HELHEDSORIENTERET INDSATS
FORMÅL:
Den helhedsorienterede indsats skal sikre, at familierne bliver styrkede til at
kunne klare flere udfordringer. Den skal være med til at øge robusthed hos
børnene, og at de løsninger, vi sætter i værk, er mere langsigtede. Vi skal træde i
baggrunden og støtte borgerne i at lykkes. Den helhedsorienterede indsats er:

1. Én plan og koordinering
Helhedsorienteret indsats er en tilgang, der i hver sag skal sikre, at barnet og
familien har sin egen plan, og at vi som system inddrages i borgerens perspektiv.
Vi stiller spørgsmål, før vi giver svar, og når der afholdes møder, sikrer vi, at vi
taler om det, der fylder for borgeren. Det skal være relevant, enkelt og
oversættes fra faglighed til daglig tale. Myndighed vil have en koordinerende
rolle, og der bliver afholdt dialog- og netværksmøder, hvor oplysninger
indhentes på mødet, så alle relevante deltagere hører det hele. Barnet har stor
indflydelse på hvem, der skal deltage fra det netværket, og ellers deltager
relevante professionelle og fra det private netværk omkring barnet og familien.
Barnets/familiens plan er omdrejningspunktet på mødet.

2. Netværk og robusthed
Den helhedsorienterede indsats tager udgangspunkt i, hvad der giver mening for
den enkelte borger og i alle meningsfulde netværk omkring familierne, fordi de
netværk og vigtige relationer er tilstede i børnenes liv, også når vi som
professionelle ikke er. Det kan være, at en indsats afsluttes – eller det kan være
i ferier og weekender, når dagtilbud og skoler er lukkede. De meningsfulde
fællesskaber er vigtige for alle mennesker at indgå i og skal sammen med de
tilbud, som kommunen har, give sammenhæng og sikkerhed for stabilitet i
børnenes og familiernes hverdag. På den måde mindsker vi skrøbeligheden ved
overgange, og når der er udsving i familiernes liv, er netværk med til at skabe
robusthed og kontinuitet.
Vi tager overordnet udgangspunkt i, at vi som professionelle kun er i familiens liv
et kort øjeblik. Vores opgave er, som udgangspunkt, at hjælpe forældre til selv
at kunne løse familiens udfordringer, samt at støtte til at udfordringerne løses i
et godt samarbejde med dagtilbud og skoler. Med den baggrund skal alle
professionelle arbejde på at tænke frivillighed ind i løsning af familiens
udfordringer.

Børne- og
Ungeforvaltningen
Familie & Forebyggelse

Skolegade 1 · 7100 Vejle

SIDE 1/2

3. Rød tråd, fælles mål og ligeværdighed
Med den helhedsorienterede indsats tager vi som professionelle ansvaret for at
sikre sammenhæng, når vi møder familierne. Børn og familier skal opleve, at vi
forskellige personer i kommunen ved, hvad hinanden gør, og at der er en rød tråd
i den indsats, de møder. Vi har ansvar for at kende hinanden og vores forskellige
praksis, på tværs af organisationer og faggrupper, og indsatserne skal hænge
sammen. Vi skal gøre tingene mindre komplicerede og danne effektive
samarbejdsrelationer, som vi bruger, når og hvor behovet opstår, og vi må ikke
slippe en familie, før en anden eller netværket har taget over. Vi stopper den
professionelle indsats, hvis det ikke er den rigtige og sammen med familie og
netværk finder vi andre veje til at barnet eller den unge kommer i trivsel. Faglig
ligeværdighed er et ideal, der betyder, at den metode, der giver bedst mening, er
den metode, der sættes i værk. Vi laver fælles målsætninger for arbejdet.
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