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INDLEDNING 
I de fire boligområder i Sønderborg, er der mange 

familier hvis karakteristika består i et lavere 

uddannelsesniveau, en lav indkomst eller at 

forældrene er på overførelsesindkomst. Der bor 

mange familier i boligområderne, hvor forældrene er 

enlige forsørgere eller familier med mange børn. Og 

så bor der mange familier som har en anden etnicitet 

end dansk, hvorfor forældrene kan have et ringere 

kendskab til det danske samfund og som samtidig kan 

have udfordringer med sig, såsom traumer fra krig i 

deres hjemlande. 

Der er derfor ikke én årsag til at familierne mistrives 

eller er sårbare, men en række årsager som fletter sig 

sammen, påvirker og forstærker hinanden på 

forskellige måder. Sårbarheden i en familie, kan bl.a. 

betyde at forældrene har ringe mestringsevner og 

dermed har svært ved at tage de nødvendige skridt i 

en positiv retning. Det gør det vanskeligt både at 

bryde egne og sine børns negative mønstre i 

dagligdagen. Alt dette spiller ind, når det handler om 

at varetage forældrerollen og det kan føles svært at 

være en god forældre.   

Det er derfor oplagt at have en særlig social indsats, 

som kan favne, at der i disse tilfælde ikke kun skal 

findes én løsning til problemerne, men mange. For 

når man kan iværksætte mange forskellige former 

for indsatser og indgangsvinkler, som kan adressere 

og rumme de forskellige udfordringer, kan man 

ramme rigtig på én front og derved sætte en positiv 

kædevirkning i gang, som bl.a. kan forebygge at 

børnene mistrives.  

Derfor har den boligsociale familieindsats i 

Sønderborg taget udgangspunkt i at styrke 

forældrene til at udøve medborgerskab og tage del i 

barnets positive udvikling og hverdag.  

Der har været ansat en familieguide til at arbejde 

intensivt og helhedsorienteret med et mindre antal 

familier, og en familiemedarbejder til at afholde 

forældrekurser og understøtte mange familier med 

mindre udfordringer.  

I denne evaluering og opsamling samles de lokale 

erfaringer og resultater fra familieindsatsen i den 

boligsociale helhedsplan 2017 – 2021.  

 

Familieindsatsen er løbende blevet revideret, hvorfor 

den ene af to familieguidestillinger blev nedlagt og 

konverteret til en familiemedarbejder i foråret 2019. 

Der vil derfor primært blive evalueret på periode fra 

01.05.2019 og frem til 31.08.2021.  

I afsnittet ”landsdækkende erfaringer” vil der blive 

kigget på  CFBU’s kortlægning ”Fokus på sårbare 

familier i udsatte boligområder” og deres anbefalinger 

heri, med et fokus på  familieindsatsen afviklet 2019 –

2021.  
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FAKTA OM INDSATSEN 
De to medarbejdere i den boligsociale familieindsats 

2017-2021 er begge forankret i Familieafdelingen ved 

Børn, Uddannelse og Sundhed. Familieguiden er ansat 

24 t/uge og familiemedarbejderen er ansat på fuld tid. 

Projektet er finansieret af Landsbyggefonden samt en 

lokal medfinansiering  på 1.894.000 kr.  fra 

Sønderborg Kommune og 280.000 kr fra Sønderborg 

Andelsboligforening.  

 

I arbejdet med familierne har helhedsplanen haft et 

særligt fokus på det tætte sammenspil med resten af 

kommunen. Indsatsen har derfor ligget tæt op af de 

initiativer og metoder, som allerede bliver gjort brug 

af i kommunen. Den boligsociale familieindsats har 

bidraget med et særligt fokus på nogle udvalgte 

forældregrupper, hvor problemstillingerne har været 

mere komplekse med mange sager omkring ledighed, 

helbred, opholdsgrundlag og børnenes trivsel og 

udvikling.  

Tværfaglige og mere forpligtende samarbejder på 

tværs af forvaltninger har været højt prioriteret.  

Indsatsen har haft dobbelt blik på familiens 

situation, forstået på den måde, at der arbejdes 

målrettet med beboerens egne handlemuligheder 

og det ”system” som beboeren møder. 

Projektets formål er at bidrage til at bryde den 

negative sociale arv, at udsatte familier støttes i  at 

opbygge handlemuligheder og aktivt med-

borgerskab, så de opnår øget trivsel  for hele 

familien.  

Den boligsociale familieindsats er justeret af flere 

omgange på baggrund af de konkrete læringer i 

forløbet. Som følge heraf har indsatsen ændret 

karakter undervejs. Fra at være en langstrakt indsats 

for få familier, er indsatsen undervejs delt i to dele:  

Familieguiden har fortsat det tætte og langstrakte 

samarbejde med 6 familier, mens en opsøgende 

familiemedarbejder har  stået for åben rådgivning i 

alle boligområder. Vi har dermed har kunnet give 

hurtig hjælp til selvhjælp til alle familier, der har haft 

behov for hjælp til at løse en eller flere af 

hverdagens ad hoc udfordringer.  

 Der er i hele forløbet arbejdet med familiekurser 

under konceptet MindSpring fra Dansk Flygtninge-

hjælp. I sidste halvdel af projektet er der gjort forsøg 

med korte kurser i AULA, som er den platform 

kontakten mellem skole og hjem foregår på.  

Begge medarbejdere har arbejdet med empowerment 

i tilgangen til forældrene og dermed arbejdes der i 

udgangspunktet ud fra, hvad familierne selv 

adresserer af behov for støtte. Der er arbejdet for at 

opbygge og fastholde den gode relation og på, at 

kunne hjælpe familien videre i deres tempo.   
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Familieguide  

Familieguiden arbejder som forløbskoordinator for 6 

udsatte familier og hjælper med for at koordinere 

en helhedsorienteret indsats for familien. På den 

måde oplever både forældrene og børnene, at have 

én og selvsamme medarbejder, der understøtter 

dem uanset problemstilling og udfordring de kan 

have eller snitflade ind i kommunen.  

Samtidig understøtter familieguiden de indsatser, 

der allerede kan være iværksat i forhold til familien 

fra forskellige kommunale instanser, og hun sikrer 

dermed et bedre samspil og flow i familiens samlede 

forløb.  

Familieguiden er særlig opmærksom på at 

behovsafklare og bistå beboeren i kontakt til 

relevante ressourcepersoner. Hun er ligeledes  

ansvarlig for at koordinere, at relevante aktører, 

såsom frivillige, kommunale medarbejdere eller 

andre boligsociale medarbejdere, er blevet 

inddraget i netværket omkring familierne.  

 MEDARBEJDERNE 

Familieguiden følger familierne tæt med en 

coachende tilgang og støtter den enkelte forældre i 

forældrerollen med udgangspunkt i barnets behov. 

Forældrene støttes i at ændre handlemønsteret og 

derved i at mestre eget liv på nye måder og i at tage 

øget ejerskab og ansvar i familiens sager. 

 

 ”Da vi først kom til Danmark, fik vi en 

sagsbehandler, men vi vidste ikke, hvad hun 

gjorde eller betød for vores familie. Men det 

hjalp familieguiden os meget med. Hun 

navigerede os rundt i systemet ved kommunen 

og forklarede, hvorfor folk kontaktede os 

omkring vores familie, så vi forstod det og ikke 

blev bange, men vidste, at det mere betød 

hjælp til os og vores datter. Familieguiden blev 

en forlængelse af vores familie.” 

- Kvinde tilknyttet familieguiden  
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MEDARBEJDERNE 
Opsøgende familiemedarbejder  

Den opsøgende familiemedarbejder har til opgave at 

understøtte alle de beboere/familier i de fire 

boligområder, hvor behovet for en familieguide eller 

et længere forløb ikke absolut er nødvendigt. Mange 

af boligområdernes familier kan ofte have behov for 

mere hjælp til at forstå og løse konkrete opgaver i 

deres hverdag – her og nu.  

Forældrene mangler ofte viden om, hvor de kan søge 

hjælp, samtidig med at de kan mangle forståelse for, 

at de skal handle på de forskellige henvendelser, de 

får fra forskellige instanser. Det handler om at forstå 

og reagere på personlige dokumenter i e-boks og 

særlig her breve fra Udlændingestyrelsen, hjælp med 

opkald til diverse instanser, forstå systemer og meget 

andet.  

 

Den opsøgende familiemedarbejder har igennem 

Åben Rådgivning kunne nå ud til flere beboere/

familier.  

Her har familierne hurtigt kunne få hjælp til flere af 

deres udfordringer, enten ved at de har fundet en 

løsning i fællesskab med familiemedarbejderen, eller  

ved at familiemedarbejderen har brobygget til andre 

instanser. Beboerne har derigennem fået større 

systemforståelse og bedre forudsætninger for at 

mestre deres egen hverdag.  

 

Familiemedarbejderen har understøttet familierne 

med kursusforløb henvendt til forældre. Deltagerne 

er ofte forældre som ved tidligere lejlighed har fået 

hjælp i Åben Rådgivning og har søgt efter yderligere 

hjælp til f.eks. AULA, hvorfor der er blevet holdt 

gentagende kursusaftner omkring AULA. Der er 

ligeledes blevet afholdt flere MindSpring 

forældrekurser til forældre med eksilbaggrund. 
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Projektets målsætninger og tilhørende indikatorer og 

succeskriterier fremgår af projektbeskrivelsen, kaldet 

Delaftale for Forebyggelse og forældreansvar.  

Delaftalen er revideret mindst én gang årligt  sammen 

med den boligsociale bestyrelse og familieafdelingen i 

Sønderborg Kommune.  

Familieguiden 

Familieguidens samarbejde med familierne strækker 

sig over lang tid, idet familiernes problemstillinger er 

komplekse. Arbejdet handler om at styrke 

forældrenes handlekompetence i forhold til hele 

familiens trivsel og udvikling. Udviklingen er sjældent 

en lineær proces, og resultaterne er dermed mindre 

målbare.   Familierne har selv et til to gange årligt 

evalueret samarbejdet med familieguiden via et 

afkrydsningsskema. En evalueringsform, som vi selv i 

løbet af projektet har oplevet som begrænset, idet 

forældrene kan have en tendens til ikke at være helt 

ærlige i deres besvarelser.    

Af familiernes evalueringer fremgår det, at de har fået 

et øget overblik og forståelse for den hjælp familien 

får og at de ved, hvilke forventninger, der er til dem i 

forhold til den hjælp, de får som familie. I 

gennemsnit angiver 85% af familierne i 

evalueringerne, at de har overblik over den støtte 

familien får. Alle familierne tilkendegiver, at familien 

fungerer bedre i hverdagen via den støtte familien 

får af familieguiden.   

Familieguiden fremdrager selv de vigtigste resultater 

som følgende: 

 At der er skabt overblik over familiens 

samlede situation. F.eks. familiens sygdom, 

behandling,  udredning, forløb hos RCT, 

økonomi, mv. 

 At forældre har lært at sortere posten i E-

boks, og til en vis grad at kunne skelne 

væsentligt fra ikke-væsentligt.  

 At forældrene har fået større forståelse for, 

hvad der forventes og kræves fra skolerne. Fx 

deltagelse i skole-hjemsamtaler,  fremmøde-

pligt, lektielæsning, og at barnet er skoleparat. 

 At forældrene har fået en øget forståelse for, 

hvad der forventes som borger i det danske 

samfund. 

 At forældrene har fået ny viden og indsigt i 

forholdet mellem danske kvinder og mænd, 

herunder lighed i alle livets forhold, også 

seksuelt, herunder retten til at sige nej. 

 At forældrene har fået vejledning i, hvordan 

man beskytter, guider og vejleder sine børn, 

tilpasset det enkelte barns alder, og kontekst. 

 At familierne har fået en bedre oplevelse af, at 

fagpersoner i kommunen vil dem det bedste, og 

tavshedspligt ikke blot er noget der bliver sagt, 

men noget man som borger kan stole på, og 

regne med. 

 At børnene er startet op  fritidsaktiviteter. 

Alle seks familier har flygtningebaggrund og det har 

derfor været en lang proces, at etablere den 

nødvendige tillid og åbenhed hos forældrene, inden  

familieguiden kunne komme til at arbejde med de 

væsentligste ting.  En proces, hvor tid, tålmodighed, 

nysgerrighed og interesse for deres kultur samt et 

fleksibelt samarbejde med de kommunale tolke, er 

opskriften for at oparbejde en tillidsfuld og 

bæredygtig relation. 

RESULTATER 
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RESULTATER 

 

Den opsøgende familiemedarbejder 

For den opsøgende familiemedarbejder er der blevet 

udarbejdet konkrete måltal, som løbende er blevet 

registreret i en elektronisk logbog.  

På grund af Covid-19, hvor der i løbet af 2020 og 2021 

har været flere nationale og kommunale 

nedlukninger, har familiemedarbejderen haft svære 

arbejdsbestingelser, idet gruppeaktiviteter og åbne 

tilbud har været lukket ned. Åben Rådgivning har 

f.eks. været lukket ned i 34 uger. Det har heller ikke 

været muligt at holde forældrekurser på grund af 

forsamlingsforbud. Familiemedarbejderen har i stedet 

forsøgt at opretholde rådgivning via telefonen.  

I den følgende gennemgang af resultaterne, er der 

derfor fokus på de kvalitative resultater.  

 
Åben Rådgivning 

Familiemedarbejderen har i perioden 01.01.2020—

30.07.2021 hjulpet 66 unikke beboere i Åben 

Rådgivning, hvilket svarer til 66,6% af det opsatte 

succeskriterie (99 beboere). I alt har medarbejderen 

haft 131 henvendelser i perioden. 

Familiemedarbejderen er kendt af familierne og 

under nedlukningerne er hun blevet kontaktet 

hyppigt af familierne, for at få hjælp til uopsættelige 

udfordringer i hverdagen — fx hjælp til forlængelse 

af opholdstilladelser.  

 
Fritidsliv for børn og unge 

Foreningsliv og andre fritidstilbud til børn og unge 

har ligeledes været lukket ned på grund af covid-19, 

hvorfor kun 20 børn er blevet tilmeldt 

fritidsaktivitet, svarende til 36% af succeskriteriet. 

Det samme går igen ved fritidsjobsmulighederne, 

som har været svært begrænset på grund af covid-

19. Helhedsplanen har under de lange 

forældrekurser, ansat børnepassere  i 

tidsbegrænsede fritidsjob. 

 
Forældrekurser 

Der er blevet afholdt tre lange forældrekurser for 

forældre med eksilbaggrund.  

I alt har 35 forældre deltaget på et forældrekursus. 

Kurserne har været fyldt op og forældrenes 

fremmøde har ligget højt på 85% og der over. 

Forældrene har efter de første to kurser selv søgt 

muligheden for at komme på kursus. Denne tendens 

er gået igen ved de korte kursusforløb. Der er blevet 

afholdt syv korte kurser, hvor forældrene har fået 

hjælp til AULA og dermed til kontakten til skolerne.  

Kursusdeltagerne har været tydeligt nysgerrige på 

emnerne under forløbet og har søgt at forstå de 

forskellige emner og især dansk opdragelse og kultur. 

Mange har fået en større forståelse for det danske 

skolevæsen og dansk opdragelseskultur.  

Efter forløbene giver de udtryk for, at have haft flere 

snakke med deres børn omkring deres hverdag og har 

været mere dialogsøgende over for deres børn.  

Flere af dem har også givet udtryk for, at have lært 

ting omkring dem selv i forhold til stress og traumer 

og hvordan de kan håndtere det eller, hvordan de 

søger hjælp.  ”Det har været helt anderledes end hvad vi 

ellers har prøvet. Her kunne vi være ærlige 

og sige vores rigtige mening, fordi man følte 

sig tryg på en ny måde. Måske var det fordi, 

at der var respekt imellem os alle sammen, 

her dømte vi ikke hinanden. ”   

- MindSpring deltager   
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 ERFARINGER FRA INDSATSEN 
PROBLEMSTILLINGER  

De sårbare familier i vores udsatte boligområder har 

som udgangspunkt tre primære problemstillinger der 

spiller ind: sociale, kulturelle og personlige faktorer.   

 

De sociale faktorer som kan have indflydelse er bl.a. 

arbejdsløshed. At stå uden for det danske 

arbejdsmarked, kan have en række negative 

psykologiske konsekvenser, da arbejde er af en 

identitetsskabende karakter. De får ikke den 

berøringsflade med det danske samfund, ligesom de 

ikke bliver trænet i dansk og opnår en større 

forståelse for sociale normer.  

Arbejdsløshed og mulig social isolation, kan have 

konsekvenser for forældrenes indlevelsesevne i  

børnenes hverdag. Manglende kendskab til det 

danske samfund og børnenes formåen kan betyde, at 

forældrene har svært ved at sætte meningsfulde 

grænser for børnenes opførsel uden for hjemmet—og 

det besværliggør børnenes mulighed for, at skabe en 

forbindelse med hverdag i skolen og i hjemmet. 

 

 

En del familier med anden etnisk baggrund, kan 

have personlige problemer som bunder i traumer 

fra hjemlandet. Det kan gøre forældrene 

invaliderede og traumatiseret i et omfang, som gør 

dem begrænset i deres indlevelseevne overfor deres 

børn. De mangler det psykiske overskud til at være 

aktive i deres børns hverdag.   

De kulturelle faktorer, som spiller ind ved de 

sårbare familier i boligområderne, handler ofte om, 

at de som forældre kan have en anden opdragelses– 

og familietradition, ligesåvel at mange af forældrene 

har en anden opfattelse af, hvad det vil sige at være 

barn og ung end hvad majoriteten i Danmark 

tænker.   

MÅLGRUPPEN 

I praksis har indsatsens målgruppe udelukkende 

været etniske minoritetsfamilier, heraf mange 

enlige forsørgere og deres børn. Det er også en 

gruppe, som udgør en større andel af beboerne i 

boligområderne.  

 

Målgruppen har været desuden været kendetegnet 

ved: 

 At mangle netværk, der kan bistå med 

ressourcer og støtte i hverdagen. 

 At have en lav indkomst og stærkt begrænset 

økonomisk råderum. 

 At have berøringsflade med flere afdelinger i 

kommunen. 

 At være ny i Danmark og deraf mangle viden 

om samfundet. 

 At forældrene eller børn i familien har 

helbredsmæssige problemstillinger. 
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INDSATSENS ÆNDRINGER  
Ved projektets start bestod den boligsociale 

familieindsats af to familieguider, hvoraf en var på 

fuld tid og en på 24 timer/uge. De to familieguider 

skulle kobles til i alt 18 udsatte familier, hvor der var 

behov for en ekstra understøttende, håndholdt og 

helhedsorienteret indsats.  

 

Rekruttering af familierne 

Familier skulle rekrutteres i samarbejde med 

myndighedsafdelingen i Forvaltningen for Børn og 

Uddannelse. Det kunne f.eks. være en familie, hvor 

der var lavet en §50 undersøgelse, men ikke iværksat 

foranstaltninger, eller familier, hvor en foranstaltning 

blev afsluttet og man fortsat skønnede, at der kunne 

være behov for en ekstra støtte og guidening i 

hverdagen. Det lykkedes ikke at rekruttere familierne 

via myndighedsafdelingen på trods af ihærdige 

forsøg.   

Vores læring var, at myndighedsafdelingen for disse 

familier repræsenterer en magtfaktor og dette koblet 

med at mange familier er bange for, at kommunen vil 

tage deres børn, ønskede ingen familier yderligere 

hjælp af den vej. 

I stedet for rekrutterede vi familierne i samarbejde 

med Røde Kors, skolerne, Sundhedsplejen og 

Integrationsafdelingen i Jobcenteret.  

 

Efter 15 måneder, var der fortsat kun rekrutteret 11 

familier, hvoraf flere alligevel ikke var indstillet på 

den tætte kontakt til familieguiden, som der var lagt 

op til i projektbeskrivelsen. Alle 11 familier havde en 

anden kulturel baggrund end dansk (Congo, 

Tjetjenien og Syrien). 

Samtidig oplevede vi at møde et stigende antal 

familier, hvor der var behov for en kortvarig her-og-

nu hjælp til samfundsforståelse og 

hverdagsmestring. F.eks. hjælp til børnenes 

fritidsinteresser, forstå og handle rettidigt på breve i 

E-boks og hjælp til at bruge andre digitale 

selvhjælpsløsninger.  

 

Med udgangspunkt i denne læring blev projektet i 

foråret 2019 justeret, således at den ene 

familieguide blev konverteret til en opsøgende 

familiemedarbejder og familieguiden på 24 timer/

uge fortsatte med de 6 familier, der var motiveret 

for at modtage den beskrevne hjælp.  De 5 andre 

familier blev afsluttet. Den nye opsøgende familie-

medarbejder fik til opgave, at etablere et tilbud om 

åben rådgivning i alle boligområder, i samarbejde 

med jobmentorerne og fortsætte med familie-

kurserne.  

 

Familieplanen 

Et af projektets planlagte leverancer var, at 

familieguiden skulle udvikle og afprøve en samlet 

familieplan til den enkelte familie Denne plan skulle 

bidrage til øget overblik, forståelse og dermed også 

øget ejerskab til familiens sager i forskellige instanser.  

Det kunne være sager som familiemedlemmernes 

beskæftigelsemæssige, helbredsmæssige og 

udviklings– og trivselsmæssige situationer.   

Denne opgave er blevet forfulgt i projektets første 3 

år, men efterfølgende opgivet, da familieplanen blev 

vurderet til, ikke at skabe værdi for de  berørte 

familier. Alle familier havde flygtningebaggrund og 

ingen af dem var trænet i skriftlighed eller i at 

forholde sig til nedskrevne mål og tidsplaner.   
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MINDSPRING 
I projektperioden, er der er blevet afholdt tre 

MindSpring forløb for forældre med minoritets-

baggrund. 

MindSpring er en psykosocial metode, som gennem 

en række gruppemøder, styrker deltagernes 

handlekraft gennem ny viden, med udgangspunkt i 

deres egen virkelighed og  deres egne reaktioner på 

krig, flugt og en tilværelse i eksil.  

Gruppeforløbene tilbyder deltagerne forskellige 

værktøjer til, at handle på konkrete udfordringer i 

deres tilværelse i Danmark.  

Det primære formål med forløbene er, at forebygge 

psykisk og social mistrivsel blandt gruppens deltagere.   

 

Forløbet har haft særlig fokus på, hvordan det er at 

være opvokset i én kultur og nu skal opdrage og være 

forældre i en anden kultur.  

 

De primære moduler har derfor omhandlet:  

 Identitet og identitetsforandring  

 Børneopdragelse og forældrerollen i en ny 

kultur  

 Kønsroller og ægteskab i en ny kultur  

 Kultur og kulturmødet – nye normer  

 

Det særlige ved metoden er, at møderne ledes af en 

MindSpring-træner med samme sprog og kulturelle 

baggrund som deltagerne.  

MindSpring-træneren kan via sin kulturelle 

baggrund og sine personlige erfaringer, genkende 

mange af de situationer og udfordringer, som 

gruppedeltagerne oplever. For deltagerne i 

MindSpring grupperne har det givet en særlig 

tryghed og tillid, at træneren har personlige 

erfaringer, der ligner deres egne, hvorfor de gennem 

gruppeforløbet vil få ny viden, en øget bevidsthed 

og stærkere handlekompetencer til, at handle på 

konkrete udfordringer i deres egen tilværelse.  

 

Derudover er der en medtræner, der som fagperson 

understøtter træneren med fakta om lokale forhold 

og faglig viden om dagens tema. Forløbet har 

foregået på arabisk og kurdisk, da det var 
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kursisternes modersmål. Der var en tolk til at 

oversætte til den dansktalende medtræner.  

Det har ved tidligere kursusforløb været familie-

medarbejderen som var medtræner, men ved sidste 

forløb blev en frivillig opkvalificeret til at være 

medtræner. Det blev prioritetet at gøre konceptet 

bæredygtigt i Sønderborg, så frivilligorganisationen 

kan bære konceptet videre.  

Forløbene har været over 9 moduler, både hverdage 

og weekender. Vi har ved hvert forløb prioriteret 

muligheden for et stabilt fremmøde og gode rammer 

for hele familien, med aftensmad efter hvert modul og 

har haft tre børnepassere ansat, så både mor og far 

har kunne deltage på lige vilkår.   

 

Gruppernes deltagere blev hurtigt trygge i hinandens 

selskab og gav god plads til dialog og diskussioner. De 

har været nysgerrige på emnerne og har stillet mange 

spørgsmål undervejs, i deres forsøg på at forstå de 

forskellige emner og især dansk opdragelse og kultur. 

Mange af dem har fået en større forståelse for det 

danske skolevæsen og dansk opdragelseskultur.  

MINDSPRING 
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På landsplan har der igennem mange år været et 

særligt fokus på familierne i de boligsociale 

helhedsplaner. Familier i socialt udsatte positioner 

kæmper ofte ikke blot med et enkelt problem, men 

med et helt problemkompleks, hvorfor indsatserne i 

udsatte boligområder er mangeartede og vidt 

forskellige. Indsatserne forsøger at afhjælpe 

forskellige typer problemstillinger . 

I de senere år har der været fokus på et forstærket 

samarbejde mellem de boligsociale helhedsplaner og 

landets kommuner omkring de sårbare familier, der 

har sociale udfordringer, men hvor en børnesag i 

kommunen ikke er en forudsætning for samarbejdet. 

80 % af helhedsplanerne har kontakt til, eller sam-

arbejder med, Børne- og Familieafdelingen i 

kommunen og ud af disse har 43 % af 

helhedsplanerne en formel samarbejdsaftale.  

 

Med afsæt i rapporterne angivet i litteraturlisten side 

2, vil vi her kort gennemgå de nationale konklusioner 

og anbefalinger inden for området. 

Rapporterne fokuserer på de gode erfaringer, der er 

blevet erhvervet på landsplan. Den overordnede 

konklusion er, at hvis man vil tage hånd om de 

problemer, som man oplever i boligområdet her og 

nu, og samtidig forebygge, at de opstår på sigt, er 

det ikke nok at lave fritidsaktiviteter, væresteder og 

relationsarbejde for unge. Man må gå et skridt 

længere tilbage og arbejde med børnenes trivsel 

derhjemme og med forældrenes muligheder og 

evner for at opdrage deres børn, helt fra børnene er 

helt små.  

 

Hovedkonklusioner:  

1. Den lokale placering i boligområdet gør, at 

medarbejderne får et solidt kendskab til 

målgruppen og et bredere perspektiv på beboerne, 

f.eks. deres netværk og deres færden i nærmiljøet.  

Den lokale placering giver bedre rammer for mere 

fleksible møder med familierne og de er lettere at 

komme i kontakt med. De boligsociale 

helhedsplaner har derfor en tættere kontakt med 

beboerne i hverdagen. 

2. Familiemedarbejderne har nogle særligt gode 

forudsætninger for, at skabe en positiv kontakt til  

Målgruppen, på en anden måde end 

socialforvaltningen f.eks. har mulighed for. Dette 

skyldes i høj grad, at medarbejderne ikke har 

myndighedsfunktion og at forældrene derfor ikke er 

bange for, at de kan fjerne deres børn.  

3. De boligsociale medarbejdere har større fleksibilitet 

i deres arbejdsgange, end selv fremskudte 

kommunale medarbejdere har. De har desuden tiden 

til at være opsøgende og ikke mindst vedholdenhed i 

kontakten til de familier, som de vurderer, har et 

særligt behov. De boligsociale medarbejdere har 

således   arbejdsvilkår der gør, at de kan skabe et godt 

forhold til sårbare forældre, som det ellers kan være 

svært at komme i dialog med.  

4. Forældrekurser er med til at ændre forældrenes 

opfattelse af deres egen handlekraft og giver dem en 

mere positiv oplevelse af deres kompetencer som 

forældre.  

Den boligsociale familieindsats i Sønderborg 

efterlever i høj grad evalueringens anbefalinger om, at 

arbejde helhedsorinteret og afhjælpe familierne med 

mange forskellige typer af problemstillinger  og på 

den måde understøtte, at børnene trives bedre i 

hverdagen. 

ERFARINGER PÅ LANDSPLAN 
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CASE #1 Åben Rådgivning  
I Åben Rådgivning hjælper jeg, som familiemedarbejder, med mange forskellige opgaver, fra opholdstilladelser til 

fritidsjob. Vores gadeplansmedarbejder, har en dag en ung mand på 17 år med. Jeg får hjulpet ham med 

forskellige ting, heriblandt det at lave et CV og en ansøgning og få søgt nogle jobs rundt omkring i Sønderborg, 

hvorfor vi ses af flere omgange. Vi får en rigtig god relation til hinanden, hvor han føler sig tryg i mit selskab og 

jeg får hjulpet ham godt på vej mod et fritidsjob.  

Senere på året, skal jeg påbegynde det første MindSpring forløb. Under rekrutteringsforløbet, bliver jeg 

opmærksom på hans forældre. Hans forældre er syrisk-palæstinensiske flygtninge og de er kommet for omkring 

seks-syv år siden. De har ikke et særlig stort netværk, da ingen af dem er på arbejdsmarkedet og flere af deres 

børn er begyndt med at have forskellige udfordringer, både i skolen og i form af dårlige omgangskredse. Jeg har 

dog kun et perifært kendskab til hans forældre og da jeg forsøger at rekruttere dem til MindSpring, afviser de 

mig blankt, et par gange—de er slet ikke interesseret. Helt tilfældigt, bliver deres søn opmærksom på at 

MindSpring kurset bliver afholdt af mig—og jeg har spurgt hans forældre. Han ender med at overtale dem begge 

to til at komme til vores informationsaften, hvor man får lidt uddybbende viden om kurset og muligheden for at 

tilmelde sig.  

Hans forældre ender med at tilmelde sig. Udover at de er de mest stabile deltagere på hele kurset, er de også 

utrolig engageret, refleksive og udadvendte undervejs. Faren ender med at få en ny ven, og i løbet af kurset 

fortæller de to nye kammerater, at de har aftalt at mødes privat, for at snakke om nogle af de udfordringer, de 

har som fædre med deres sønner, og hvordan de kan løse dem sammen.  

Efter MindSpring, deltager begge forældre på et AULA kursus hos mig. Jeg møder dem også flere gange i Åben 

Rådgivning, hvor jeg hjælper dem med at få tilmeldt to af deres yngre piger til fritidsaktiviteter. De har en nabo 

med, som også skal have noget hjælp i Åben Rådgivning.  

Det har været dejligt, at man nu altid kan få hjælp tæt 

på ens hjem, og at det er en, som man ved man kan få 

fat i hurtigt. Jeg ved, at der er en som altid gerne vil 

hjælpe min familie og hun hjælper både mig som 

voksen og min datter på 12 år.”  

– Kvinde på 43, hyppig bruger af Åben Rådgivning  
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CASE #2 Familieguiden 

På en sommerlejr i 2018, møder jeg en kvinde og hendes fire børn. På det tidspunkt hvor jeg møder hende, har hun været i Danmark i seks år.  

Gennem min funktion som familieguide, begynder jeg at komme hjemme hos hende og børnene.  

Kvinden kommer fra Tjetjenien, hvor hun er opvokset i en tryg kernefamilie. Da børnenes far er aktiv i frihedsbevægelsen og der kommer fokus på ham, begynder familien 

at blive nervøs, de er bange for at han kan blive fængslet og med et tungt hjerte, vælger de at forlade hele hendes familie og flygte til Danmark i 2012. Her bliver de skilt 

efter et par år og hun er nu alene med fire børn. Hun har svært ved at tale dansk og hun syntes det går alt for langsomt.  

Jeg kommer ofte i hjemmet, hvor jeg oplever en velfungerende familie. En omsorgsfuld mor, som sætter en ære i at hendes børn er velsoignerede, venlige og høflige. 

Trods begrænsede midler, har hun styr på økonomi, indkøb og serverer sund mad for sine børn. Hun får skabt en daglig struktur i hjemmet, som giver plads til at de ældste 

børn kan lave lektier og passe deres skolegang.Det gør også at da hendes store børn viser interesse for at få sig et fritidsjob, er der rammer til det – på trods af, at det kan 

være en lang sej vej. Simple ting såsom at erhverve sig et hævekort kan være en udfordring, men det lykkedes, samtidig med at de også får påbegyndt fritidsaktiviteter, så 

de kan være sammen med deres klassekammerater efter skole og dyrke deres interesser.  

Kvinden og hendes børn begynder at have fremgang i hverdagen, og vi når dertil, at vi kan begynde at snakke mere om arbejde og værdien i det både for hende og for 

resten af hendes familie. Hun starter på et forløb som er en kombination mellem undervisning og praktik – noget der passer rigtig fint til kvinden, da hun gennem 

undervisningen får rykket på sine sprogkundskaber, noget hun sådan har søgt. I takt med at hun bliver sprogligt dygtigere, bliver hendes motivation for at lære stærkere 

og hun kan nu føre rigtige samtaler. Under en af vores snakke, begynder hun at give udtryk for, at hun gerne vil være en god rollemodel – og hun nu ved, at det at være 

selvforsørgende gennem et fast arbejde, er en af måderne. Undervejs i vores samarbejde har vi udarbejdet mål for hende og hendes børns fremtid;  

At få et fast arbejde og derved igennem en bedre økonomi og bl.a. lave en opsparing til børnene og få sparet op til et kørekort. 

At blive god til dansk, så hun kan bibeholde et arbejde og hjælpe sine børn i deres skolegang – så de kan få sig nogle gode uddannelser og blive selvforsørgende. 

I dag har hun et fast arbejde. Hun taler dansk og børnene klarer sig rigtig godt i skolen.  

Hun har snart sparet nok op til kørekortet og hun og hendes børn er overbevist om, at det er her de hører til, i Danmark.   
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