
 
 
Indsatskatalog, Forebyggelse og Tidlig Indsats 

Åben anonym rådgivning for børn, unge og deres familier - § 11 

 
Målgruppe 
 

 
Alle børn, unge, familier og/eller deres netværk i Norddjurs Kommune.  
 

 
Kvalitetsmål 

 

 

 

 

 At barnet, den unge og familien inddrages som ligeværdige og 
aktive aktører i opgaveløsningen 

 At rådgive og vejlede børn, unge, familier og netværk, for på 
kort sigt at bidrage til at skabe afklaring for barnet/den unge og 
familien 

 At forebygge behovet for mere indgribende indsatser 

 At barnet, den unge, familien og netværket oplever den 
anonyme rådgivning som en koordinerende indgang til 
kommunens tilbud 
 

 
Aktiviteter, der kan indgå i 
indsatsen 

 

 

 
Vejledning og rådgivning til børn, unge, familier og/eller netværk, der:  

 ønsker at skabe forandringer i familien 

 har det svært i forhold til nære de relationer, såsom til venner 
og familie  

 har brug for at dele sine tanker med andre end de nære 
relationer 

 er i tvivl om, hvorvidt et barn eller en ung trives og udvikler sig 
hensigtsmæssigt 

 er usikker på, hvordan man tackler opgaverne og rollen som 
forældre 

 oplever udfordringer i forhold til "dine, mine og vores børn" 

 er uenige om børneopdragelsen 
 

 
Borgerens opgaver 

 

 

 
Barnet, den unge, familien og/eller netværket bringer temaer ind i 
rådgivningen og tager aktiv del i løsningerne/ skabelsen af evt. ønskede 
forandringer. 

 
Vejledende tidsforbrug 
 

 
Tre rådgivningssamtaler.  

 
Varighed/tidsbegrænsning 

 

 
Der tilbydes op til tre anonyme rådgivningssamtaler.  
Rådgivningen foregår telefonisk, pr. mail eller efter aftale.  

 
Andet 

 

 

 
Indsatsen foregår primært i barnets/den unges trygge nærmiljø. 
Forebyggelse og tidlig indsats lægger lokaler til der, hvor det giver bedst 
mening for barnet, den unge, familien og/eller netværket. 
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Konsulentbistand, herunder familierettede, hjemmebaserede indsatser § 11 stk. 3, nr. 1-4 

 
Målgruppe 

 

 

 

 
Kommunerne skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den 
unge eller familien, når det vurderes, at støtten efter 
bestemmelsens nr. 1 – 4 kan imødekomme barnets/ den unges 
behov. 
 

 Børn, unge og deres familier, der har behov for et mere konkret 
rådgivningstilbud, end hvad der tilbydes i den anonyme 
rådgivning 

 Børn og unge, der vurderes at være i risiko, men hvor 
problemudviklingen endnu ikke er fremskreden nok til at udløse 
støtte efter servicelovens kapitel 11 

 Indsatsen skal iværksættes på et så tidligt tidspunkt, at 
forebyggelse er en realistisk mulighed (tidlig opsporing) 

 Det, der adskiller sig i forhold til målgruppen for servicelovens § 
50, er, at målgruppen for § 11 stk. 3, har et mindre og mere 
afgrænset støttebehov. 
 

 
Kvalitetsmål 

 

 

 

 

 At barnet, den unge og familien inddrages, som ligeværdige og 
aktive aktører i opgaveløsningen 
 

 Gennem rådgivning og vejledning at sætte tidligt og 
forebyggende ind i forhold til udsatte børn og unge for -på kort 
sigt- at skabe forbedringer for barnet/den unge og familien og - 
på længere sigt- mindske behovet for mere indgribende 
indsatser 

 

 At flere børn og unge oplever en tidligere, foregribende indsats, 
samt at indsatsen er kvalificeret og hurtigst muligt skaber 
progression for det enkelte barn/ den enkelte unge og familien 
 

 At understøtte barnet/den unge og familien i aktivt at bidrage 
til identificeringen og løsningen af egne problemstillinger 

 
 

 
Aktiviteter, der kan indgå i 
indsatsen 

 

 

 

 Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser  

 Netværks-eller samtalegrupper 

 Rådgivning om familieplanlægning 

 Andre indsatser, der har til formål at forebygge barnets / den 
unges eller familiens vanskeligheder 

 
Eksempler på typer af konsulentbistand: 

 Familievejledning og –rådgivning 

 Samtaleforløb for børn, unge og deres familier 
 

 
Borgerens opgaver 

 

 
Barnet/den unge og familien bidrager aktivt til identificeringen og 
løsningen af egne problemstillinger. 

 
Vejledende tidsforbrug 

 
Indsatserne efter § 11 stk. 3 er afgrænsede i forhold til problemstilling 
og tidsramme. 
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Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave kombineret med 
barnets/den unges og familiens behov.   
 
Indsatsen evalueres efter max. 8 møder med barnet/den unge og/eller 
familien. 
 

 
Varighed/tidsbegrænsning 

 
Det er centralt, at den problemstilling, som indsatsen er rettet mod at 
løse, er klar og tydeligt afgrænset. 

 

 
Andet 

 

 

 
Indsatsen foregår primært i barnets/den unges trygge nærmiljø. 
 
Indsatsen skal så vidt muligt tilrettelægges, så barnet/den unge bevarer 
sin tilknytning til sit almindelige hverdagslivsmiljø (herunder familie, 
skole, fritidsinteresser, venner og netværk) ligesom at den støtte, der 
sættes i værk, skal understøtte sammenhængen til det almene miljø.  
 
Det kræver, at de specialiserede kompetencer bruges i 
hverdagsarenaen. Dette med fokus på, at barnet/den unge og familien 
skal genvinde og opretholde et godt hverdagsliv. 
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BRUS - § 11 stk. 3, Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med rusmiddelproblemer 

 
Målgruppe 

 

 
Børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med alkohol- eller 
stofmisbrugsproblematikker.  
 

 
Kvalitetsmål 

 

 

 

 

 At styrke børnenes/ de unges muligheder for at håndtere de 
udfordringer, som opvækst i en familie med rusmiddelproblemer 
kan medføre 

 At skabe bedre kontakt til familierne, så flere forældre 
motiveres til selv at gå i behandling 

 At børnene/de unge får mulighed for at spejle sig i andre 
børn/unge med tilsvarende baggrund og udfordringer  

 

 
Aktiviteter, der kan indgå i 
indsatsen 

 

 

 Samtalegrupper for børn og unge 

 Individuelle samtaleforløb for børn og unge 

 Familiesamtaler med den enkelte familie 

 
Borgerens opgaver 

 

 

 

 
BRUS arbejder sammen med både forældre og børn/unge, da vi har 
erfaring for, at det giver de bedste resultater. 
 
Det er dog også muligt for barnet/den unge at få hjælp uden 
forældrenes opbakning eller helt anonymt. 
 

 
Vejledende tidsforbrug 

 

 

 

 
Et forløb i BRUS starter altid med en eller flere for-samtaler, som 
gennemføres for at tilrettelægge det bedste forløb for barnet/den unge 
og familien. 
  
Samtalegrupperne mødes cirka 2 timer hver anden uge. 
 
Individuelle samtaleforløb iværksættes der, hvor det giver mening for 
det enkelte barn, ung, familie. 
 

 
Varighed/tidsbegrænsning 

 

 

 
Varigheden beror på en faglig og konkret vurdering af den enkelte 
indsats, herunder om de fælles mål for indsatsen er opnået og/eller om 
der fortsat er behov for indsatsen. 
 
Vurderingen foretages i samarbejde med familien og relevante 
fagpersoner.  

 
Andet 

 

 
Indsatsen foregår primært i barnets/den unges trygge nærmiljø.  
 
Forebyggelse og Tidlig Indsats lægger lokaler til, hvor det giver bedst 
mening for barnet/den unge og familien. 
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Cool kids - § 11 stk. 3 

 
Målgruppe 
 

 
Børn i alderen 9-12 år med angstproblematikker samt deres forældre. 
 

 
Kvalitetsmål 

 

 

 

 

 At barnet, den unge og familien inddrages som ligeværdige og 
aktive aktører i opgaveløsningen 

 At bidrage til, at børnene og deres forældre får konkrete 
strategier og redskaber, som gør det muligt at håndtere og 
overvinde utryghed, angst og bekymring i hverdagen 

 At børnene får mulighed for at møde jævnaldrende med 
lignende vanskeligheder 

 At forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer med 
andre forældre  

 

 
Aktiviteter, der kan indgå i 
indsatsen 
 

 
Cool kids er et gruppetilbud for børn i alderen 9-12 år og deres 
forældre. 
 
Gruppen består af seks børn og deres forældre. 
 
Aktiviteter, som indgår forløbet, er:  
 

 Samtaler og øvelser i gruppen 

 Hjemmeopgaver  
 

 
Borgerens opgaver 

 

 

 Forældre og børn bidrager aktivt til identificeringen og 
løsningen af egne problemstillinger. 

 

 Forældre og børn/unge indgår i samtaler og øvelser samt løser 
hjemmeopgaver. 

 
Vejledende tidsforbrug 

 

 

  
Gruppen mødes ti gange à to timers varighed over en periode på fire 
måneder.  
 
Børn, unge og forældre deltager til alle gruppemøder. 

 
Varighed/tidsbegrænsning 

 
Se ovenfor. 
 

 
Andet 

 

 
Indsatsen foregår primært i barnets trygge nærmiljø. Forebyggelse og 
Tidlig Indsats lægger lokaler til, hvor det giver bedst mening for barnet 
og familien. 
 
Indsatsen foregår i et samarbejde mellem Familiehuset og Forebyggelse 
og Tidlig Indsats. 
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Chilled - § 11 stk. 3 

 
Målgruppe 
 

 
Gruppetilbud for unge mellem 13 og 17 år med angstproblematikker og 
deres forældre. 
 

 
Kvalitetsmål 

 

 

 

 

 At den unge og familien inddrages som ligeværdige og aktive 
aktører i opgaveløsningen 

 At bidrage til, at den unge og forældre får konkrete strategier 
og værktøjer, som gør det muligt at håndtere og overvinde 
utryghed, angst og bekymring i hverdagen 

 At den unge får mulighed for at møde jævnaldrende med 
lignende vanskeligheder 

 At forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer med 
andre forældre 

 

 
Aktiviteter, der kan indgå i 
indsatsen 
 

 
Gruppen består af 6 – 8 unge og deres forældre. 

 
Aktiviteter, som indgår forløbet, er:  
 

 Samtaler og øvelser i gruppen 

 Hjemmeopgaver  
 

 
Borgerens opgaver 

 

 
Den unge bidrager aktivt til identificeringen og løsningen af egne 
problemstillinger. 
 
Forældre og den unge indgår i samtaler og øvelser samt løser 
hjemmeopgaver. 
 

 
Vejledende tidsforbrug 

 

 

  
Gruppen mødes ti gange à to timers varighed med et interval på en til 
to uger.   
 
Den unge og forældre deltager til alle gruppemøder. 

 
Varighed/tidsbegrænsning 

 
Se ovenfor. 
 

 
Andet 

 

 
Indsatsen foregår primært i den unges trygge nærmiljø. Forebyggelse 
og Tidlig Indsats lægger lokaler til, hvor det giver bedst mening for den 
unge og familien. 
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Gruppetilbud for unge, På sporet igen - § 11 stk. 3 

 
Målgruppe 
 

 

Unge mellem 14 og 17 år, der af forskellige årsager har ”ondt i livet”.  

Det kan f. eks. være unge med selvskadende adfærd, problemer 
relateret til forældrenes skilsmisse, problemer i relationen til 
forældrene, manglende sociale relationer, angst eller udadreagerende 
adfærd. 

 
Kvalitetsmål 
 
 
 
 

 

 At den unge og familien inddrages som ligeværdige og aktive 
aktører i opgaveløsningen 
 

På kort sigt skal gruppetilbuddet: 

 Skabe et frirum, hvor de unge har det rart 

 Skabe relationer 

 Give tryghed her og nu 

 Gøre de unge stabile i gruppen 

 Give den unge en oplevelse af, at andre er i samme situation og 
vedkommende ikke er alene  

 
 

På lang sigt skal gruppetilbuddet: 

 Forebygge isolation 

 Give bedre trivsel 

 Øge bevidsthed om egne tanker, følelser og behov 

 Gøre de unge bedre til at bede om hjælp 
 

 
Aktiviteter, der kan indgå i 
indsatsen  
 
 
 
 

 

På sporet igen er et gruppetilbud for unge mellem 14 og 17 år. Her 

tilbydes de unge et sikkert rum, hvor de kan få afløb for og hjælp til 

nogle af de svære tanker og følelser, de kæmper med i hverdagen.  

I gruppen:   

 arbejdes der med de tanker og følelser, som fylder meget i de 
unges dagligdag 

 er der plads til den enkelte samtidig med, at fællesskabet 
vægtes 

 inspirerer de unge hinanden  

 er der fortrolighed, så det, der bliver snakket om, forbliver i 
gruppen 

 

 
Borgerens opgaver 
 

 

Den unge og familien bidrager aktivt til identificeringen og løsningen af 

egne problemstillinger. 

 

 
Vejledende tidsforbrug 
 

 
Tilbuddet kræver ingen henvisning. Gruppen består af 6-8 unge samt to 
gruppeledere. Gruppen mødes to timer hver 14. dag. 
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Gruppetilbuddet kan fungere som supplement til anden indsats jf. § 11 

stk. 3. 

 
Varighed/tidsbegrænsning 
 

 
Som ovenfor. 

 
Andet 
 

 

Indsatsen foregår primært i barnets/den unges trygge nærmiljø. 

Forebyggelse og Tidlig Indsats eller Familiehuset lægger lokaler til, hvor 

det giver bedst mening for den unge/ i forhold til gruppens 

sammensætning. 

Indsatsen foregår i et samarbejde mellem Familiehuset og Forebyggelse 
og Tidlig Indsats. 
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Fast kontaktperson - § 52 stk.3 nr. 6 / § 76 stk. 2 og 3 

 
Målgruppe 

 
Børn/unge op til 18 år, samt unge i efterværn op til 23 år, der oplever 
udfordringer i forhold til eget liv eller i relationen til deres familier og 
netværk.  
 

 
Kvalitetsmål 

 

 

 

 

 At barnet, den unge og familien inddrages som ligeværdige og 
aktive aktører i opgaveløsningen 

 At forebygge, at aktuelle problemer vokser sig store, så barnet, 
den unge og familien får brug for mere indgribende 
foranstaltninger 

 At bidrage til, at barnet/den unge får skabt holdbare relationer 
og sammenhænge 

 At inddrage barnet/den unge i meningsfulde relationer 
 

 
Aktiviteter, der kan indgå i 
indsatsen 

 

 

 

 Bidrage til at skabe hverdagsstruktur for barnet/den unge 

 Støtte op om skolegang, uddannelse og beskæftigelse 

 Introducere barnet/den unge til aktiviteter i almenområdet 

 Facilitere netværk og bygge bro til jævnalderende og 
almenområdet  
 

 Social færdighedstræning 

 Individuelle samtaler  

 Gruppeaktiviteter  

 I samarbejde med barnet, den unge og familien inddrage 
netværk og relevante aktører i opgaveløsningen 

 Bidrage til at barnet, den unge og familien oplever, at indsatsen 
er meningsfuld og skaber udvikling  

 

 
Borgerens opgaver 

 

 
Barnet/den unge bidrager aktivt til identificeringen og løsningen af egne 
problemstillinger. 

 
Vejledende tidsforbrug 
 

 
Beror på pædagogfaglig vurdering i forhold til, hvad opgaven kalder på. 
 

 
Varighed/tidsbegrænsning 

 

 

 

 
Beror på en faglig og konkret vurdering af den enkelte sag, herunder om 
de fælles mål for indsatsen er opnået og/eller om der fortsat er behov 
for indsatsen 
 
Vurderingen foretages i samarbejde med familien og øvrige relevante 
fagpersoner/ aktører omkring opgaveløsningen.  
 
Hyppigere opfølgning og tæt kontakt: 
 
En håndholdt indsats, hvor rådgiver følger barnet, den unge og familien 
tæt, skal være med til at understøtte progression og muligheden for 
løbende at tilpasse forløbet i takt med barnet/den unges udvikling og 
indsatsens resultater. 
 

 
Andet 

 
Indsatsen foregår primært i barnets/den unges trygge nærmiljø. 
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Indsatsen skal så vidt muligt tilrettelægges, så det enkelte barn/den 
enkelte unge bevarer tilknytningen til et almindeligt hverdagslivsmiljø 
(herunder familie, skole, fritidsinteresser, venner og netværk), ligesom 
at den støtte, der sættes i værk, skal understøtte sammenhængen til 
det almene miljø. Det kræver, at de specialiserede kompetencer bruges 
i hverdagsarenaen. Dette med fokus på, at barnet/den unge og familien 
skal genvinde og opretholde et godt hverdagsliv. 
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Fast kontaktperson for hele familien - § 52 stk. 3 nr. 6 

 
Målgruppe 

 

 
Familier, der oplever udfordringer i forhold til eget familie-/hverdagsliv 
eller i relationen til anden familie og/eller netværk.  
 
Typiske kendetegn for familier i målgruppen er, at de kan have 
vanskeligt ved at opretholde struktur og rytme i dagligdagen. 
  

 
Kvalitetsmål 

 

 

 

 

 At familien inddrages som en ligeværdig og aktiv del af 
opgaveløsningen  

 At indsatsen tager afsæt i familiens egne mål, normer og 
værdier 

 At støtte op om skolegang, uddannelse og beskæftigelse 

 At bidrage til at skabe hverdagsstruktur i samarbejde med 
familien 

 At hele familien oplever, at indsatsen er meningsfuld og skaber 
den ønskede udvikling  

 At familien bringes til selvstændigt at tage vare på egen trivsel 
og udvikling 
 

 
Aktiviteter, der kan indgå i 
indsatsen 

 

 

 

 Støtte – herunder også praktisk - i hverdagen 

 Indsatsen kan være af kompenserende karakter 

 Samtaler af rådgivende og vejledende karakter 

 Social færdighedstræning 

 Facilitere netværk og bygge bro til almenområdet  

 I samarbejde med familien at inddrage netværk og relevante 
aktører i opgaveløsningen 
 

 
Borgerens opgaver 

 

 
Familien bidrager aktivt til identificeringen og løsningen af egne 
problemstillinger. 

 
Vejledende tidsforbrug 
 

 
Beror på pædagogfaglig vurdering i forhold til, hvad opgaven kalder på. 
 

 
Varighed/tidsbegrænsning 

 

 

 

 
Beror på en faglig og konkret vurdering af den enkelte sag, herunder om 
de fælles mål for indsatsen er opnået og/eller om der fortsat er behov 
for indsatsen 
 
Vurderingen foretages i samarbejde med familien og øvrige relevante 
fagpersoner/ aktører omkring opgaveløsningen.  
 
Hyppigere opfølgning og tæt kontakt: 
En håndholdt indsats, hvor rådgiver følger familien tæt, skal være med 
til at understøtte progression og muligheden for løbende at tilpasse 
forløbet i takt med familiens udvikling og indsatsens resultater. 
 

Andet 

 

 

Indsatsen foregår primært i familiens trygge nærmiljø. 
 
Indsatsen skal så vidt muligt tilrettelægges, så familien bevarer 
tilknytningen til et almindeligt hverdagslivsmiljø (herunder familie, 
skole, fritidsinteresser, venner og netværk) ligesom at den støtte, der 
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sættes i værk, skal understøtte sammenhængen til det almene miljø. 
Det kræver, at de specialiserede kompetencer bruges i 
hverdagsarenaen. Dette med fokus på, at familien igen skal kunne 
håndtere eget hverdagsliv. 
 

 

Godkendt i Børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018 

 


