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Introduktion til Fælles Indsats  
 

Det overordnede formål med Fælles Indsats (FI) er at understøtte det tværfaglige arbejde om en tidligere 
forebyggende indsats for børn og unge i Rebild Kommune. I projektets baseline (fra marts 2016) fremgår 
det, at Rebild Kommune modtager flest underretninger på børn over 9 år. Målet er at sikre en tidligere 
indsats, så disse og andre børn kan støttes i at opnå god trivsel tidligere i livet.  

Fælles Indsats startede op som 2-årigt projekt i 2016, og blev herefter forlænget med yderligere 2 år 
(2018-2019). Det blev i efteråret 2019 politisk besluttet, at Fælles Indsats fra 2020 er et permanent 
tilbud om tværfaglig og tidlig forebyggende indsats til børnefamilier i Rebild Kommune.  

 

Fælles indsats indgår i kontraktmål for de 3 centre 
Fælles indsats fungerer som et samarbejde mellem Center Familie og Handicap, Center Børn og Unge 
samt Center Sundhed, Kultur og fritid. Det øgede fokus på trivsel og tidlig indsats indgår i alle tre centres 
kontraktmål under overskriften ”Vi satser på trivsel og læring fra starten”.  

 

Målgruppe for Fælles Indsats 
Fælles Indsats er målrettet børn og unge i alderen 0-16 år, idet vi erfaringsmæssigt ved, at den tidlige 
indsats kan skabe den største forskel for barnet og dets positive udvikling fremadrettet. Fælles Indsats’ 
opstart var fokuseret på småbørnsområdet, men fra september 2018 blev Fælles Indsats ligeledes rullet 
ud på skoleområdet (6-16-årige). Fælles Indsats er et tilbud, som alle børnefamilier i kommunen kan 
gøre brug af, uanset om barnet er tilknyttet et kommunalt eller privat pasnings- eller 
undervisningstilbud. 

 

Fælles Indsats – tværfaglig indsats 
På FI møderne indgår fagpersonale fra hverdagen omkring barnet eller den unge (fx pædagog, dagplejer 
eller lærer) samt de tre fagpersoner der indgår i FI-teamet – en socialrådgiver, en psykolog og (skole- 
eller småbørns-) sundhedsplejerske.  

På FI-møderne drøftes og afdækkes, hvordan barnets udfordringer håndteres bedst muligt, således 
barnets trivsel kan forbedres. Hvis forældrene vælger ikke at deltage på møderne, har pædagog/skolens 
fagpersonale eller dagplejer mulighed for at modtage anonym sparring, med henblik på at kunne støtte 
barnet i dets hverdag, og derigennem understøtte barnets trivsel.  
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Kort opsummering – Fælles Indsats og resultatmål  
 

Fælles Indsats indtil nu 

Siden august 2016 er der afholdt tværfaglige FI-møder i alle dagtilbud og sidenhen alle skoler i Rebild 
Kommune. FI-forløbet omkring det enkelte barn kan bestå af op til fem FI-møder, men typisk afsluttes 
forløbet efter to-tre møder, da udfordringerne på det tidspunkt oftest er håndteret.  

 

Fælles Indsats under corona-nedlukning 
Afholdelse af møder med forældre og fagpersoner i Fælles Indsats har haft høj prioritet, og er en indsats 
der i høj udstrækning er blevet gennemført på trods af nedlukning. Det var i starten med omlagt drift, 
således at møderne overvejende blev afholdt som virtuelle møder, for at mindske risikoen for 
smittespredning. Siden maj 2020 har Fælles Indsats kørt på fuld kraft med fysisk fremmøde fra 
fagpersonerne i FI-teamene.   

 

Børn i Fælles Indsats 
Siden medio februar 2019 - hvor der blev iværksat en mere detaljeret registrering af FI-aktiviteter – har 
424 børns og familiers udfordringer været på Fælles Indsats møde. Ifølge seneste 
spørgeskemaundersøgelse løses omkring 70% barnets / familiens udfordringer i Fælles Indsats uden 
behov for yderligere indsatser.  

 

Kommunikation med forældre 
Dagtilbud og skoler har informationsmateriale til rådighed, der kan deles ud til forældre med behov for 
støtte. Informationsmateriale om Fælles Indsats er ligeledes at finde på kommunens biblioteker og 
lægehuse samt på kommunens hjemmeside.  

 

Signs of Safety metoden 
Signs of Safety udgør rygraden i projekt Fælles Indsats, som det tværfaglige dialogredskab FI-møderne 
er bygget op omkring. Signs of Safety er en systematisk og løsningsfokuseret metode, hvor det 
overordnede mål handler om i samarbejde med familien at udarbejde en løsning, som kan skabe 
sikkerhed og trivsel for barnet. SOS-metoden lægger vægt på at inkludere forældre og netværk omkring 
barnet, i håndteringen af de bekymringer der er i forhold til barnet/den unge.  

Siden 2017 er 110 af kommunens fagpersoner blevet uddannet i dialogredskabet Signs of Safety (SoS), 
og derudover har to fagpersoner fra FI-teamene fået superbrugeruddannelse i SoS som 
løsningsorienteret dialogredskab for fastholdelse og videreformidling af Signs of Safety metoden i Rebild 
Kommune.  

 

Kort status på resultatmål / indikationer 
Projektets nuværende resultatmål uddybes under kapitlet ”Resultatmål”. Herunder en kort opsummering 
af status ift. projektets 3 resultatmål og indikationer: 
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Kort opsummering på resultatmål 
 

Kurven for underretninger 
flytter sig, så der kommer 
flere underretninger på 
småbørnsområdet 

Der er sket en ønskelig forskydning i aldersfordelingen af 
underretninger i år 2015 sammenlignet med 2020, så en større andel 
af de indkomne underretninger nu omhandler de 0-9-årige.  

Rebild Kommune har i 2020 modtaget 37% flere underretninger 
sammenlignet med 2015 - året inden opstart af Fælles Indsats. Dette 
kunne indikere en generelt øget opmærksomhed på børnenes trivsel.  

På landsplan opleves ligeledes en stigning i antallet af underretninger 
til kommunerne. 

 

Vi får flere forebyggende 
sager og færre anbringende 
sager. 

I 2019 kunne for første gang siden opstart af Fælles Indsats 
registreres et fald i antal anbringelser for børn/unge i alderen 0-16 
år. I 2020 er der sket en stigning siden 2019 i antallet af 
anbringelser på institutioner og opholdssteder. Antallet af 
anbringelser i plejefamilier er status quo siden 2019.  

Der er siden 2015 sket en kontinuerlig stigning i Rebild Kommunes 
antal forebyggende indsatser, både hvad angår antal (57%) og 
udgifter (42%). 

  

Forældre og fagpersoner 
omkring barnet oplever, at 
Fælles Indsats har medført 
en positiv forskel i barnets 
liv. 

Der er generelt stor tilfredshed med FI-forløbene fra familierne. 
Forældre med afsluttede FI forløb har haft mulighed for at evaluere 
indsatsen. Ud af de afgivne forældreevalueringer har 64% været 
”meget tilfredse” og 36% ”tilfredse” eller ”middel tilfredse” med 
Fælles Indsats, hvilket er status quo siden sidste status. I 
evalueringen har ingen markeret sig hverken utilfredse eller meget 
utilfredse.  
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Resultatmål 

1. Indikator – Underretninger  

- Kurven for underretninger flytter sig, så der kommer flere underretninger på 

småbørnsområdet. 

Det er her vigtigt at understrege, at målet i sig selv ikke er at modtage flere underretninger, men at få 
underretninger på det rette tidspunkt, således det er muligt at give en indsats, hvor der gribes mindst 
muligt ind med størst mulig effekt.  

Diagrammet nedenfor viser underretninger fordelt på barnets alder indgået til Center Familie og Handicap 
i henholdsvis 2015 og 2020 – altså seneste helår sammenlignet med året før projektets opstart:   

 

 

 

I 2020 ses en markant stigning i antal underretninger på de helt små børn (0-1 år) set i forhold til 2015 – 
en stigning på 132%.  

Herunder ses hvordan der også i 2020 er sket en mindre men ønskelig forskydning i aldersfordelingen af 
underretninger i år 2015 sammenlignet med 2020. Rebild Kommune får i 2020 en øget procentdel af de 
indkomne underretninger på de 0-9-årige, og en mindre procentdel af de indkomne underretninger på de 
10-16-årige set i sammenligning med 2015, som er året før opstart af Fælles Indsats.  
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Det er også i 2020 lykkedes af få kurven for underretninger til at forskyde sig, således at der indkommer 
flere underretninger på småbørns-området, og færre underretninger på de større børn – dog i mindre 
omfang end vi oplevede i 2019.  

 

 

 

Der er siden 2015 generelt sket en stigning i antallet af indkomne underretninger til Rebild Kommune. 
Fra 2015 til 2020 er antallet af indkomne underretninger steget med 37%.  
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Også på landsplan registreres en stigning i antallet af indkomne underretninger til kommunerne (Kilde: 
Danmarks Statistik):  

 

  (Danmarks Statistik har endnu ikke offentliggjort opgørelse fra 2020) 
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Det kan ikke entydigt konkluderes, at en stigning i antallet af underretninger i Rebild Kommune siden 
2015 kan tilskrives projekt Fælles Indsats. Det er dog sandsynligt, at der er en sammenhæng, idet 
arbejdet med Fælles Indsats øger opmærksomheden på børnenes trivsel. Rebild Kommunes dagtilbud, 
dagplejere og skoler har mulighed for at afholde anonyme drøftelser med FI teamet. Disse er ofte 
foranlediget af en bekymring, der kan ende ud i en underretning til forvaltningen. Der ses derfor også en 
tendens til, at der efter opstart af Fælles Indsats i højere grad end tidligere underrettes om bekymringer 
af mindre akut karakter. Dette vurderes af forvaltningen som en positiv udvikling, idet det vidner om en 
tidligere opmærksomhed på børnenes trivsel.  

Herunder et overblik over afsendere af de underretninger Rebild Kommune har modtaget i 2020:  

 

 

 

 

Her ses at skolerne har afsendt flest underretninger til Center Familie og Handicap i 2020. Dernæst er det 
underretninger fra ”anden kommunal afdeling” Det er f.eks. underretninger fra Center Pleje og Omsorg, 
Center Sundhed, Kultur og Fritid, Rusmiddelcentret eller Jobcentret.  
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2. Indikator – Flere forebyggende og færre anbringende sager 
 

Målet er, at indsatsen til børnene/de unge bevæger sig ned ad trinene på indsatstrappen (mod venstre), 
så indsatsen er mindst mulig indgribende i barnets eller den unges liv. 
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Herunder opgørelse ift. indsatstrappen baseret på økonomiske nøgletal fra 2015 (året inden 
iværksættelse af Fælles Indsats) til og med 2020 for børn og unge i alderen 0-16 år: 

 År 
Indsatser / 
udgifter 

Rådgiv-
ning §11 

Forebyg-
gende § 52 

Netværks-
plejefamil
ie 

Pleje-
familie 

Børnecenter 
Himmerland, 
eksterne institutioner 
og opholdssteder 

2015 - 
antal 

277 
indsatser 49 177 4 33 

9+5 handicap på 
døgninstitution 

2015 - 
udgifter 

37,6 mio. 
kr.   1,0 mio. kr.   11,9 mio. kr.   

0,3 mio. 
kr.   

12,1 
mio. kr.   12,3 mio. kr.   

2016 - 
antal 

302 
indsatser 57 188 4 36 

11+6 handicap på 
døgninstitution 

2016 - 
udgifter 

40,7 mio. 
kr.   0,9 mio. kr.   13,1 mio. kr.   

0,3 mio. 
kr.   

12,7 
mio. kr.   13,7 mio. kr.   

2017 - 
antal 

364 
indsatser 96 202 6 37 

19+4 handicap på 
døgninstitution 

2017 - 
udgifter 

45,1 mio. 
kr.   1,6 mio. kr.   13,6 mio. kr.   

0,6 mio. 
kr.   

14,7 
mio. kr.   14,6 mio. kr.   

2018 - 
antal 

347 
indsatser 87 190 8 38 

19+5 handicap på 
døgninstitution 

2018 - 
udgifter 

47,9 mio. 
kr.  2,0 mio. kr.   13,9 mio. kr.   

0,6 mio. 
kr.   

14,6 
mio. kr.   16,8 mio. kr.   

2019 - 
antal 

393 
indsatser 115 226 6 34 

9+3 handicap på 
døgninstitution 

2019 - 
udgifter 

41,5 mio. 
kr.  1,9 mio. kr.   13,9 mio. kr.   

0,7 mio. 
kr.   

12,7 
mio. kr.   12,3 mio. kr.   

2020 - 
antal 

412 
indsatser 125 230 4 34 

16+3 handicap på 
døgninstitution 

2020 - 
udgifter 

47,1 mio. 
kr.  2,2 mio. kr.   16,1 mio. kr.   

0,5 mio. 
kr.   

13,4 
mio. kr.   14,9 mio. kr.   

 

 

Særligt de forebyggende indsatser (§11 og §52) har generelt alle været stigende i antal i perioden fra før 
opstart af Fælles Indsats og indtil 2020. Der ses på forebyggende §11 indsatser en markant økonomisk 
stigning i udgifterne – udgiftsstigningen udgør mere end en fordobling fra 2015 til 2020. 
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Hvor der i 2019 for første gang siden opstart af projekt fælles indsats kunne registreres et signifikant fald 
i antallet af anbringelser, kan der i 2020-tallene registreres en stigning i antallet af anbringelser på 
institutioner og opholdssteder. Antallet af plejefamilier er i 2020 nærmest status quo set i forhold til 2015 
– året inden opstart af Fælles indsats.  

Der er siden 2015 sket en kontinuerlig stigning i Rebild Kommunes antal forebyggende indsatser, både 
hvad angår antal (57%) og udgifter (42%). 

Vi kan dermed konkludere, at der i 2020 både har været en stigning i de forebyggende indsatser og en 
stigning i de anbringende indsatser.  

 

I nedenstående graf kan det aflæses, at der i 2020 har været et mindre fald i antallet af indsatser for de 
6-9 årige, mens der har været en stigning i antallet af indsatser for de mindste på 0-5 år. I 2020 
fortsætter stigningen i antallet af indsatser for de 10-16 årige.  

 

 

Herunder økonomiske nøgletal baseret på den økonomiske opgørelse fra 2020. Her ses hvordan Rebild 
Kommune placerer sig i forhold til en sammenligningsgruppe bestående af socioøkonomisk 
sammenlignelige kommuner:  

Sammenligning regnskab 2020 
Rebild 

Kommune 
Saml. 

gruppe* 
Region 

Nordjylland Hele landet 
Nettoudgifter pr. 0-22-årige ekskl. Særlige 
dagtilbud  kr.    7.908   kr.    9.192   kr.  11.735   kr.  10.062  

Procentvis fordeling af udgifter:         

Andel af udgifter til anbringelser og døgnophold 54,6% 57,8% 66,0% 56,2% 

Andel af udgifter til forebyggelse 39,9% 36,1% 30,7% 39,1% 

Andel af udgifter til sikrede døgninstitutioner 1,2% 2,1% 1,1% 2,0% 
Andel af udgifter til merudgifter og tabt 

arbejdsfortjeneste 4,4% 4,0% 2,2% 2,8% 

I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kilde: Eco-vive-nøgletal     
* Sammenligningsgruppen består af: Rebild, Favrskov, Vejle, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Hedensted, Syddjurs 
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Heraf kan aflæses, at Rebild Kommune har færre nettoudgifter pr. barn/ung under 22 år set i forhold til 
sammenligningsgruppen, Region Nordjylland og på landsplan - med den mest signifikante forskel i 
sammenligning med Region Nordjylland.  

 

3. Indikatorer – Hvad oplever personer omkring barnet?  
 

Størstedelen af FI-møderne er med deltagelse af forældrene, hvor en fortsat faldende andel af møderne 
bliver afholdt som anonyme drøftelser mellem FI-teamet og barnets skole/dagtilbud. FI-forløbet omkring 
et barn kan bestå af op til fem møder, men oftest afsluttes forløbet efter to-tre møder, da udfordringerne 
på det tidspunkt er håndteret gennem FI-indsatsen. Ud af de afholdte FI-møder afsluttes langt 
størstedelen som FI-sager, og kun omkring 30% overgår til børnesager med indsatser på socialområdet 
eller indsatser i PPR.  

Der har siden 2019 løbende været forældreevaluering på afsluttede Fælles Indsats-forløb, for at give et 
indblik i, hvordan forældrene oplever sig hjulpet af Fælles Indsats.  

Resultatet er baseret på 42 besvarelser fra forældre ved afslutningen af FI-forløb på både dagtilbuds- og 
skoleområde:  

 

 

Forældrenes tilfredshed med samarbejdet og dialogen under FI-forløbet: 

 

 

 

 

På baggrund af de indkomne evalueringer, må det konkluderes, at der generelt er stor tilfredshed med 
FI-forløbene fra forældre. Ud af de afgivne forældreevalueringer har 64% været ”meget tilfredse” og 36% 
”tilfredse” eller ”middel tilfredse” med Fælles Indsats, hvilket er status quo ift. seneste status. I 
evalueringen har ingen markeret sig hverken utilfredse eller meget utilfredse. 

 


