Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar

Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale
samt afspejler de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Forebyggelse og forældreansvar
Aftalens parter:

SSP: Jan Asmussen
Byskolen: Anette Leonhard
Langmarkskolen: Birthe Rasmussen
Etnisk Team: Christina Lehtinen
Familie og forebyggelsesafdeling Horsens kommune: Mads Vincenti
Problemkompleks for indsatsområdet:

De boligsociale områder i Horsens er generelt mere børnerige end gennemsnittet i Horsens
Kommune. Det gælder særligt de store afdelinger, hvor der også findes flest familieboliger.
I de boligsociale områder bor der i alt 11491 børn i alderen 0-17 år. Fordelt på afdelinger, bor der
i Sundparken 476 børn i denne aldersgruppe, hvorefter Sønderbro (Axelborg, Sønderbro,
Sønderport) og Beringsvænget følger efter med hhv. 271 og 100 børn.
Koncentrationen af børnefamilier i disse boligområder er større end de andre områder under den
boligsociale helhedsplan og derfor der, hvor hovedvægten af børn- og ungearbejdet skal placeres.
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To ud af de tre nævnte boligområder er samtidig på Transportministeriets liste over udsatte
boligområder fra 2018, hvor de er kategoriseret som hhv. hård ghetto (Sundparken) og udsat
boligområde (Sønderbro). Beringsvænget er ikke på Transportministeriets liste, men boligområdet
er placeret ved siden af Sundparken og børnene fra begge områder er tilknyttet Langmarkskolen
som distriktsskole og er derfor tæt forbundne.
Den nedenstående boks viser foruden børnetal i de nævnte boligsociale områder en række
parametre, som kan have betydning for familier. Disse parametre er udpeget af CFBU som
risikofaktorer, der påvirker familierne, og som helhedsplanerne derfor kan arbejde med i
forbindelse med delaftalen under Forebyggelse og Forældreansvar. Disse er bl.a. forældrenes
beskæftigelsesgrad, uddannelsesniveau og indkomstniveau. Dertil kommer et svagt netværk som
en risikofaktor som bl.a. kan hæftes på forældrenes (manglende) beskæftigelse.
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Herunder gennemgås de forskellige faktorer.
Familiernes udfordringer
I en rapport finder VIVE, at børn i udsatte boligområder er væsentligt mere udsatte og sårbare
sammenlignet med resten af befolkningen6. En stor del af de sårbare familier i boligområderne
har desuden en kompleks social profil og ofte påvirker de sociale udfordringer hinanden
indbyrdes. Det betyder, at der sjældent er en nem løsning til familiens udfordringer, men at der i
stedet ofte skal igangsættes en mere helhedsorienteret indsats. CFBU peger på, at sårbare
familier ofte har en lang række udfordringer, der kan bestå af økonomiske forhold, psykiske og
fysiske helbredsproblemer, svagt eller manglende netværk og kulturelle udfordringer særligt for
de familier, der ikke er vokset op i Danmark. En enkelt af disse faktorer peger ikke nødvendigvis
på mistrivsel, men kombinationen af flere af faktorerne udgør en risiko for det7.
Beskæftigelse og uddannelse
I de boligsociale områder i Horsens, er graden af ledighed væsentligt højere, end i Horsens
Kommune generelt. Alene i Sundparken (hård ghetto) er kun 38% blandt de 18-64-årige
selvforsørgende. Med undtagelse af 10% SU-berettigede, modtager resten forskelige typer
pension eller er en del af det kommunale beskæftigelsessystem.
Blandt de beboere i Sundparken, der modtager kontanthjælp, uddannelsesstøtte eller
integrationsydelse er 108 voksne kategoriseret som aktivitetsparate8. I det udsatte boligområde
Sønderbro, er antallet af aktivitetsparate 105.
Generelt i de boligsociale områder ses tillige en lav uddannelsesgrad i sammenligning med
Horsens Kommune som helhed. Andelen af 30-34-årige, der ikke er i gang med uddannelse eller
job og har grundskole, som højest fuldførte uddannelse er på 41%
Samlet set giver disse tal en indikation af, at børn og unge, der vokser op i de boligsociale
områder, har færre voksne rollemodeller, hvor de unge kan spejle deres uddannelses- og
beskæftigelsesvalg. Det gælder både i hjemmet og i området som helhed og derved er der en
øget sandsynlighed for at livsmønstret med offentlig forsørgelse gentager sig.
Fattigdom i børnefamilierne
Flere undersøgelser peger på fattigdom9 i børnefamilier, som en udfordring, der er særlig relevant

6

’Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier i udsatte boligområder’, VIVE, 2018.
” Inspirations- og videnskatalog”, CFBU, 2018.
8
Kommunalt træk 2019
9
Der findes ikke længere en fattigdomsgrænse i Danmark, men fattigdom udregnes sædvanligvis som under halvdelen
af medianindkomsten og er særlig vægtig i en periode over 3 år og rammer særligt hårdt børn i teenagealderen ift. deres
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i udsatte boligområder, da koncentrationen af lavindkomstfamilier er væsentlig større end
gennemsnittet på landsplan. Ifølge VIVE vokser 25% af de 0-6-årige op i fattigdom i udsatte
boligområder, på landsplan er den tilsvarende andel 8%10.
Den boligsociale økonomirådgivning i Horsens hjælper pt i gennemsnit 80 personer om året,
hvoraf en stor del af disse er børnefamilier. Dette kan, sammen med de faktuelle indkomster og
den store forekomst af svag beskæftigelsestilknytning og lavt uddannelsesniveau i de boligsociale
områder, ses som en klar indikation på, at en stor andel af familierne i de boligsociale områder
har en svag økonomi og deraf de udfordringer, der følger af en svag økonomi.
I Sundparken viser ovenstående figur en gennemsnitlig husstandsindkomst på 357.000 kr/årligt.
I Horsens Kommune er den gennemsnitlige husstandsindkomst 528.000 kr. Altså en væsentlig
lavere årlig husstandsindkomst end gennemsnittet. I Hhv. Axelborg og Beringsvænget er den
årlige husstandsindkomst 323.000 kr. og 320.000 kr. og altså endnu mindre.
I forbindelse med fattigdom ses tydelige barrerier for at indgå i sociale fællesskaber med social
isolation til følge. Social isolation medfører ofte at familierne opholder sig i hjemmet og sjældent
har kontakt til det omkringliggende samfund og de muligheder, der her tilbyder sig11. Et svagt
socialt netværk eller ligefrem social isolation forhindrer ligeledes børnene i at opleve alternative
måder at være familie på. Samtidig kan socialt netværk fungere som ekstern støtte til familien
eller barnet og give rollemodeller, som børnene kan spejle sig i, hvis de kommer fra familiesvage
baggrunde.
Men fattigdom har ikke kun en praktisk her og nu konsekvens, det påvirker børnene for livet. En
opvækst i fattigdom, har betydning for børns valg af uddannelse, deres
arbejdsmarkedstilknytning og indkomst som voksne og endda helt ind i børnenes personlige
relationer som voksne. Børn opvokset i fattigdom har tendens til at vælge kortere uddannelser
med deraf lavere indkomster samt lavere placeringer i job-hierarkiet. Det påvirker desuden
chancerne negativt for at være gift, samboende eller have børn, når børnene selv bliver voksne.
Forklaringen på de negative konsekvenser børnefattigdom har helt ind i voksenlivet kan for en
stor del skyldes manglende færdigheder og netværk12.
Udfordringer i skolelivet
fremtidige liv mht. uddannelse og beskæftigelse mm. Se mere i teksten.
10
’Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier i udsatte boligområder’, VIVE, 2018.
11
Børn i lavindkomstfamilier; Sievertsen et al., 2015
12
’The long-term effect of childhood poverty’ af Rune V. Lesner i Journal of Population Economics, 2018, volume 31,
Issue 18. Analyseret i ‘Ny Dansk forskning. Fattigdom I opvæksten giver langvarige konsekvenser’ af Jonas Schytz
Juul, 2018, Arbejdernes Erhvervsråd.
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De boligsociale afdelinger er tilknyttet to distriktsskoler. For beboere i østbyen er det
Langmarkskolen og for beboere i sydbyen er det Byskolen afdeling Lindvigsvej. Langmarkskolen
har børn fra 0-9 kl., hvorimod Byskolen afd. Lindvigsvej har børn fra 0-6 kl. Efter 6 klasse har
børnene mulighed for at vælge blandt en række skoletilbud og data fra Byskolen afd. Fussingsvej
(6-10 kl.) er derfor behæftet med en vis fejlmargin, da den i høj grad også optager elever fra
andre områder af byen og ikke alle børn fra afd. Lindvigsvej fortsætter i udskolingen på afd.
Fussingsvej.
Børn, der bor i Sundparken eller Beringsvænget,Nørrebakken, Østerled, Flintebakken og
Lindskovparken har Langmarkskolen som distriktsskole13.
De boligsociale områder har ikke særlige udfordringer med ungdomskriminalitet, hvorfor det ikke
er et decideret fokusområde i den boligsociale helhedsplan.
Som det kan ses af tabellen nedenfor, klarer børn, som bor i de boligsociale afdelinger i Horsens,
sig væsentligt dårligere end andre skolebørn i kommunen i hhv. afgangseksamen i dansk og
matematik.
Karaktergennemsnit afgangseksamen dansk og matematik14
Boligsociale

2013

2014
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2018

4,8

4,9

5,6

5,2

5,5

5,3

6,4

6,5

6,8

6,8

6,9

6,8

områder
Horsens
kommune
Dette tyder på, at der er behov for en ekstra indsats i de boligsociale områder for at klæde børn
og unge bedre på til at klare sig godt i uddannelsessystemet. I en rapport for SFI (nu VIVE) fra
201515 baseret på registerdata, ses en tydelig sammenhæng mellem lavindkomst i barndommen
og karakterniveau både ved standpunktskarakterer og folkeskolens afgangseksamen samt
antallet af børn, der får 2 og derunder. De lavere karakterer i de boligsociale områder skal altså
forstås i en kontekst af familier med ovenfor beskrevne udfordringer som lavt uddannelsesniveau,
13

Langmarkskolen har tilknyttet en elitesportsafdeling, hvilket betyder, at data fra skolen, som helhed er en
sammenkørsel af eliteklasserne og børn fra de boligsociale områder. Det kan potentielt give et skævt billede af de
boligsociale børns evner i grundskolen. Landsbyggefonden trækker data på de boligsociale områder og kan derfor helt
præcist pege på en række socioøkonomiske forhold der gør sig særligt gældende i de områder der har en boligsocial
helhedsplan. På børn- og ungeområdet giver Landsbyggefondens data mulighed for at zoome ind på hhv.
ungdomskriminalitet for de 0-17-årige og karaktergennemsnit for 9. kl. afgangseksaminer for dansk og matematik.
14
LBF tal 2018
15
’Børn i lavindkomstfamilier’ af Hans Henrik Sievertsen og Christopher J. De Montgomery, SFI – Det nationale
forskningscenter for velfærd, 2015.
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svag tilknytning til arbejdsmarkedet, lav indkomst, social isolation mm.
Fraværet på distriktsskolerne har været faldende i en årrække hvilket til dels kan skyldes at den
boligsociale indsats, der allerede er på området, fungerer som supplement til skolernes og
kommunens arbejde med fravær. Dette gode arbejde ønsker vi at fortsætte, da der ifølge VIVE16
er en tydelig sammenhæng mellem højt fravær og lavt karaktergennemsnit. Fravær hænger
typisk sammen med en række andre problemstillinger i hjemmet og de boligsociale aktiviteter
henvendt mod børn, unge og forældre har både positiv forventet effekt ifm. projekter, der direkte
adresserer problemstillingen, samt positiv afledt effekt ifm. projekter, der ikke er direkte
skolefraværsorienterede17.
Det er et fælles ansvar, fordelt mellem forældre, kommunale parter og det boligsociale arbejde, at
sikre børn og unge klarer sig godt i uddannelsessystemet.
Børn i daginstitutionerne
I Horsens Kommune er der et særligt fokus på børns sprogudvikling, og der foretages hvert år
sprogvurderinger i begge daginstitutioner, der ligger i tilknytning til de udsatte boligområder.
Sprogvurderingerne flugter med elementer af regeringens parallelsamfundsudspil (2018), der
blandt andet har fokus på sprogprøver for børn i 0. kl. på skoler, der huser mere end 30% børn
fra udsatte boligområder.
I Horsens Kommune placeres børnene i daginstitutionerne i tre indsatsområder, hvor en
normfordeling viser, hvordan en børnegruppe bør fordele sig i indsatsgrupperne.
•   Generel indsats (85%)
•   Fokuseret indsats (10%)
•   Særlig indsats (5%)
Som det ses af nedenstående figurer, ligger begge daginstitutioner over den kommunale
normfordeling mht. behovet for indsatser for at højne sprogniveauet. I daginstitutionerne
Søndermark (Sønderbro) og Rytterkilden (Sundparken) fordeler børnene sig som vist i figurerne.
Andel sprogligt udfordrede i daginstitution Søndermark
16
17

’Børn og unges uddannelseschancer – de boligsociale indsatsers bidrag’, VIVE, 2018.
Ibid
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Børn med behov for fokuseret eller særlig indsats (kommunal norm: 10%; 5%)
(tallet i parentes angiver antal børn på årgangen der er sprogvurderet)
3 års vurdering

5 års vurdering

Årgang 10

27% (48)

26 % (42)

Årgang 11

31 % (36)

28% (40)

Årgang 12

38% (39)

21% (34)

Årgang 13

51 % (55)

-

Årgang 14

46 % (26)

-

Andel sprogligt udfordrede i daginstitution Rytterkilden
Børn med behov for fokuseret eller særlig indsats (kommunal norm: 10%; 5%)
(tallet i parentes angiver antal børn på årgangen der er sprogvurderet)
3 års vurdering

5 års vurdering

Årgang 10

63% (48)

36% (59)

Årgang 11

64% (50)

45% (44)

Årgang 12

56% (50)

27% (45)

Årgang 13

55 % (49)

-

Årgang 14

48 % (31)

-

Begge institutioner, og i særlig grad Rytterkilden, viser, at børnene har svært ved at følge den
gennemsnitlige sprogvurdering i kommunen. Det gælder særligt i 3-års-alderen i Rytterkilden,
hvor mere end 50% af børnene er sprogligt udfordret, hvilket skal ses i forhold til kommunens
normvurdering på 15%. Andelen af sprogligt udfordrede falder frem mod 5 årsvurdering i begge
institutioner, men er stadig væsentligt højere end normen for kommunen. Daginstitutioner og
skoler i de udsatte boligområder fortæller om behovet for at hjælpe forældre til at få meget
konkrete værktøjer for at støtte deres barns trivsel og udvikling. Med regeringens
parallelsamfundsudspil (2018), vil fokus på sprogudvikling og forældrenes rolle heri stige
betragteligt.
Hvordan vi arbejder med indsatsområdet
Inden for rammerne af indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar vil den boligsociale
indsats bl.a. arbejde med følgende problemstillinger: at støtte forældrene til at få hverdagen til at
fungere, mestre forældrerollen og give dem viden og indsigt, der sætter dem i stand til at hjælpe
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deres børn med at navigere i skolen, lokalsamfundet, samfundet generelt ect.
Eftersom forældre er dem, der har største indflydelse på deres børns trivsel og læring særligt i de
tidlige år18 og derfor også på de nedenfor listede mål, fokuserer indsatsområdet hovedsageligt på
at udvikle forældrekompetencer enten med forældre alene eller med forældrene sammen med
deres børn eller sammen med andre forældre. Som illustreret nedenfor bevæger vi os rundt om
målgruppen i forskellige overlappende indsatser.

Forældre i Fokus

Familieværksted

-  

I hjemmet

-  

Uden for hjemmet

-  

Vejlede forældre

-  

Relation mellem

ang. specifikke
udfordringer

barn og forælder
-  

Relation mellem
familier

Forældregrupper
-  

Uden for hjemmet

-  

Erfaringsudveksling

-  

Fagligt input

-  

Relation mellem
forældre

Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Formålet med at arbejde med indsatsområdet er at styrke forældrekompetencer og samarbejde
på tværs for at højne børnenes trivsel mm. Konkret vil vi arbejde for:
•   At færre små børn har sproglige udfordringer

18

Desforges, c. (2003). The Impact of Parental Involvement Parental Support and Family Education on Pupil
Achievement and Adjustment: A literature Review. Department for education and Skills (http://www.
thelizlibrary.org/liz/parenting-‐‑and-‐‑educational-‐‑achievement.pdf
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•   At styrke forældrenes viden og kompetencer i forhold til børns trivsel, sprog og
samfundsdeltagelse
•   At børn, unge og forældre indgår i positive fællesskaber
•   At styrke et bedre samarbejde mellem forældre, skoler og dagtilbud, så forældrene bliver
mere involveret i deres børns skolegang og at børnene bliver mere motiveret for at gå i
skole
•   At børn og unges lave fravær fastholdes
•   At de unges karakterer stiger
•   At børn og unge i højere grad kan spejle sig i positive voksenforbilleder
Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Fastholde det lave niveau af fravær på

Undervisningsministeriet (LIS)

Langmarksskolen i perioden 2020-2023
Baseline: 2017/2018: 5,4%
At karaktergennemsnittet ved afgangsprøven for

Data Landsbyggefonden

9.kl. nærmer sig det kommunale gennemsnit i
perioden 2020-2023.
Baseline 2018/2019:
Boligsociale områder: 5,3
Kommunale gennemsnit: 6,8
Ift. sprogvurdering af børn i de kommunale

Sekretariatet for uddannelse og

daginstitutioner ønskes færre børn placeret i

arbejdsmarked

gruppen af børn med fokuseret eller særlig indsats i
perioden 2020-2023.
Baseline 2017:
Rytterkilden
3 årig vurdering: 48%/(31) (årgang 2014)
5 årig vurdering: 27 %/ (45) ( årgang 2012)
Søndermarken
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3 årig vurdering: 46%/ (26) ( årgang 2014)
5 årig vurdering: 21%/ (34) (årgang 2012)
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:
Forældre i Fokus
Familieværksted
Forældregrupper
Ledelse
Medarbejderressourcer for indsatsområdet:
Forældre i Fokus: 37 t/ugt.
Forældregrupper: 10t/ ugt.
Familieværkstedet:18,5t/ugt.
Ledelse 13 t/ ugt
Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
Distriktsskolerne og daginstitutionerne i de boligsociale områder har et særligt fokus på
nedbringelse af fravær gennem en monitorering af fravær som følges op af bl.a. opringninger til
hjemmet, opfølgningssamtaler, brobygning til det boligsociale, andre kommunale instanser og
civilsamfund.
Distriktsskolerne og daginstitutionerne har tillige fokus på at forbedre sprogvurderinger for børn i
områderne bl.a. gennem ’stay and play’, hvor forældre opfordres til at blive og lege med børnene
i forbindelse med afhentning. Det boligsociale deltager dels og understøtter dels fokusset på leg i
hjemmet i samarbejde med sundhedsplejersken, familierne og personalet.
Derudover har distriktsskolerne og daginstitutionerne i områderne fokus på læsning både
dialogisk læsning for mindre børn og støtte til selv at læse for de større børn.
Etnisk familieteam er en ny afdeling under Familie & Forebyggelse i Horsens Kommune. Etnisk
familieteam har myndighedsarbejde ift. familier, der opfylder minimum tre ud af følgende fem
fastsatte kriterier, uanset hvornår familien er ankommet til Danmark:
-   To-sprogethed
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-   Flere børn i familien
-   Komplekse problemstillinger såsom traumer, psykiske udfordringer, eksilstress, store
familieuenigheder, udfordringer i forhold til anden kulturel opfattelse af forældreevne og
børnesyn
-   Familiesammenføringer
-   Afgrænset eller uklart opholdsgrundlag eller i asylfasen
Samtidig arbejder teamet med negativ social kontrol, antiradikalisering og har et særligt fokus på
Sundparken ifm. den kommunale indsats på området herunder forebyggende indsatser.
Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats):
Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

3.853.000 kr

Lokal medfinansiering

1.283.000 kr.

Samlet budget for indsatsområdet

5.136.000 kr

Konflikthåndtering og underretning:

Parterne på indsatsområdet er forpligtet til at indgå i dialog om eventuelle konflikter på
aktivitetsniveau. Konflikter, der vedrører indsatsområdet, rejses og drøftes i styregruppen.
Der påhviler alle parter et ansvar for straks at gøre opmærksom på kritiske forhold, som må
antages at have betydning for samarbejdets fortsatte gennemførelse.
Der påhviler parterne et fælles ansvar for at sikre indsatsområdets fremdrift og gode
betingelser for et konstruktivt samarbejde.
Uenigheder, der ikke kan løses i arbejdsgruppen eller Styregruppen, viderebringes til
Bestyrelsen for den boligsociale indsats. Her vil Bestyrelsen træffe beslutning om
fremgangsmåde og eventuel handling på baggrund af underretningen.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne rekvirere
ajourførte delaftaler):
Delaftalen evalueres årligt hvor bestyrelsen i forbindelse med afrapportering af indsatser tager
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stilling til eventuelle ændringer i projektforløbene.
Delaftalen gælder fra - til:
01.01.2020 – 31.12.2023

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.)
Aktivitetsnavn:
Forældre i Fokus (Brobygning mellem skole of forældre i CFBU’s Inspirations- og videns
katalog)
Indhold og praksis:

•   Skolen kontakter Bo Trivsel ang. Batoul, som er socialt ekskluderet og generelt ikke
er i social trivsel, hun deltager fx ikke i fødselsdage og arrangementer på skolen.
Bo Trivsel besøger familien og gennem samtale viser det sig at familien ikke kan
læse skole-intra pga. sprogvanskeligheder. Løsningen bliver, at mors veninde to
gange om ugen læser beskeder på intra for mor.
•   Skolen kontakter Bo Trivsel, en mor er frustreret, da hendes søn, Benjamin, ikke vil
besøge sin far mere, da han drikker for meget. Bo Trivsel besøger mor i hjemmet
og lytter og understøtter hendes beslutning og vejleder hende i forhold til
Kommunens tilbud til pårørende af misbrugere og statsforvaltningen i forhold til det
juridiske.
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Forældre i Fokus har fokus på at imødekomme en række af udfordringerne som beskrevet
i problemkomplekset ovenfor. CFBU19 peger på, at det boligsociale kan afhjælpe behovet
for at støtte sprogligt eller socialt svage forældre via en håndholdt indsats, samtidig med
at hjælpe forældre til at forstå forventninger til skole-hjem-samarbejde og vigtigheden af
forældrenes engagement i børnenes skolegang.
Samtaler med ledere og personale på skolerne og daginstitutionerne i de boligsociale
områder foretaget i Horsens i foråret 2018 bekræfter CFBUs anbefalinger i en lokal
sammenhæng. Skolerne og daginstitutionerne pegede her på en række udfordringer i
arbejdet med børn og unge fra de boligsociale områder. Fagpersonalet har særligt fokus
på forældre med anden etnisk baggrund, som skal hjælpes til at forstå deres barns
eventuelle udfordringer. Det har til dels sin årsag i sproglige udfordringer og dels i
kulturforståelse samt andre af de risikoparametre beskrevet i problemkomplekset
(fattigdom, manglende uddannelse og beskæftigelse mm). Der er ligeledes udfordringer
med særligt tosprogede børn, der er understimulerede og under alderssvarende niveau.
Fagpersonalet på skolerne peger på behovet for at forældre får konkret hjælp og træning i
at støtte deres børns trivsel og udvikling på linje med CFBUs anbefalinger.
Konkrete udfordringer
Et forløb i Forældre i Fokus starter ofte op med en henvendelse fra en kommunal
samarbejdspartner med henblik på en konkret udfordring i en familie. Fx har de
kommunale samarbejdspartnere løbende bekymringsmøder, hvor udvalgte børn
diskuteres på baggrund af konkrete udfordringer i forbindelse med skolegang eller
institutionslivet. På baggrund af bekymringsmøderne indkaldes forældre til barnet til en
efterfølgende bekymringssamtale. Med en bekymringssamtale følger ofte en handling eller
et forløb, hvor forældrene skal støttes til at udføre en eller flere forandringer for barnet.
Det kan fx være en bedre madpakke, 15 minutters læsning med barnet hver dag eller at
reducere et bekymrende fravær.
Til bekymringssamtalen introduceres Bo Trivsel som en samarbejdspartner til kommunen
og som en indsats, der kan understøtte de forandringer i hjemmet, som vurderes at
afhjælpe situationen. Hvis familien giver samtykke til, at Bo Trivsel kan blive aktør, bliver
den boligsociale medarbejder inviteret ind i planlægning og udførelse af de konkrete
opgaver.

19

’Inspirations- og videnskatalog til nye helhedsplaner’, CFBU, 2016.

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar

13

På den måde er det ofte skolen eller daginstitutionen, i samarbejde med familierne, der
definerer udfordringerne og de samme inklusiv den boligsociale medarbejder, der peger
på løsningstiltag og opgavefordeling.
Det individuelle forløb
Den boligsociale indsats i Forældre i Fokus foregår som udgangspunkt i hjemmet, hvor
den boligsociale medarbejder vejleder forældrene ud fra de specifikke udfordringer, som
skolen eller daginstitutionen har peget på. Den boligsociale medarbejder besøger familien
og tilpasser forløbets omfang og emner efter de konkrete udfordringer, familien har.
Forløbet foregår ofte som følger, men kan altså variere i omfang og udvikle sig efter
opgavens proportioner:

Fase 1

Hvad

Hvor

Hvem

Fokus

Afklaring af

På skolen/

Skole/daginstitution/

Læring, trivsel

udfordringer

Daginstitution

FogF og familien

og personlig

Familie og

mestring

forebyggelses
afdeling
Horsens
kommune
Fase 2

Hjemmebesøg

Hos familien

Bo Trivsel

Råd og
vejledning,
fortsat læring,
trivsel og
personlig
mestring

Fase 3

Brobygning

Ude

Boligsociale-,

Trivsel og

kommunale- og

fællesskab

foreningstilbud
Fase 4

Afslutning og
tilbagemelding

Hos familien

Bo Trivsel,

Fastholdelse

Skole/daginstitution

af gode vaner
og udvikling
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Hjemmebanefordel
En typisk fordel ved at besøge familierne i hjemmet er, at de hjemlige omgivelser bidrager
til en mere åben dialog om familiens udfordringer, fordi familierne føler sig trygge i eget
hjem. Derudover vil et boligsocialt hjemmebesøg også ofte bidrage til en bredere
nuancering af familiens udfordringer og forståelse af de forhold, der gør sig gældende i
den enkelte familie, hvorfor fase 2 kan blive længere end først antaget. Det ses ofte, at
familierne ikke ønsker, at skolen ved alt om deres hjemlige forhold, hvorimod den
boligsociale medarbejder ses som en mere neutral deltager. Forskning inden for sårbare
familier i udsatte boligområder peger på, at det er en udbredt problemstilling, at sårbare
familier og særligt etniske minoritetsfamilier nærer manglende tillid til systemet i form af
de sociale myndigheder, politi, skole mm. Det bunder ofte i en frygt for at ’systemet’ kan
fjerne deres børn, hvilket kan betyde at familierne ikke henvender sig for at få den hjælp,
’systemet’ kan tilbyde20. Den boligsociale medarbejder kan være brobygger til de
kommunale tilbud og kan afhjælpe nogle af familiernes udfordringer ved hjemmebesøg.
En anden fordel ved hjemmebesøg er, at familierne oplever en øget inddragelse, hvor de
får mere frie rammer til at formulere andre udfordringer, som de ønsker råd og vejledning
til. Det skal efterfølgende følges til dør af enten kommunale eller boligsociale indsatser. I
en evaluering af forældreindsatsen ’Forældre er vigtige’ fra Kolding er det netop disse
erfaringer, der viser sig ved boligsociale hjemmebesøg, som fremhæves som en succes.
Hjemmebesøgene giver ro og tid til at gå i dybden med vigtige emner og gør forældre
mere bevidste om deres rolle samt mere engagerede i deres børns skolegang21.
Brobygning til aktivt medborgerskab
De boligsociale områder har generelt en udfordring i forhold til ensomhed22 og mange
familier har et skrøbeligt netværk omkring sig og derfor sværere ved at finde hjælp ved
venner eller anden familie når problemstillinger hober sig op. Det fremgår blandt andet af
en undersøgelse fra instituttet A&B Analyse, at op mod 47,7% af beboere i den almene
sektor aldrig deltager i arrangementer i nærområdet23.
Foreningsliv og aktivt medborgerskab er to sider af samme sag, når det handler om at
forebygge eller slippe ud af social isolation som familierne frivilligt eller ufrivilligt kan

20

Inspirations og videnskatalog til nye helhedsplaner (2016:145)
ByLivKolding, 2013
22
Fagbladet Boligen ”Almene bebeboere er mest ensomme” 22/3 2018
23
Ibid
21
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havne i. Deltagelse i foreningsliv eller andre fællesskaber, giver familierne nye
forudsætninger for at danne relationer og aktivt indgå i et fællesskab. Det aktive
medborgerskab har tillige et dannelseselement og et sted, man kan få sat flere nuancer
på sit hverdagsliv ved at se, hvordan andre forvalter deres forældrerolle og hvilke
forventninger, der er, udtalte og uudtalte, i det valgte fællesskab. Den boligsociale indsats
har fokus på brobygning til foreningsliv og aktive fællesskaber i det omfang, familierne
kan få glæde af det, sammen eller hver for sig, bl.a. gennem de aktiviteter, der ellers
findes i nærområdet. VIVE24 påpeger vigtigheden af at familien bliver taget ’videre’ efter
et forløb og der har det boligsociale en unik mulighed for at følge familien videre i andre
boligsociale eller lokale aktiviteter eller ud i foreningslivet. Yderlige beskrivelser af
trivselstiltag i de boligsociale områder findes i delaftalen Tryghed og Trivsel.
Formål og mål:

Formålet med Forældre i Fokus er at understøtte en positiv udvikling for det enkelte barn
ved at styrke forældrekompetencen i et trygt rum med fokus på råd og vejledning, der
skal skabe læring og mestring. Konkret har aktiviteten til formål at:
•   Reducere fravær i skole og daginstitution
•   Øge samarbejde mellem familie og skole/daginstitution
•   Styrke forældrenes viden og kompetencer ift. forældrerollen
•   Få forældre involverede i at støtte deres børns skolegang bedst muligt
•   Brobygge til andre tilbud og foranstaltninger bl.a. boligsociale og kommunale
indsatser samt foreningsliv.
Målgruppe(r):

Børn fra de boligsociale områder (ca. 1150 børn i alderen 0-17 år)
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

25 individuelle forløb for forældre og børn i

Den boligsociale medarbejder

24

Gunvor Christensen et al 2018 ’En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser. Evaluering af
Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne’, VIVE – Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd.
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aktiviteten Forældre i Fokus i samarbejde
med skolerne.
15 individuelle forløb for forældre og børn i

Den boligsociale medarbejder

aktiviteten Forældre i Fokus i samarbejde
med daginstitutionerne.
Ansvars- og rollefordeling:

Skolerne, daginstitutioner og skoledistriktsrådgivere inddrager Bo Trivsel i de sager, hvor
de vurderer at familien vil have gavn af Forældre i Fokus. Opgaven defineres i samarbejde
mellem skole/daginstitution/skoledistriktsrådgiver/andre kommunale instanser, familien
og den boligsociale medarbejder. Den boligsociale medarbejder står for besøg i hjemmet
og opgaveløsningen af det aftalte i tæt samarbejde med
skole/daginstitution/skoledistriktsrådgivere samt eventuel andre kommunale og
boligsociale indsatser, hvis det vurderes gavnligt for opgaveløsningen.
Er opgaven større eller anderledes end først antaget melder den boligsociale medarbejder
tilbage, hvorfor opgaven eventuelt omdefineres eller ændres i samarbejde mellem
opgavestilleren. Det samme gør sig gældende, hvis familien alligevel ikke ønsker at
samarbejde og opgaven derfor ikke kan løses.
Aktivitetsnavn:

Familieværksted (Familiekurser i CFBU’s Inspirations- og videns katalog)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):

•   Gana deltager i Mors Verdenskøkken med to børn, som går i 4. og 6. klasse. Gana
fortæller efterfølgende, at hun især har sat pris på forløbet, fordi det er det eneste,
hun laver med sine to børn. Hendes børn har været glade for at være med og de
har nydt tiden sammen som familie. Ligesom de andre mødre oplever hun at have
fået en anden relation til de andre kvinder, der er med på holdet. De bor alle tæt
på hinanden, men har ikke alle kendt hinanden før. Når de møder hinanden,
stopper de nu op og taler sammen.
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Familiekurser er en veldokumenteret metode til at arbejde med sårbare familier i udsatte
boligområder. Kurserne har ofte fokus på at styrke sociale relationer både i familien og til
det omkringliggende samfund. Familiekurserne kan have forskellige rammer og indhold og
sågar målgrupper, så længe fokus er på at udvikle og understøtte familierne i trygge
rammer25.
I deres gennemgang af familiekurser i en boligsocial sammenhæng, peger CFBU særligt
på to positive effekter for familierne: dannelsen af nye relationer og; følelsen af tryghed i
nærområdet.
Familierne i de boligsociale områder oplever ofte at være socialt isolerede som tidligere
nævnt, bl.a. pga. faktorer som arbejdsløshed, fattigdom, sygdom mm. Ved at deltage i et
familiekursus oplever familierne den nærhed og tryghed, man kan få ved at danne
relationer og deltage i et stabilt netværk, som det boligsociale faciliterer og skaber
rammerne for. På den måde bliver muligheden for relationsdannelse serveret for
familierne, så de kan koncentrere sig om disse og få succesoplevelsen af at danne nye
relationer og færdigheder i et trygt miljø. Disse fællesskaber familiekurserne skaber,
bidrager ligeledes til en bevægelse væk fra at være fremmedgjort i eget nærområde imod
en oplevelse af at føle sig hjemme i takt med, at naboer ikke længere er fremmede.
Derudover peger bl.a. Lave og Wenger26 på, at læring bedst etableres i
gruppesammenhænge med ligesindede peers. Altså at der opstår en række positive
læringssituationer i Familieværkstedet, som den samlede gruppe kan lære af ved at
observere og deltage.
Aktivitetsbaseret relations- og vidensdannelse
Familieværksted handler om at skabe et værdifuldt samvær mellem børn og deres
forældre med trivsel og læring i fokus.
Familieværksted er ikke decideret undervisning, da familier i udsatte boligområder ofte
har sproglige udfordringer eller lav uddannelsesmæssig baggrund og derfor får mindre ud
af at sidde og få serveret information uden selv at afprøve det eller se det i aktion.
Derfor faciliterer familieværksted i stedet et rum igennem en aktivitet, der kan vise
forældre vejen til en god relation med barnet. Forskning peger netop på, at familiekurser

25
26

’Inspirations- og videnskatalog til nye helhedsplaner’, CFBU, 2016.
(Situeret Læring: 1991)
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bør være multifacetteret, forstået på den måde at viden bør forklares simpelt og kort og
følges op af diskussion og aktiviteter27. I stedet for at fokusere på eventuelle
problemstillinger og udfordringer, viser man forældrene måder de kan handle sig ud af
dem og giver dem redskaber til at tage med hjem og fortsætte det positive samvær med
deres børn. Aktiviteterne kan følges op af diskussioner og viden, men med aktiviteten i
forgrunden. De fælles oplevelser i aktiviteterne og redskaber forældrene tager med sig
hjem i forbindelse med udførelsen af aktiviteten er med til at opbygge selvtillid og
mestringskompetencer i forældrerollen28. Gode relationer mellem forældre og børn er
afgørende for barnets tilknytning, så forældre kan støtte deres børns udvikling, skolegang
mm. I familieværkstedet vil den boligsociale medarbejder vejlede forældrene i en fortsat
positiv udvikling med fokus på at fremme kompetencer, initiativ og selvstændighed for
både børn og forældre.
Indhold
Familieværksted i den boligsociale helhedsplan har tre hjørnesten:
•   Relationer – både mellem forældre og børn og mellem deltagende familier
•   Viden – den boligsociale indsats giver fifs og faciliterer diskussioner og erfaring
familierne imellem.
•   Aktiviteter – familieværksted viser aktivt vejen ved gennem aktiviteter hvor
forældre og børn arbejder sammen om et fælles tredje.
Der holdes to familieværksteder om året med 5-8 deltagende familier, da der skal være ro
og tryghed i forløbet for at give bedst effekt. Desuden vil rekruttering tage tid, da der skal
dannes relation med familien og eventuelle samarbejdspartnere inddrages (fx
børnehaven, skolen, sundhedsplejersken mm).
Det vil være forskelligt fra forløb til forløb ud fra bl.a. fokusområde, interesse og
aldersgruppe om det vil være far-barn, mor-barn eller forældre barn-relationen, der
fokuseres på.
Indholdet i Familieværkstedet varierer, ligesom målgruppen og samarbejdspartnere (se
under ’Målgruppe’ og ’Ansvars- og rollefordeling’), men vil typisk have fokus på at bygge
relationer mellem familiens medlemmer og udvide familiens sociale netværk, kompetencer
og selvtillid til at kunne bygge videre på forløbet hjemme.
27
28

Marklund et al., 2012: Nordens Børn – Tidlige indsatser for børn og familier. Nordens Velfærdscenter.
Hello Kitchens foreløbig evaluering af Mors Verdenskøkken, 2018, http://hellokitchen.dk/mors_verdenskoekken
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Derudover vil familieværkstedet også bygge bro til det kommunale system og andre
aktører, fx frivillige foreninger eller organisationer, som man kommer i berøring med som
børnefamilie i Danmark og som er relevante i den enkelte aktivitet.
Et forløb i Familieværkstedet bygges op omkring en serie af mødegange.

Fokus for familieværksted kan bl.a. være:
•   Sundhed
•   Læring
•   Motorik
•   Kreativitet
Konkrete eksempler på familieværksted kan være eller være inspireret af ’mors
verdenskøkken’, ’fars køkkenskole’ eller ’fit-kids’ – alle programmer som har
aktivitetsbaseret læring og relationsdannelse mellem forældre og børn i fokus.
Udfordringer i forhold til deltagelse håndteres løbende, det kan være udfordringer med
pasning af øvrige børn, aftensmad mm. Løsninger på disse udfordringer kan være at
engagere andre aktiviteter samtidig med familieværkstederne eller have
lommepengejobbere engageret i aktiviteten.
Formål og mål:

Formålet med familieværksted er at skabe et rum for forældre sammen med deres børn,
hvor der er fokus på en aktivitet, de laver sammen og derved styrke deres relation
samtidig med at de får læring ift. forældrerollen og danner relationer i nærområdet.
Målene med aktiviteten er at:
•   Styrke forældre-barn-relationer.
•   Styrke forældrekompetencer.
•   Børn og forældre indgår i positive og udviklende fællesskaber.
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•   Sundhedsfremme
Målgruppe(r):

Målgruppen defineres i samarbejde med de tætteste samarbejdspartnere i projektet og
indholdet tilpasses målgruppen. Eksempelvis vil målgruppen være forskellige alt efter om
det er daginstitutionen eller udskolingsklassen på Langmarkskolen, der er med i
projektforløbet.
1)   Målgruppen 1: vil typisk være sårbare familier uden et tilstrækkeligt støttende
netværk.
2)   Målgruppe 2: Familier i de boligsociale områder
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

12 forælder/barn-par deltager i aktiviteten

Boligsocial medarbejder

om året
Ansvars- og rollefordeling:

Familieværkstedet planlægges i samarbejde med relevante kommunale aktører. Det kan
være skoledistriktsrådgiverne, SSP, Ungdomsskolen, børnehave eller skole,
sundhedsplejersken eller andre lokale aktører, der har en interesse i projektet og kontakt
til målgruppen. Derudover kan familieværksted planlægges i samarbejde med andre
boligsociale indsatser fx andre aktiviteter i dette indsatsområde eller i indsatsområdet
Tryghed og Trivsel.
Rekrutteringen vil varetages, der hvor opgaven placeres. Det betyder eksempelvis at hvis
skolen oplever udfordringer i en bestemt klasse, vil skolen i samarbejde med
familieværkstedet, kunne tilrette et forløb, der adresserer netop de udfordringer som
skolen problematiserer. På andre tidspunkter kan familieværkstedet fx være en indsats for
en række problemskabende unge i et boligområde. På den måde bliver forløbene en stærk
understøttende indsats til de udfordringer, som skolerne/daginstitutionerne/familier eller
nærområderne (osv.) oplever.
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Det er Bo Trivsels opgave at drive aktiviteten, understøtte rekruttering og fungere som
facilitator. Samarbejdspartnere vil få tildelt en rolle alt efter bidrag og mulighed for at
deltage. Det vil sige at den socialfaglige ramme defineres af den/de parter som indgår i
samarbejdet.

Aktivitetsnavn:

Forældregrupper (Boligsociale familiekurser i CFBUs videnskatalog 2016)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):

•   Mads har deltaget fast i forældregruppe i foråret. Han føler ikke, at han altid har
været den far, han burde. I forældregruppen har han fået input fra fagpersoner og
erfaringsudvekslet med andre fædre i et trygt rum og har efterfølgende besluttet
sig for at bruge så meget tid som muligt sammen med sine tre små døtre, hvorfor
han hver tirsdag kører dem til musikundervisning. Han er også begyndt lave
aktiviteter for ressourcesvage unge i forbindelse med hans kirke.
Forældregrupper har to formål:
1)   At understøtte forældres forældrekompetencer gennem viden og
erfaringsudveksling i et trygt rum blandt ligesindede peers.
2)   At skabe synlig voksentilstedeværelse i nærområdet i form af positive
rollemodeller.
Forældregrupper kan være både grupper for mødre som fx Bydelsmødre, fædregrupper
som fx Baba og det kan også være grupper, hvor både mor og far er med.
Forældregrupperne mødes typisk over en række mødegange, hvor de får viden og input af
konkret karakter som bl.a. handler om familielivet eller andre områder som der er
interesse for.
De temaer, der tages op, kommer dels fra samarbejdspartnere, som efterlyser den viden
hos forældrene, det kan være skolen, som gerne vil have hjælp til at formidle vigtigheden
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af lektielæsning eller forældreintra, dagtilbud som gerne vil have fokus på højtlæsning og
aktiv leg osv. og dels fra forældrene selv, der fx har svært ved at få deres børn til at sove
eller børste tænder, er bekymret over børnenes indlæring eller sociale liv osv.
Vidensdeling kommer dels fra den boligsociale medarbejder, dels fra samarbejdspartnere
med særlig viden indenfor det specifikke område eller andre som inviteres ind i
grupperne.
Derudover fungerer grupperne også som erfaringsudveksling forældrene i mellem. Det at
forældrene sætter ord på og reflekterer over egen praksis i forhold til det input, de får,
giver forældrene bedre mulighed for at implementere viden i praksis i familielivet29.
Herunder følger et afsnit om fædre, da det oftest er en sværere gruppe at rekruttere end
kvinderne bl.a. fordi der oftest traditionelt set fokuseres på mor som den dominerende
forælder30.
Fædre
Fædre er i flere andre sammenhænge beskrevet som en vanskelig målgruppe at engagere
og der er på den baggrund færre projekterfaringer med fædre end eksempelvis mødre.
Denne indsats læner sig op ad de projekterfaringer som CFBU har dokumenteret.
Der er få projekterfaringer med fædre som målgruppe og årsagen ses ofte i sammenhæng
med at det er en vanskelig gruppe at rekruttere. Rekrutteringsstrategien er på den
baggrund særlig vigtig i den type projekter.
Derimod er der mange analyser af fædrenes ofte svage position i samfundet og i familien
- særligt når det gælder udsatte fædre. CFBU peger på to årsagsforklaringer til fædrenes
svage position i familien – tilknytning til arbejdsmarkedet og de deraf afledte fordele samt
fædrenes psykiske trivsel.
Fædre, der står udenfor arbejdsmarkedet, kan have vanskeligt ved at indtage rollen som
forsørger og naturlig autoritet i familien31. Et arbejde giver status og økonomi til at
forsørge familien. Derudover er arbejdsmarkedet kendetegnet ved at rumme en række
integrationsværktøjer, som ikke i samme grad kan findes i andre sammenhænge. På en
arbejdsplads introduceres du til (dansk) arbejdsmarkedskultur og du træner et sprog på
en anden måde end på en skolebænk. Hvis en minoritetsetnisk borger står udenfor
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arbejdsmarkedet, er det derimod vanskeligt at tilegne sig de samme redskaber og opnå
samme grad af integration i Danmark.
For udsatte fædre er der ligeledes mulighed for andre psykiske årsagsforklaringer på den
særlige sårbarhed i faderrollen, da nogle (etniske minoritetsfædre) lider af traumer og
psykiske vanskeligheder, fx som resultat af en tilværelse i eksil, hvilket kan medføre
udfordringer i livet, der påvirker familielivet og fx medfører inaktivitet og stilstand eller
aggressivitet og udadreagerende adfærd32.
Mændenes oplevelse af egen rolle i familien har afgørende betydning for familiens trivsel
og børnenes opvækstvilkår. Det er den rolle som fædrenetværket sigter mod at arbejde
med ved primært at styrke far/barn-relationen og sekundært at skabe troværdige og
positive rollemodeller i boligområdet til gavn for de øvrige børn/unge i områderne. Det
ovennævnte eksempel i starten af afsnittet her peger på en intern forandring hos en af
deltagerne. Eksempler på eksterne forandringer har bl.a. været når fædregruppen har
arrangeret, deltaget og rekrutteret til aktiviteter. De har deltaget i sanketur, fodboldskole
og boldspil i sommerferien, VM-kampe på storskærm samt familiedage i uge 42. Her har
de hjulpet børn og unge til at deltage i aktiviteter, og sørget for at alle har det sjovt og
bliver set. Samtidig viser de vejen for andre fædre i området og demonstrerer at en rigtig
mand også kan tegne, hygge og spille bold med sine børn. Indsatsen har altså også en
konkret aktivitetsbaseret output, som kan gøre det nemmere for forældre at forstå og
lære af de input selve møderne giver.
Indhold og praksis
Forældregrupper foregår over et antal mødegange – typisk 6-8 forår og efterår.
Grupperne har løbende optag og rekruttering foregår ligeledes løbende. Forældrene kan
deltage så lang tid, de synes, de profiterer af indsatsen og bl.a. senere i forløbet fungere
som støtte for de nye forældre i aktiviteten. Det er på den måde ikke en uddannelse, men
nærmere en refleksionscirkel med faglige input, diskussion og erfaringsudveksling.
Forløbene bygges op om nogle gennemgående overordnede temaer, der indholdsmæssigt
kan variere som beskrevet nedenfor. Rammen om forløbet er nærvær og positiv
tilstedeværelse samtidig med, at der skal være en konkret begivenhed/aktivitet hver gang
gruppen mødes. Det er samtidig en vigtig del af fastholdelsesstrategien at
gruppedynamikken er positiv og at mødegangene opfattes som lige dele hyggelige og
interessante, hvorfor der også er plads til sociale aktiviteter som fx ture ud af huset eller
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julehygge.

Eksempel på forløb
Sociale aktiviteter

Emner der vedrører

Aktiviteter med

Evaluering og tid

forældre/barn

forældre/barn

til refleksion

relationen
•   Fisketur

•   Teenager

•   Bålhygge

•   fællesspisning

•   Skoleliv

•   Maddag

•   Sportsbegivenhed

•   Opdragelse

•   Spilledag

•   Biblioteksbesøg

•   Kultur
•   Negativ Social
kontrol

•   hvordan
var mine
oplevelser
med
barnet
•   hvad kan
jeg bruge
det til i et
videre
forløb
•   jeg har
denne
udfordring
•   Jeg har
løst denne
udfordring
sådan

Indledningsvist arbejdes der primært med relationen mellem forældrene samt den
boligsociale medarbejder, da det er afgørende for fastholdelse af deltagere i projektet. Det
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tidlige fokus læner sig op ad erfaringer fra lignende projekt, som fastslår vigtigheden af at
skabe en fællesskabsfølelse forældrene imellem samt have en strategi for modtagelsen og
integrationen af nye forældre i aktiviteten33.
De efterfølgende uger har fokus på forskellige emner vedrørende fx forældre/barnrelationer og forældrekompetencer og kan tage udgangspunkt i et besøg fra en relevant
aktør eller besøg på en relevant lokation og give viden i et trygt rum, hvor der levnes
plads til diskussion og erfaringsudveksling med udgangspunkt i at forældrene allerede
besidder vigtig viden om deres egne børns udvikling. Emnerne kan være aktuelle i forhold
til en politisk, mediemæssig eller praktisk dagsorden og kan leveres af den boligsociale
medarbejder, samarbejdspartnere (fx børnehave eller skolen) eller af forældrene selv,
således, at det altid er aktuelt og relevant for de involverede.
Forældregrupperne vil løbende invitere gæster, der kan bidrage til diskussionerne og
introducere nye overvejelser ind i gruppen. Det er dog centralt at gæsterne ikke kommer
til at fremstå som belærende eller bedrevidende fagpersoner, men i stedet fungerer mere
som lyttende og betragtende i deres tilgang til forældrene.
Gruppen tager selv initiativ til diskussionspunkter og de emner der kan tages op og er
derved selvstyrende ift. hvilke emner der er interessante for deres situation.

Positive rollemodeller i boligområdet
Forældregrupperne vil også have opgaver i boligområdet som en del af forløbet. De
opgaver ligger parallelt med forløbet og vil som udgangspunkt være forbundet med
(udendørs) tilstedeværelse, enten i form af aktiviteter eller i form af tilstedeværelse ved
andre store begivenheder i området eksempelvis til beboerarrangementer.
Forældregrupperne i Horsens er i denne sammenhæng ikke tænkt som et vagtværn, men
nærmere en ambassadørrolle, der skaber tryghed, men i lige så høj grad sunde relationer,
rollemodeller og beboerdrevne aktiviteter i boligområdet.
Forældrene er som oftest allerede en del af et netværk af fx familiemedlemmer og naboer
og den viden og praksisændring forældrene gennemgår forventes at sive ud i disse
netværk.
Derudover fungerer grupperne også til at give nye netværk på tværs af etniske grupper,
alder mm. Mange beboere er socialt isolerede og har derfor ikke nødvendigvis nogen at
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diskutere og spejle forældrerollen i, hvilket grupperne tilbyder i et positivt udviklende
fællesskab34.
Rekruttering
Rekruttering foregår løbende og ad flere kanaler. Dels via sociale medier, hvor Bo Trivsels
facebookside og nyhedsbrev vil være primære kanaler. Derudover forventer netværket at
kunne rekruttere via allerede eksisterende deltagere og deres netværk samt gennem
samarbejdspartnere som fx skole, børnehave, sundhedsplejerske, familieafdeling,
jobcenter og andre boligsociale indsatser som ’Forældre i Fokus’ og ’social vicevært’.

Formål og mål:

Formålet med forældregrupper er dels at give forældre viden som de kan implementere i
praksis i deres forældrerolle i familierne, dels at give forældrene mulighed for at få et
positivt netværk, hvor de kan erfaringsudveksle og reflektere over forældrerollen, dels at
skabe rollemodeller i eksisterende netværk samt i boligområderne ifm. aktiviteter.
Målet med forældregrupperne er følgende:

•   At give viden til forældre på aktuelle og relevante udfordringer ifm. forældrerollen.
•   At skabe rum for erfaringsudveksling, så viden kan implementeres i
hverdagspraksis.

•   At forældrene stimulerer deres børns sprogudvikling ved at bruge de redskaber de
modtager i forældregrupperne.

•   At skabe rollemodeller dels overfor forældrenes børn, men også i boligområdet
generelt.

•   At give forældrene positive netværk.
Målgruppe(r):

34
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Forældre i de boligsociale områder. Særligt etniske minoriteter og forældre der er socialt
isolerede.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

20 forældre deltager i forældregruppeforløb

Boligsocial medarbejder

årligt
Ansvars- og rollefordeling:

Forældregrupper planlægges i samarbejde med relevante kommunale aktører og
samarbejdspartnere. Det kan være skoledistriktsrådgiverne, SSP, Ungdomsskolen,
børnehave eller skole, sundhedsplejersken eller andre lokale aktører, der har en interesse
i projektet og kontakt eller ønske om kontakt til målgruppen.
Disse aktører hjælper også med rekruttering.
Det er den boligsociale indsats, der har ansvaret for aktivitetens udførelse.
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