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Herningmodellen - Børn og Unge

•

Vidensbaseret pilotforsøg tre distrikter (2013-2015)
! Målrettet børn og unge i socialt udsatte position eller risiko
! Med socialrådgivere, skoler, dagtilbud, fagprofessionelle med PPR-funktion,
Sundhedspleje og Specialtilbud som omdrejningspunkt
! Inspireret af bla. KORA, Bo Vinnerljung, Tore Andreassen (bl.a. risiko og
beskyttelsesfaktorer, vigtigheden af sundhed og skolegang)

•

Pilotforsøget viste positive resultater:
! Bl.a. Merværdi ved styrket tværfaglighed og fokus på den fælles opgave (barnet/den
unge i centrum), Tidligere ind og Tættere på, Rette indsats på rette tidspunkt

•

Modellen udbredes til de øvrige distrikter i kommunen

•

Modellen videreudvikles

•

Bl.a. igennem pilotprojekt mellem Børn & Unge og Ungeenheden (Beskæftigelse)

Herningmodellen - Børn og Unge
Principper & Kernekomponenter
• Fælles forebyggende og inkluderende mindset på
tværs af faggrupper
• Indsatser der matcher mindset og målsætninger Jf. indsatstrappe
• Styrket tværfaglighed og stærk monofaglighed
• Øget forældre- og netværksinddragelse
• Tættere kontakt og opfølgning på iværksatte
initiativer

Mål
• Alle børn skal være en del
af fællesskabet
• Alle børn skal blive så
dygtige, de kan
• Alle børn har ret til at vokse
op så tæt på et normalt
hverdagsliv som muligt
Inklusiv:
Børn og unge i UEs målgruppe +
målsætning om lavere ledighed
blandt unge

Mindset på tværs af faggrupper
•
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•
•
•
•

Alle har ret til et almindeligt hverdagsliv og til at være en
aktiv del af fælleskabet
Fokus på mestring og livsduelighed
Fokus på skolegang, da man ved, at det er en god
beskyttelsesfaktor
Tidlig opsporing og indsats
Mest muligt ansvar til familien og netværket
Løsninger udvikles i tæt samarbejde med familierne og
netværket
Den rette indsats på det rette tidspunkt
Ved langvarige døgnanbringelser benyttes plejefamilier
Kortvarige anbringelser på døgninstitution, kan være
nødvendige, men skal ses som en behandlingsindsats.
På en institution kan man tilegne sig metoder og
mestringsstrategier, men livet skal leves og trænes i
hjemlige omgivelser

Aktuelt: Pilotforsøg med fokus på mindset & indsats
• Alle har ret til et almindeligt hverdagsliv og til at være
en aktiv del af fælleskabet
• Fokus på mestring og livsduelighed
• Fokus på skolegang, da man ved, at det er en god
beskyttelsesfaktor
• Tidlig opsporing og indsats
• Mest muligt ansvar til familien og netværket
• Løsninger udvikles i tæt samarbejde med familierne og
netværket
• Den rette indsats på det rette tidspunkt
• Ved langvarige døgnanbringelser benyttes plejefamilier
• Kortvarige anbringelser på døgninstitution, kan være
nødvendige, men skal ses som en behandlingsindsats. På
en institution kan man tilegne sig metoder og
mestringsstrategier, men livet skal leves og trænes i
hjemlige omgivelser

• Ser på nuværende
indsatser
• Mange indsatser der
matcher mindsettet (bl.a.
Mentorer, Klart jeg kan,
Gladiator)
• Men vi mangler tidligere og
mere forebyggende
initiativer og styrkede
overgange – fordrer styrket
tværfaglighed
• ”Early” versus ”Late
Starters”

Børn/Unge vi er fælles om – hvis vi vil lykkes
Rød: Børn/Unge i udsatte
positioner
Gul: Børn/Unge i risiko for
at komme i en udsat
position
Grøn: Børn/Unge der ikke
umiddelbart i udsat
position/risiko

Hvornår & hvordan styrker vi vores samarbejde på tværs?
Pilotforsøg:
• UU-deltagelse i tværfaglige Ressourcecentermøder (grundskole)
• Inddragende netværksmøder (relevante fagprofessionelle + ung + netværk)
• Hvordan bedre overgang til ungdomsuddannelser og til voksen-området

Når situationen
kræver det
for at nå vores
mål!

Infrastruktur
Relationer
Tilgængelighed
Kendskab

… Kunsten er at finde den rette dosis og form

Hvornår og Hvordan styrke vores samarbejde på tværs ?

