellem 

årene mellem afdelingerne, hvilket giver mulighed for at sammenligne over tid. Målingerne skal 

danne grundlag for fælles drøftelse og status for den sociale kapital og for erfaringsudveksling om, 

hvordan vi arbejder med det i relation til Best Pratice.  

 

Arbejdet med sundhedsfremme og nedbringelse af sygefravær  

Høj arbejdsglæde, trivsel og nærvær og social kapital hænger beviseligt sammen med lavt 

sygefravær. I Børnecentret følger vi Aarhus Kommunes sygefraværspolitik, der er udarbejdet af det 

fælles MED-udvalg for Aarhus Kommune, og som har til mål at skabe god trivsel på 

arbejdspladsen og sikre kvalitet i kerneopgaven.  

 

Læs mere her om sygefraværspolitikken for Aarhus Kommune 

 

Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med arbejdet om nedbringelse af sygefraværet 

handler først og fremmest om, hvordan målene fremsat af fælles MED-udvalget kan opfyldes i alle 

afdelinger i Børnecentret. Sygefraværsindsatsen lykkes nemlig først, når vi har en 

helhedsorienteret tilgang med fokus på sammenhænge mellem arbejdsbetingelser, arbejdsmiljø, 

samarbejde, fraværskultur, god ledelse og opgaveløsningen. Åbenhed ledelse og medarbejdere 

imellem er ligeledes afgørende for at have et godt samarbejde om sygefravær.  

 

Tilgangen til trivsel og godt arbejde i Børnecentret er, at arbejdsglæde kommer før alt andet og er 

fundamental for den tilknytning, der opleves til arbejdspladsen. Gode kolleger og meningsfyldt 

arbejde er de to centrale værdier i forhold til et stabilt fremmøde. At medarbejdere bliver kørt ned i 

trafikken, rammes af kræft eller på anden måde bliver alvorligt syge, kan der ikke sættes målrettet 

ind i forhold til, men der sættes målrettet ind i forhold til at gøre Børnecenteret til en fantastisk 

arbejdsplads, og lykkes vi med det, vil sygefraværet også falde. Et ønske er derfor vedvarende at 

have fokus på nedenfor listede arbejdsglædefremmende faktorer:  

 

o Gode kolleger 

o Meningsfyldte opgaver 

o Indflydelse på arbejdet 

o Ros 

o Stolthed over arbejdet 

o Arbejdsglæde og at undgå stress. 

 

Sygefraværet i Socialforvaltningen er steget fra 2016-2017, og i Familier, Børn og Unge er 

stigningen på mere end 0,5 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat i 2017 i forhold til 2016. Dette kan, 

hvis der ikke sættes ind i tide, påvirke funktionsevnen, trivslen og ikke mindst muligheden for at 

løse kerneopgaverne effektivt.  

Der er således behov for en drøftelse i Børnecentret af, hvordan sygefraværet hos os kan 

nedbringes, da alle enheder i FBU må bidrage til nedbringelsen. 

 

Målsætningen med hensyn til nedbringelse af sygefraværet i Børnecentret er, at det skal falde med 

10 pct. fra 2017 til 2018. Arbejdet med at nå dette mål vil foregå i de enkelte afdelinger, i 

lederteamet og MED-udvalget. 

http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/Medarbejder/Sygefravar/Redskaber%20og%20handlemuligheder/Retningslinjerforsygefravarsindsatsen/Sider/default.aspx
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I hele Socialforvaltningen, herunder Familier, Børn og Unge foretages der kvartalsvise 

opfølgninger på sygefraværet, og om der arbejdes med: 

 

• Sygesamtaler 

• Synlighed og åbenhed omkring sygefraværsstatistikken 

• Forebyggelse af langtidssygefravær 

• Forebyggelse af konflikter som strategier for nedbringelse af sygefravær. 

 

I 2018 vil der således være et ekstraordinært fokus rettet på reduktionen af sygefraværet i hele 

Børnecentret.  

9. Omdømme – God kommunikation 
Kommunikationen i Børnecentret foregår på mange niveauer.  

Det er blandt andet kommunikation i forhold til børnene, deres familier, skole og netværk, og det er 

kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, samt kommunikation med interne og eksterne 

kollegaer og samarbejdspartnere, herunder de frivillige og professionelle organisationer.  

For så vidt angår kommunikationen og dialogen med børnene og familien om den indsats, der 

iværksættes for barnet, lægges der vægt på at have en anerkendende og åben dialog, og på, at 

barnet og familien også herigennem motiveres til at tage ejerskab i forhold til den forandring, der 

skal ske i retning mod personlig udvikling og styrket trivsel.  

Samspillet og kommunikationen internt mellem ledelse og medarbejderne i Børnecentret har i den 

forbindelse både direkte og indirekte betydning for, hvordan børnene og deres familier føler sig 

modtaget og mødt, og i sidste ende for om vi lykkes med indsatserne. Positiv kommunikation, samt 

en mentaliserende og anerkende arbejdstilgang blandt medarbejderne påvirker desuden trivslen 

og arbejdsglæden positivt, og er således afgørende for at have et godt arbejdsmiljø og samarbejde 

i de enkelte afdelinger og i centret på tværs. 

God kommunikation og et godt samspil med interne og eksterne samarbejdspartnere har 

betydning for skabelsen af en sammenhængende indsats for barnet. Hvordan der kommunikeres i 

samarbejdet om at sikre at ressourcer i barnets- og familiens eget netværk, samt i det 

professionelle netværk og er tilstede, og udnyttes til fulde, er altafgørende. 

I løbet af 2017 er den interne kommunikation i Børnecentret blevet styrket.  

Som et led i arbejdet med øget åbenhed, tydeliglighed og videndeling i centret udsendes referater 

fra ledermøderne til både ledere og medarbejdere, og der er indført et elektronisk nyhedsbrev, som 

udkommer ca. seks gange årligt, hvori der informeres om aktuelle emner, der fylder socialt og 

fagligt i centret. Derudover er der oprettet en lukket Børnecentret Facebook-gruppe, hvor 

medarbejdere, der er medlem af gruppen, kan dele stort og småt med hinanden på tværs af 

afdelinger.  

Desuden har Børnecentret i 2017 fået eget logo. Logoet fremgår i øverste højre hjørne af 

sidehovedet i dette dokument. Cirklen i midten af blomsten kan tolkes som barnet i centrum, mens 
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mottoet ”Børnecentret – i samspil med familien” fortæller at samspillet med familien bestandig er i 

fokus. 


