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1. Indledning 
 
Tidlig forebyggelse er en relativt ny organisation, startet op pr 1.1.2018. Formålet med 

denne institution er et større og mere differentieret og målrettet fokus på det tidlige for-

byggende arbejde efter servicelovens § 11.  

 

Vi tager udgangspunkt i de fælles mål for Børn og Skole:  

 

1. Vi skaber det gode liv sammen med børn og unge i et aktivt samspil med forældre 

og civilsamfund 

2. Vores arbejde skaber konkret og synlig positiv effekt i forhold til læring, trivsel og 

udvikling hos børn og unge 

3. Vi samarbejder om en målrettet tidlig indsats, for at børn og unge kan vokse op 

som en del af det almene fællesskab 

4. Vi samarbejder tværfagligt, tværorganisatorisk og helhedsorienteret  

 

 

Målene for Børn og Skole bygger på Sund Opvækst, Sund Vækst og Direktionens strate-

giske spor.  

 

Vores plan for 2020 tager afsæt i de strategiske spor der er lagt for børn og familieområ-

det i Aabenraa kommune. 

 

Desuden påtager vi os ansvar i forhold til FN’s verdensmål. 

 

 

 2. Grundoplysninger 

2.1 Navn og kontakt 

Tidlig Forebyggelse 

Storegade 30 

6200 Aabenraa 

Tlf. 73 76 71 11 

 
E-mail: tidlligforebyggelse@aabenraa.dk 

Hjemmeside.: www.tidligforebyggelse.dk 

 

  

 

2.2 Institutionstype  

Institution på det forebyggende område, der varetager foranstaltninger efter servicelo-

vens § 11, eks:  

- Åben anonym rådgivning på kommunens uddannelsesinstitutioner,  

- Åben Anonym rådgivning til unge og familier 

- Korte rådgivnings og netværks inddragende forløb til familier og unge 

- Forældre- kurser med forskellige målgrupper 

- Grupper i De Utrolige År (DUÅ) konceptet 

mailto:tidlligforebyggelse@aabenraa.dk
http://www.tidligforebyggelse.dk/
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- Rådgivning til forældre der har et barn med et handicap. 

- Forældregrupper 

- Familiecafé 

- Børnegrupper 

- Søskendegrupper 

- Fremskudte indsatser /familiebaser i hhv. Høje Kolstrup og Bylderup bov 

- Vejledning og støtte til integrationsfamilier 

- Netværks-og samtalegrupper 

 

 
 

2.3 Ledelsen 

Institutionsleder Tidlig Forebyggelse  

Mai-Britt Sølvbjerg Moldt 
E-mail: msm@aabenraa.dk 

Tlf.: 7376 8787 Mobil: 29 27 84 06 

 

Administrativ medarbejder: 

Vibeke Lunding Iversen 
E-mail vliv@aabenraa.dk 

 

Tlf.:  7376 7111 

 
 

  3. Opgaver 

3.1 Mission: Hvorfor er vi her? 

 
Mission  

Det gode liv. 

Det gode liv skaber vi sammen.  

Vi indgår i fællesskaber med borgere, foreninger og erhvervsliv om Det Gode Liv 

Vi vil gerne være med til at skabe rammerne, men vi har en forventning om, at borgere 

og virksomheder tager initiativ om spiller med (kilde; Sund vækst, Aabenraa kommunes vækststrategi 

2018-2030) 

 

Tidlig Forebyggelses opgave er at udbygge, differentiere og fokusere § 11-tilbuddende i 

Aabenraa kommune. Herunder at komme tættere på almenområdet – for eksempel sund-

hedsplejen, ungeindsatsen, skole og dagtilbud – med mulighed for at finde fælles løsnin-

ger allerede ved den første bekymring.  

Ligeledes er formålet med Tidlig forebyggelse at skabe en strategisk sammenhæng mel-

lem § 11 tilbuddene.   

 

Vi er en institution med fokus på at skabe et bredt fagligt miljø, med fokus på den fore-

byggende tænkning.  

mailto:msm@aabenraa.dk
mailto:vliv@aabenraa.dk
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Vi prioriterer at være tilgængelige for såvel borgere som samarbejdspartnere. 

 

 

3.2 Vision: Hvad vil vi være kendt for? 

Vision: 

Aabenraa kommune vil være 

Et aktivt og sundt fællesskab 

Drivkraft for samarbejde og udvikling i vores dynamiske grænseregion 

Et verdenskendt digitalt fællesskab (kilde; Sund vækst, Aabenraa kommunes vækststrategi 2018-

2030) 

 

 

Vi vil være kendt for, at agere allerede når de første tegn på mistrivsel opstår hos bar-

net/den unge. Vi vil være med til at fastholde børn og unge i almenmiljøet ved, at tilbyde 

forebyggende tiltag i tæt dialog med for eksempel dagtilbud og skoler.   

Vi vil have et tæt samarbejde med netværket omkring barnet/den unge, med særlig fo-

kus på det private netværk.  

Vi ønsker at medarbejderne i almenområdet og det private netværk omkring børn, unge 

og deres familier inddrages og bliver en aktiv del af løsningen af de udfordringer barnet 

/den unge har. 

 

Vi tilbyder fokuserede og afgrænsede ydelser og har vedvarende fokus på om indsatsen 

er effektfuld og virksom for barnet/den unge/forældrene bl.a. ved at anvende FIT (Feed-

back Informed Treatment).  

 

Vi vil være kendt for at være tilgængelige og synlige for børn, unge, familier og samar-

bejdsparter i almenområdet.  

 

Vi vil være en organisation, der kan etablere nye tilbud, når der opstår behov herfor og 

formulerer det således: 

”At være på pletten med et tilbud, når behovet er der, hvor behovet er”. 

Det er vigtigt for os at borgerne og samarbejdspartnere får en oplevelse at blive håndte-

ret hurtigt, kompetent og med den rette faglighed. 

 

3.3 Hvad er vores værdier i opgaveløsningen  

Aabenraa Kommunes værdigrundlag 

 

Værdierne udtrykker de holdninger og den adfærd, som Aabenraa Kommune arbejder for 

at fremme. Værdierne gælder for alle ansatte i Aabenraa Kommune, og de skal under-

støtte, at kommunen bliver en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende an-

satte. 

 

 

Værdierne er:  

- Åbenhed og dialog 
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- Samarbejde og medbestemmelse 

- Udvikling og forandring 

- Mangfoldighed og rummelighed 

- Trivsel og tryghed 

 

Samtidig tager vi udgangspunkt i Aabenraa Kommunes sammenhængende Børne-, fami-

lie-, og ungepolitik Sund Opvækst. Med særligt fokus på:  

 

- Systematisk tidlig opsporing og indsats  

- At indsatsen for børn og unge tager udgangspunkt i forældrenes ansvar for deres 

børn og i de ressourcer, der findes i familien og netværket 

- Vores arbejde skal bygge på den nyeste viden 

- Børn og unge skal have medbestemmelse og indflydelse på eget liv 

Vi ønsker at bevare ansvaret for barnet / den unge hos forældrene. 

 

 
 

3.4 Sådan arbejder vi 

Arbejdet i Tidlig Forebyggelse foregår på Aabenraa Modellens indsatstrappe trin 5 og 6. 

Vi har et tæt samarbejde med almenområdet på enkeltsags niveau og omkring udvikling 

af nye tilbud. Vores udgangspunkt er, at vores ydelser skal være fokuserede og afgræn-

sede.   

 

- Der arbejdes med bred inddragelse af både det private og professionelle netværk 

via Netværksinddragende metoder  

- Ved hjælp af FIT har vi kontinuerligt fokus på dialog med børn, unge og familier 

omkring deres oplevelse af trivsel og effekten af vores indsats. Desuden anven-

delses dette til vores resultatdokumentation.  

- Vi har stor fokus på at anvende et Fælles Sprog, som alle kan forstå, både i tale 

og på skrift.  

 

De strategiske spor for børn og Familieområdet danner grundlag for vores frem-

adrettede arbejde. 

 

FN’s verdensmål er på dagsordenen i Tidlig Forebyggelse; 

FN’s verdensmål er for bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor 

på.  

Tidlig Forebyggelse tager ansvar og arbejder med fokus på følgende nedenstående 

Verdensmål: 

 

Blot etableringen af Tidlig Forebyggelse understøtter flere af FNs verdensmål.  

 

 

 

 

 

Verdens mål 3 - Sundhed og Trivsel   

(Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper)  
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3.5 forebyggelse og behandling af stofmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skade-

lig brug af alkohol skal styrkes  

Tidlig forebyggelse forebygger brug og misbrug af alkohol og stoffer gennem den tid-

lige indsats og kontakt til barnet, den unge og familien før det bliver et længere og 

vedvarende misbrug.  

 

Verdensmål 4- kvalitetsuddannelse  

(Sikre alle lige adgang til kvalitets uddannelse og fremme mulighederne for 

livslang læring)  

4.2 inden 2030 skal alle piger og drenge sikres adgang til tidlig barndomsudvikling, 

omsorg og før-skoleundervisning af høj kvalitet, så de er klar til grundskole undervis-

ning.  

 

Etableringen af Tidlig Forebyggelse samt nuværende Skoleprojekt understøtter målet 

om kvalitetsuddannelse og førskole undervisning for alle. 

 

 

Verdensmål 5 – Ligestilling mellem kønnene  

(Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder 

og muligheder)  

5.2 alle former for vold mod alle kvinder og piger i det offentlige og private rum skal 

elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.  

 

5.3 alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægte-

skaber samt omskæring af piger skal elimineres.  

 

Tidlig Forebyggelse kan i en tidlig kontakt med barnet eller den unge og /eller via in-

tegrationsvejledning, opdage skikke som kan være bekymrende for barnets eller den 

unges trivsel, og herigennem være med til at eliminere skadelige skikke og handlin-

ger. 

 

Verdensmål 11- bæredygtige byer og lokalsamfund   

(Gør byer og lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og 

bæredygtige.) 

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved 

at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunal og anden affaldsforvaltning.  

 

Tidlig Forebyggelse forebygger gennem anskaffelse af cykler til transport af medar-

bejderne mellem møder inden for byzonen, miljøbelastningen særligt i forhold til luft-

kvaliteten.  

 

Verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioners 

(Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed 

og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle ni-

veauer.) 

16.2 der skal sættes en stopper for mishandling, udnyttelse og menneskehandel og 

alle former for vold og tortur mod børn.  

 

Med etablering af Tidlig Forebyggelse understøttes den forebyggende indsats mod 

vold i familier, fordi der i den tidlige kontakt med barnet eller den unge kan sættes en 

stopper for optrappende konflikter og vold i familierne.   
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4. Indsatsområder og mål   

4.1 Indsatsområder  

Tidlig Forebyggelse har valgt at fokusere på følgende indsatsområder for det kommende 

år:  

Spor 1 – mødet med Børn og Familie i hverdagslivet: Vi møder børn, unge og deres fami-

lier med en respektfuld tilgang og ambitionen om at vi fælles skaber en positiv foran-

dring.  

 

Spor 2 – Digitalisering i hverdagslivet: VI inddrager digitalisering målrettet i mødet med 

Børn, unge og deres familier.   

 

Spor 3 – De gode indsatser i hverdagslivet: vi udvikler gode indsatser i et samarbejde 

med børn, unge, familier og deres netværk  

 

Spor 4 – Samarbejde i hverdagslivet: Vi samarbejder med alle der kan bidrage til positiv 

udvikling for børn, unge og deres familier som en del af indsatsen.  

 

4.2 Kvalitets- og udviklingsmål  
 
Strategiske SPOR  

Sporene er udarbejdet med blik på den meningsfulde udvikling i organisationen.  

Der er arbejdet med SMARTE mål hvor målbarheden og måle-resultater efterfølgende 

bruges som understøttelse til faglig og organisatorisk udvikling.  

 

Spor 1 – mødet med Børn og Familie i hverdagslivet: Vi møder børn, unge og deres fami-

lier med en respektfuld tilgang og ambitionen om at vi fælles skaber en positiv forandring.  
 

SPOR 1 – MÅL 1  

 

   

Udfordring  Indsats  Delmål  SMARTE MÅL  

Får vi fordelt bor-

gerne til medar-

bejderne med de 

rette kompeten-

cer, og som bræn-

der for opgaven, 

eller bliver vi fan-

get af kalender og 

logistik. 

 

Gennem faglig 

kompetence og 

oprigtig interesse i 

området skaber vi 

Lederens løbende 

vurdering af forde-

lingen af opga-

verne, forstået 

som: ”er de nemt 

fordelt?”, har vi de 

rette kompetencer 

eller har vi mod-

stand og mang-

lende kompetencer 

på opgavefordelin-

gen? 

 

Skema til borgerfor-

deling ændres så af-

krydsning er muligt i 

følgende felter:  

Faglig kompetence 

og Engagement/inte-

resse 

 

Borgerfordelingen 

sættes på som tema 

på MUS og kompe-

tence planer fra 1. 

januar 2020 

 

75 % af Tidlig 

Forebyggelses in-

terne borgerfor-

deling sker på 

baggrund af fag-

lig kompetence 

og engagement i 

opgaven.  
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SPOR 1 – MÅL 1  

 

   

de bedste foran-

dringer. 

Det er lederens op-

gave at borgerfor-

delingen tænkes ind 

som tema i MUS og 

kompetenceplaner  

 

 

Spor 2 – Digitalisering i hverdagslivet: VI inddrager digitalisering målrettet i 

mødet med Børn, unge og deres familier.   

 

 

SPOR 2 – MÅL 1  

 

   

Udfordring  Indsats  Delmål  SMARTE MÅL  

Er vi effektive nok 

med de digitale 

værktøjer vi har, 

og ser vi de mulig-

heder det giver 

os? 

 

Fokus på de digitale 

værktøjer vi har, og 

hvordan vi bruger 

dem bedst muligt. 

(opkvalificering)  

 

Alle er oprettet på 

og har kendskab til 

hvordan de benyt-

tes. 

 

 

Udvikling af og del-

tagelse i driften af 

en lokal Cyberhus-

løsning. 

 

Vi anvender digitale 

løsninger som en del 

af arbejdet med bor-

gerene. 

 

Ved fordeling og op-

start af borgerforløb, 

forholder vi os til 

hvilke digitale værk-

tøjer der kan være 

gavnlige i tilbuddet til 

borgeren.  

 

At unge tilbydes en 

digital chat-løsning; 

Cyberhus. 

Japper, bliver for 

alle et benyttet 

og fortroligt 

værkstøj inden 

udgangen af 

2020 og vi angi-

ver pr. 1. januar 

2020 på alle bor-

gerforløb hvilke 

digitale løsninger 

der er anvendt. 

 

 

 

SPOR 2 – MÅL 2   

 

  

Udfordring  Indsats  Delmål  SMARTE MÅL  

Stiller vi skarp nok 

på borgernes ople-

velse af samarbej-

det med os?   

Stiller vi skarp nok 

på udviklingen og 

trivslen hos barnet 

eller den unge i 

forløbet? 

 

Har vi fokus på in-

dividet hos familie 

og henviser? 

 

 

Der nedsættes en 

arbejdsgruppe til 

udarbejdelse af FIT 

kommunikations-

plan og FIT imple-

menteringsplan  

 

Alle prioriterer FIT i 

mødet med borge-

ren. 

  

 

Der laves en FIT kom-

munikationsplan 

og FIT implemente-

ringsplan  

 

FIT anvendes som en 

del af arbejdet i de 

fremskudte indsatser  

 

Nedsættelse af ar-

bejdsgruppe som for-

holder sig til hvordan 

vi bruger FIT på net-

værksmøder.  

 

I et hvert tilbud i 

Tidlig forebyg-

gelse bruges 

data fra FIT ak-

tivt i dialogen 

med børn, unge 

og deres fami-

lier, med udgan-

gen af 2020   
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Spor 3 – De gode indsatser i hverdagslivet: vi udvikler gode indsatser i et sam-

arbejde med børn, unge, familier og deres netværk  

 

 

SPOR 3 – MÅL 1  

 

   

Udfordring  Indsats  Delmål  SMARTE MÅL  

Hvordan er vi sikre 

på at vi lever op til 

hensigten om til-

passede tilbud  

 

Vi skal sikre at vi har 

opmærksomhed på 

borgerens perspektiv 

gennem feedback 

kultur.  

 

 

At der ved afslut-

ning af et tilbud fra 

Tidlig Forebyggelse 

indhentes score på 

metafeedback 

skema, på oplevel-

sen af om forløbet 

var tilpasset til bor-

gerens behov, Op-

følgning herpå på 

sker fremadrettet 

på teammøder i 2. 

og 4. kvartal 

 

Dagsorden på 

teammøder tilpas-

ses således at der 

kan ske opfølgning 

på feedback kultur. 

 

 

Vi scorer i 80 % 

af alle evaluerin-

ger, i gennemsnit 

7,5 på en skala 

fra 1-10, på om 

borgeren oplever 

at få tilbudt et 

forløb som er til-

passet til dem.  

 

SPOR 3 – MÅL 2    

 

 

Udfordring  Indsats  Delmål  SMARTE MÅL  

Det er vanskeligt 

for os at engagere 

og tilskrive det me-

ning for borgeren 

at deres private 

netværk inddrages 

i samarbejdet.   

 

Er vi gode nok til at 

få inddraget det 

private netværk og 

opfylde den over-

ordnende målsæt-

ning herom? 

 

Medarbejderne har 

på opstartsmødet 

særlig opmærksom-

hed på inddragelse 

af netværk jvf. In-

tern opstarts- og af-

slutningsguide. 

 

På teammøde er der 

et fast punkt om 

netværksinddra-

gende metode.  

 

Intern kompetence-

udvikling (lærings-

makkere) – blik for 

bredden af og at se 

mulighederne i det 

Belægningskortet 

for §11.3, §11.7 og 

§11.8  ændres såle-

des der er et af-

krydsningsfelt hvor 

i medarbejderne til-

kendegiver om pri-

vat netværk og  

professionelt net-

værk har været ind-

draget.  

 

At arbejdet med 

collateral rating 

/parallelbedøm-

melse anvendes be-

vidst som net-

værksinddragelse 

Vi har ved hvert 

enkelt forløb fo-

kus på inddra-

gelse af familiens 

private netværk.  

Samt hvorvidt fa-

miliens private 

netværk har væ-

ret tænkt ind fra 

tilbuddets op-

start. 
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SPOR 3 – MÅL 1  

 

   

private netværk og 

hvordan det inddra-

ges.  

(punktet anvendes 

som inspiration til de 

individuelle ud-

viklingsmål)  

 

 

 

Spor 4 – Samarbejde i hverdagslivet: Vi samarbejder med alle der kan bidrage 

til positiv udvikling for børn, unge og deres familier som en del af indsatsen.  

 

 

SPOR 4 – MÅL 1  

 

   

Udfordring  Indsats  Delmål  SMARTE MÅL  

Vi skal hele tiden 

sikre at vi sikrer 

tilgængeligheden  

 

”At være på plet-

ten med et tilbud 

når behovet er 

der – så det ikke 

udvikler sig” 

 

 

 

 

 

 

At engagere henviser 

og invitere til samar-

bejde omkring løsnin-

gen af barnet eller 

den unges udfordrin-

ger. 

 

Vi lægger mærke til 

og opdager tendenser 

på borgerfordelings-

møder. 

   

 

At få afviklet tilbud 

hvor der er et kun-

degrundlag. 

 

Fortsat fokus på mø-

der direkte med bor-

gerne, og ikke om 

borgerne.  

 

At borgerne oplever 

at deres henven-

delse bliver håndte-

ret og taget alvor-

ligt. 

 

Med udgangen 

af 2020, har in-

gen borger/hen-

viser ventet 

mere end 8 

hverdage efter 

henvendelse/ 

henvisning til 

Tidlig Forebyg-

gelse, på den 1. 

kontakt retur 

herfra. 

 

SPOR 4 – MÅL 2  

 

   

Udfordring  Indsats  Delmål  SMARTE MÅL  

Er vi ambassadø-

rer nok udadtil, 

således at vi for-

sat bliver mere og 

mere tydelige på 

målgruppe og 

snitflader i forhold 

til almenområdet. 

Medarbejderne er in-

formative og initiativ-

tagende ambassadø-

rer  

 

Opdateret hjemme-

side  

 

At der løbende af-

klares snitflader i di-

alogen med Almen-

området. 

 

Ud fra registrering 

om med antal hen-

vendelser, sammen-

holdt med antal for-

løb udregnes pro-

centsatsen. 

 

Vi har med ud-

gangen af 2020 

en tydelig, kendt 

og anerkendt 

rolle over for Al-

menområdet. 85 

% af henvendel-

serne i den digi-

tale henvis-

ningspostkasse 

resulterer i et 

tilbud til borge-

ren. 
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SPOR 4 – MÅL 1  

 

   

Anders og Maibritt 

forholder sig lø-

bende til at Tidlig 

Forebyggelse har en 

tydelig kendt, aner-

kendt profil, ud fra 

tendensen i henviste 

familier.  

 

Ambassadørrollen er 

et omdrejningspunkt 

på personalemøder i 

2020, i forhold til at 

Tidlig Forebyggelse 

er synlig, kendt og 

anerkendt i almen-

området 

 

 

Med udgangspunkt i Aabenraa kommunes sundhedspolitik har Tidlig Forebyggelse valgt 

at fokusere på målet: 

 
Mål fra sund-

hedspolitikken: 

 

   

Udfordring  Indsats  Delmål  SMARTE MÅL  

Vi skal udnytte de 

små pauser mel-

lem opgaverne til 

bevægelse /mo-

tion. 

 

 

 

 

 

AMR / sundhedsam-

bassadør iværksætter 

aktiviteter 

 

Indkøb af cykler 

At medarbejderne 

lejlighedsvis præ-

senteres for mulige 

øvelser og anden re-

levant pausebevæ-

gelse/motion.   

 

At bevægelse bliver 

det nemme valg for 

medarbejderne. 

 

Transport over kor-

tere afstande sker 

på cykel eller på gå-

ben. 

 

Opfordre til mo-

tion / bevægelse 

på arbejdsplad-

sen 

 

Vi har med ud-

gangen af 2020 

iværksat og ind-

arbejdet 3 nye 

initiativer som 

understøtter be-

vægelse imellem 

opgaver. 

 

 
 

4.3 Tværgående mål 

 Lang sigt: Færre børn har behov for en specialiseret indsats 
                     Kilde: Strategi for Børn og skole 
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 At samarbejde med Myndighedsafdelingen i Børn og Familie om at identificere fa-

milier, hvor der bevidst tilbydes et samarbejde i rammerne for Tidlig Forebyggelse 

fremfor udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse. Disse forløb opsamles der 

erfaringsdata på med det formål at afsøge grænserne for hvad der kan løftes i en 

forebyggende kontekst.  

 

 Facilitere samarbejdet omkring projektet ”Tidligt forebyggende indsats i skolen” jf. 

de beskrevne mål i projektet. Samarbejdet er primært mellem skoler, PPR, Tidlig 

Forebyggelse og de familier der tilbydes deltagelse i projektet. Projektlederen er 

ansat i Tidlig Forebyggelse. I 2020 udrulles projektet til at omfatte 19 folkeskoler. 

 

 

 At forøge børns chancelighed i Aabenraa kommune via deltagelse i projektet ”En 

bedre chance i Livet” i samarbejde med dagtilbudsområdet og sundhedsplejen. I 

2020 udrulles projektet til at omfatte 10 institutioner / områder, med høj koncen-

tration af udsatte og sårbare småbørn. 

 

 Deltagelse i udvikling og drift af en chatplatformfor unge, Cyberhus. 

 

 

 Der søges midler til et tværgående projekt med sundhedsplejen og Familie og Un-

gecentret, i barnets første 1000 dage.  

 

 

 

4.4. Strategisk kompetenceudvikling  

I forbindelse med MUS samtalerne tages afsæt til udarbejdelsen af individuelle kompe-

tenceplaner for hver medarbejder. Medarbejderne støttes i at kigge på / lytte til optagel-

ser af egen praksis med det formål at optimere specifikke områder. 

 

I 2020 fortsættes en bevidst intervention omkring deliberate practice med at formål at 

målrette kompetenceudviklingen for hver enkelt medarbejder. Der etableres læringsmak-

kerfællesskabe. Dette for, at understøtte vedvarende fokus på faglig udvikling med at 

formål at sikre høj faglig kvalitet til gavn for borgerne. 

Der er udarbejdet strukturerer som understøtter den interne kompetenceudvikling, her-

under implementereting. 

 

Den individuelle strategiske kompetenceudvikling suppleres ved at arbejde med be-

vidstheden om hvilke kompetenceudviklende aktiviteter der specifikt understøtter den 

enkelte medarbejder. Denne bevidsthed går på kompetenceudviklingen, såvel som an-

vendelsen af de midler vi har afsat. 

 

Medarbejderne uddannes, både med anvendelsen af interne kompetencer og ekstern un-

derviser, i evidensprogrammet Feedback Informed Treatment (FIT). Der arbejdes hen 

imod etableringen af en feedback kultur, i forhold til borgere, samarbejdspartnere og in-

ternt i Tidlig Forebyggelse. 

 

Implementeringen af netværks-inddragende metoder herunder Signs of Safety, under-

støttes i Tidlig Forebyggelse af vedvarende fokus. 
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Alle tiltag har til formål at styrke det forebyggende mindset i Tidlig Forebyggelse. 

 

 

5. Aktivitetsmål og økonomi 

5.1 Aktivitetsmål  

Tidlig forebyggelse er en institution, hvor aktiviteter og tilbud afhænger af efterspørgs-

len. Borgerne kan henvende sig selv ligesom samarbejdspartnere kan understøttes fami-

liens vej til Tidlig Forebyggelse. Der vil i 2020 ske en kontinuerlig udvikling af tilbuddene 

til Tidlig Forebyggelse i samarbejde med almenområdet.  

 

I 2020 forventes det at der leveres ydelser inden for følgende områder:   

Åben rådgivning 
 

SEL § 11 stk.2 

Åben rådgivning - gruppe (+handicap) 
 

SEL § 11 stk.2 

Oplæg/undervisning 
 

SEL § 11 stk.2 

Cyberhus 
 

SEL § 11 stk.2 

Klar til barn 
 

SEL § 11 stk.2 

Gruppe for børn/unge med psykisk sårbare foræl-
dre 
 

SEL § 11 stk.2 

Grupper lukket optag 
 

SEL § 11 stk.3 

Forældregruppe lukket 
 

SEL § 11 stk.3 

Ungegruppe – lukkede 
 

SEL § 11 stk.3 

Forebyggende indsats individuel 
 

SEL § 11 stk.3 

DUÅ 
 

SEL § 11 stk. 3 

Kriseintervention 
 

SEL § 11 stk. 7 

Behandlingsforløb -  
 

SEL § 11 stk. 7 

Specialkonsulent 
 

SEL § 11 stk.8 

Koordinator/tilsyn SEL § 54 stk. 
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Åben rådgivning 
 

SEL § 11 stk.2 

 

Tidlig indsats i skolen 
 

Projekt 

En bedre chance i livet 
 

Projekt 

 

Det er intentionen at 30 % af driftsbudgettet anvendes til udvikling af nye forbyggende 

tiltag.  

Tilbuddene i Tidlig Forebyggelse afspejler det aktuelle behov/ efterspørgsel. Vi drifter så-

ledes ikke tilbud, der ikke er tilslutning omkring. Målet er at fastholde at borgerne ikke 

oplever ventetid på tilbuddene fra Tidlig Forebyggelse.   

5.2. Budget  

 Budget (i 1000 kr.) 

Løn +drift 9.034 

Overførsler  364 

I alt  9.398 
 

 

5.3. Personale   

Pr. 1.1.2020 er der ansat 1 leder, 1 administrativ medarbejder samt 18 medarbejdere.  

  

Personalegruppen består af socialrådgivere, pædagoger, psykologer, projektleder samt 

en administrativ medarbejder. 

 

Personalegruppen dækker følgende områder: 

Almen området 

Handicap området 

Integrationsområdet 

Fremskudte indsatser /familiebaser 

 

 

6. Øvrige rammer 

6.1 Lovgrundlag  

Lovgrundlaget for Tidlig Forebyggelses tilbud er servicelovens § 11.  

 
 

6.2 Andet 

Vi følger Aabenraa kommunes vedtagne strategier og politiker 
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7. Dialog og opfølgningsproces 
Der følges op på aftalerne og evalueres løbende internt i Tidlig Forebyggelse, samt på 

møder med Børn og Families chef, samt ledergruppe.  

 

 

8. Underskriftsblad 
Aftalen skal skrives under af institutionsleder for Tidlig Forebyggelse og forvaltningsdirek-

tør for Børn og Skole. 
 
 

 

 
Dato   Institutionsleder 

 

 
 

  
Dato   Forvaltningsdirektør  

  


