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Indledning  
Jf. aftale med Aarhus Kommune fremsendes hermed en delevaluering af aktiviteterne i Home-Start 

Familiekontakt Aarhus. På grund af interne forhold i Aarhus Kommune gennemføres det årlige statusmøde først 

i juni måned. Det er derfor valgt at inddrage data helt frem til maj måned i den gennemførte før- og eftermåling.  

1. Overordnet beskrivelse af aktiviteterne i 2017 og starten af 2018  

2017  

Det frivillige arbejde:  

I 2017 er der afholdt 3 introduktionsforløb for nye frivillige. Landssekretariatet udviklet et nyt obligatorisk 

kursusmateriale, bl.a. ud fra den engelske kursusmanual. Erfaringerne med dette materiale er gode. De nye 

frivillige, der er kommet til i 2017, har betydet, at der i afdelingen her i Aarhus ved udgangen af 2017 var 36 

aktive frivillige.  

Bidragsydere:  

Donationer: I 2017 har Home-Start modtaget støttet fra Ole Kirk’s Fond, Tuborgfondet, Trygfonden, 

Spiesfonden, Togfonden og DSB. Herudover har ARoS, Naturhistorisk Museum, Steno Museet og Den Gamle By 

doneret fribilletter, så de frivillige kunne give de lidt større børn i familierne en god oplevelse. Donationen fra 

Tuborgfondet blev overrakt i september måned ved en festlighed i DOKK1. Der var taler ved borgmester Jacob 

Bundsgaard, bestyrelsesformand for Tuborgfondet, Flemming Besenbacher, direktør for Tuborgfondet Anne-

Marie Skov samt bestyrelsesformand for Home-Start Aarhus, Hanne Baandrup, der takkede for donationen. 

Dejligt mange frivillige og repræsentanter for Aarhus Kommune, Familier, Børn og Unge var mødt op.  

Aarhus Kommune: Udover en igangværende 3-årig budgetaftale indgået i 2015 blev der i 2017 underskrevet en 

3-årig aftale med Aarhus Kommune. Den er indgået som en tværmagistratslig aftale for 2017, 2018 og 2019.  

PR i forhold til rekruttering af frivillige  

Lokalt valgte vi at annoncere for at øge synligheden gennem en facebookkampagne tidligere på året. Det har vist 

sig, at en lokal facebookkampagne samt en artikel i Vital har betydet en rigtig god tilgang af nye frivillige. 

Erfaringen har vist, at en lokal facebookkampagne er et aktiv for Home-Start, hvor både potentielle frivillige og 

familier kan blive opmærksomme på mulighederne.  

Landsdækkende kampagne:  

I efteråret er der udgivet en pixibog om Home-Start’s arbejde i forbindelse med en landsdækkende PR-

kampagne. Pixibogen er informativ og giver en fin beskrivelse af Home-Start. Som en del af kampagnen er der 

uddelt freecard samt gennemført en facebookkampagne. Her i afdelingen er erfaringen dog, at en lokal 

kampagne har haft den største effekt.  
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Arrangement for familier:  

Dansk Akademi for Kropsterapi i Åbyhøj v/Jannie Arvad donerede igen i 2017 massage for familierne i Home-

Start. Som noget nyt var der tilbud om massage midt på dagen og igen om aftenen. Der kom 27 voksne og 22 

børn.  

Arrangementer for frivillige:  

Med støtte fra Trygfonden afholdt vi i januar et foredrag med jordemoder og frivillig i Home-Start Cindy Nieft. 

Emnet var: Kommunikation med spædbørn. En spændende aften med eksempler og Cindy’s oplæg gav os alle en 

mulighed for at reflektere, stille spørgsmål og få brugbare redskaber med hjem. 

I juni afholdt Home-Start førstehjælpskursus for frivillige med støtte fra Trygfonden. Erling Christensen 

underviste igen på kurset denne gang, og der var god tilslutning fra flere hold af frivillige.  

Det årlige sommerarrangement afholdt vi også i juni måned. Her ønskede vi hinanden en god sommer, hvor vi 

traditionen tro hyggede vi os med is og jordbær – en dejlig eftermiddag i Frivilligcentret, hvor der blev sunget og 

snakket.  

I efteråret afholdt vi for første gang fællesspisning på Folkestedet. Frivillige fra Home-Start var inviteret til at 

deltage sammen med naboer, venner eller familie, der var interesserede i at høre om mulighederne for at blive 

frivillig hos os.  

Det sidste arrangement i 2017 blev afholdt den 4. december om eftermiddagen. Det var det årlige meget 

velbesøgte julearrangement.  

2018 - kort  

Der er i de første måneder af året allerede gennemført 2 introduktionsforløb for nye frivillige, da der er 

konstateret øget behov for hjælp til familier. Der er gennemført arrangementer for de frivillige, herunder 

foredrag om fødselsdepression og et førstehjælpskursus. Desuden er den traditionsrige sommerafslutning 

gennemført som et temaarrangement om det nye Bog-Start-projekt (se nedenfor). Der er planlagt massage-

aften for familierne i august måned.  

Home-Start Aarhus har været primus motor for en landsdækkende ansøgning om midler til et Bog-Start-projekt 

for Home-Start-familier. Formålet er i samarbejde med bibliotekerne at udvikle et bog-tilbud, der kan støtte 

småbørnsforældre i at styrke børnenes sproglige udvikling. Konkret ved at tilbyde bogpakker til familier, som i 

forvejen får hjælp fra en frivillig i Home-Start.  

Egmont Fonden har bevilget 1,7 mio. kr. til projektet. Aarhus-afdelingen deltager som én ud af 5 lokalafdelinger, 

der medvirker i projektets første afprøvningsdel på 2 år. Projektet er netop gået i drift.  

Home-Starts mangeårige koordinator Kirsten Mortensen har valgt at gå på pension fra 1. maj 2018. En ny 

koordinator, Iben Hultmann er ansat fra 1. april, og er kommet godt i gang med at overtage de mangeartede 

koordinatoropgaver. Den deltidsansatte koordinator Lea Andersen gik på syge/barselsorlov fra ultimo april. En 

barselsvikar tiltræder forventeligt 1. august.  
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2. Målgruppens sammensætning  

Aktiviteter i 2017  

I 2017 fik i alt 57 familier med 119 børn støtte af en frivillig familieven fra Home Start. I familierne var 39% 

enlige, de øvrige gift eller samlevende. Familiernes årsager til at søge hjælp var fordelt som illustreret herunder.  

  

Som det fremgår, udgør familier med manglende netværk, usikkerhed på forældrerollen og/eller fysisk sygdom 

den største gruppe, med fødselsdepressioner og anden psykisk sygdom hos børn og forældre som de øvrige, 

større grupperinger.  

mailto:aarhus@home-start.dk


HOME-START Familiekontakt  

Støtte til småbørnsfamilier under pres 

 

 

 

 

 

Home-Start Familiekontakt Aarhus 

Grønnegade 80 

8000 Aarhus C 

Tlf. +45 25 17 66 00 

aarhus@home-start.dk 

 

5 

Vores kilder til henvisninger af familier var som illustreret herunder.  

  

Som det fremgår, er sundhedsplejerskerne vores absolut største formidler af kontakt til nye familier.  

Aktiviteter i 2018 frem til 15. maj  

I 2018 frem til maj har ialt 52 familier med 109 børn fået støtte af en frivillig familieven fra Home Start. Bemærk, 

at en del af disse familier er gengangere fra opgørelsen for 2017, da familier kan have fortsat et forløb igangsat i 

2017.  Familiernes årsager til at søge hjælp var fordelt som illustreret herunder. Idet antallet af familier, der har 
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fået støtte i 2018 efter kun 4,5 måned allerede er oppe på 52, mod i alt 57 familier, der fik støtte i hele 2017, 

antager vi, at betydeligt flere familier vil nå at modtage hjælp i 2018 i forhold til antallet af familier i 2017.  

I familierne var 44% enlige, de øvrige gift eller samlevende. Familiernes årsager til at søge hjælp var fordelt som 

illustreret herunder.  

  

Som det fremgår, har psykisk sygdom i familien i 2018 været dominerende, med mere end dobbelt så mange 

henvendelser i denne gruppe som i nogen af de andre.  

Vores kilder til henvisninger af familier var som illustreret herunder.  
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Som det også var tilfældet i 2017, udgør sundhedsplejerskerne vores absolut største formidler af kontakt til nye 

familier.  

Krydsanalyser og yderligere baggrundsdata  

Af aftalen mellem Home Start og Aarhus Kommune fremgik det, at vi ville lave en række krydsanalyser mellem 

baggrundsdata på familierne samt vores evalueringer for at blive klogere på vores målgrupper og derudfra 

kunne videreudvikle vores koncept. I lyset af den ny lovgivning om persondata har vi imidlertid valgt at sætte 

denne del af evalueringen på stand by, indtil vi har fuld klarhed over, om vi kan og må dette i den nye juridiske 

mailto:aarhus@home-start.dk


HOME-START Familiekontakt  

Støtte til småbørnsfamilier under pres 

 

 

 

 

 

Home-Start Familiekontakt Aarhus 

Grønnegade 80 

8000 Aarhus C 

Tlf. +45 25 17 66 00 

aarhus@home-start.dk 

 

8 

virkelighed. Desuden har der vist sig tekniske problemer omkring nogle af de indsamlede baggrundsdata, der 

opbevares i vores landssekretariat - vi forventer at få disse løst inden næste afrapportering af evalueringsdata, 

men har imidlertid ikke kunnet nå dette inden udgivelsen af denne rapport. Vi planlægger således at arbejde 

videre med jura og at udvide detaljeniveauet i denne del af rapporten frem til næste afrapportering og håber på 

kommunens forståelse herfor. 

Helt overordnet kan det imidlertid her anføres - ud fra erfaringstal fra tidligere - at ca. halvdelen af de familier, 

der får støtte fra Home-Start samtidig får en eller anden hjælp eller støtte fra kommunen, fortrinsvis fra 

socialforvaltningen, men også i mindre omfang fra sundhedsplejen. Home-Start hjælper i princippet alle familier, 

der vurderes at være i en så belastet og kritisk familiesituation, at de har brug for støtte. Og dette uanset 

økonomisk og uddannelsesmæssig baggrund. Det vurderes, at op til 20% af de familier, der får støtte fra Home-

Start er familier med almindelig til høj indkomst og med videregående uddannelser. 

Det er erfaringen, at de familier, der kommer i kontakt med Home-Start via en sagsbehandler eller anden 

medarbejder i Socialforvaltningen, typisk har større udfordringer og mere komplekses problemstillinger, end de 

familier, der får kontakt via en sundhedsplejerske.   

3. Resultater af effektevaluering  
Som beskrevet i den indgåede aftale med Aarhus Kommune, har Home Start gennemført en før- og efter-måling 

hos alle familier der har modtaget hjælp, samt en måling af familiens oplevelse af Home Starts indsats.  

Herunder følger en gennemgang af resultaterne. Der er dog én ting, læseren bør gøres opmærksom på: idet 

antallet af besvarelser fortsat er forholdsvist lavt, er der ikke lavet statistiske tests på data. Alle konklusioner er 

derfor udelukkende baseret på Home Starts fortolkning af tendenser i talmaterialet, som illustreret i de grafiske 

figurer. Der er derfor en vis sandsynlighed for, at konklusionerne kan ændre sig efter hånden som talmaterialet 

vokser.  

Der er på nuværende tidspunkt 19 familier der har svaret på både før- og efter-skemaet. Det svarer til antallet af 

familier, der efter at være startet i et forløb fra ca. februar 2017 også har afsluttet deres forløb. Sammenlignet 

med det antal familier, Home Start hjælper i øjeblikket, som tidligere nævnt 57 familier i 2017 og 52 frem til nu i 

2018, kan 19 familier i undersøgelsen synes lavt. Det tilsyneladende lave tal skyldes primært, at en del af de 

familier, Home Start har hjulpet, har haft brug for hjælp noget længere tid end et halvt år, så flowet af nye 

familier har frem til starten af 2018 været jævnt på et lavt niveau. Desuden er det gældende, at i en stor del af 

de familier, der er givet støtte til i 2017, er forløbene startet før 2017, hvor dataindsamlingen ikke var startet, og 

for disse familier findes der naturligt nok ikke besvarelser. I takt med at familierne afsluttes og nye opstartes, vil 

antallet af besvarelser stige.  

Alle besvarelserne, og sammenligninger mellem før- og efter-målingerne er opsummeret i figurerne herunder, 

visende besvarelserne hhv. før og efter Home Start. 
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Formålet med spørgsmålene er at vurdere, hvorvidt familiernes situation har haft gavn af Home Starts indsats 

ift. 4 succeskriterier; disse vil herunder blive gennemgået én for én ud fra data.  

Succeskriterium 1: Forældre oplever mere ro og overskud  

Spørgsmål 1.1, 1.3, 1.4 og 1.7 om travlhed, overskud, ro og stress viser alle positive forandringer, hvor mere end 

50% af familierne angiver at have flyttet sig i den ønskede retning. Familierne rapporterer altså en tydelig, 

positiv forskel på dette område.  
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Succeskriterium 2: Forældre oplever bedre kontrol og overblik over eget liv og 

beslutninger  

Spørgsmål 1.2 om, hvorvidt familierne har et godt overblik i hverdagen, viser en positiv udvikling, hvor der fra 

før til efter helt forsvinder besvarelser med "Slet ikke" og specielt andelen af "I nogen grad"-besvarelser stiger. 

Familierne rapporterer altså en positiv forskel på dette område.  

Succeskriterium 3: Familien oplever større tryghed og trivsel  

Familiens oplevelse af tryghed adresseres pt. ikke specifikt i spørgeskemaet. Trivsel, her fortolket som spørgsmål 

1.5, 1.6, 1.8 og 1.9 om kvalitetstid og kontakt med børnene, følelse af depression og styrken af familiens 

netværk, viser forbedringer; "Slet ikke"-kategorien er forsvundet i svarene fra spørgsmålet om mængden af 

kvalitetstid og gruppen af "I høj grad" er vokset; kategorien "Slet ikke" er vokset ift. at føle sig deprimeret og 

kategorien af "I høj grad" er helt forsvundet. Ift. hvor god kontakten er til børnene og styrken af familiens 

netværk, er forandringerne også positive - de er imidlertid så små, at forandringerne nemt kan tænkes at 

stamme fra tilfældigheder. Familierne rapporterer altså en positiv forskel på områderne følelse af depression og 

mængden af kvalitetstid. Ift. kontakten til børnene og familiens netværk er der ikke nogen klar tendens.  

Succeskriterium 4: Forældre har tillid til og gør brug af andre tilbud, både 

offentlige og frivillige  

Dette kriterium afklares ikke i spørgeskemaet. Det forventes at vi kommer ind på dette i de planlagte kvalitative 

interviews med nogle af familierne.  

4. Oplevelsen af Home Start  
Et spørgeskema med 7 spørgsmål blev stillet til alle familier efter et forløbs afslutning, der blev ligeledes givet 

mulighed for supplerende kommentarer. 22 familier har svaret på spørgsmålene. Alle besvarelserne er 

opsummeret i figuren herunder.  
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Spørgeskemaet har adresseret Home Starts rolle i graden af lydhørhed over for familiens behov, valget af 

frivillig, fleksibiliteten i indsatsen, hvorvidt indsatsen har medvirket til at undgå sammenbrud i familien, 

forbedring af familiens selvhjulpenhed, evnen til at fastholde job og undgå sygemelding, samt hvorvidt indsatsen 

har været helt nødvendig for at klare sig igennem familiens svære situation.  

Ift. lydhørhed og matchning af frivillig til familien svarer mellem 90% og 100% af familierne så positivt, som 

skemaet tillader. Familierne rapporterer altså meget stor enighed i, at Home-Start har levet op til sine 

intentioner på disse punkter. 

I forhold til indsatsens fleksibilitet og indsatsens nødvendighed svarer mere end 70% af familierne så positivt, 

som skemaet tillader. Også her altså stor enighed i, at Home-Start lever op til intentionerne.  
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Ift. graden af selvhjulpenhed og fastholdelse af job samt undgåelse af sygemelding svarer mere end 60% af 

familierne det mest eller næstmest positive, som skemaet tillader. Familierne rapporterer altså væsentlig 

enighed i, at Home Start har levet op til sine intentioner på disse punkter.  

Ift. hvorvidt indsatsen fra Home Start har medvirket til at undgå sammenbrud i familien rapporterer 45% af 

familierne i høj eller nogen grad enighed, 40%, rapporterer delvis enighed og en mindre del, 15%, er ikke enige i 

dette udsagn. Der er således større spredning af familiernes holdninger til dette udsagn sammenlignet med de 

øvrige.  

Opsummerende har familierne erklæret sig enig i, at Home Start har levet op til sine intentioner på alle 

dimensioner vi har spurgt til. Der findes dog større spredning i familiernes holdning til, hvorvidt Home Start har 

medvirket til at undgå sammenbrud i familien. Dette kan fortolkes på mange måder. Vi observerer selv følgende: 

Først og fremmest er det, at undgå et sammenbrud i en familie, et ambitiøst mål. Vi finder det derfor meget 

positivt at 85% af familierne mener, Home Starts indsats delvist, i nogen grad eller i høj grad har medvirket til 

dette. Dernæst er ikke alle i vores målgruppe truet af decideret sammenbrud – og vil alene af den grund ikke 

kunne svare ja til dette spørgsmål. Hvad angår de familier, der faktisk er i risiko for deciderede sammenbrud, 

antager vi, at de sandsynligvis har brug for anden og mere hjælp, end den som Home Start kan tilbyde, og at 

vores tilbud derfor ikke hverken kan eller skal løse den opgave - alene. Det at vi delvist bidrager, er derfor i 

overensstemmelse med vores egen ambition.  

Ud fra ovenstående er familiernes besvarelse således i overensstemmelse med vores egen selvforståelse. Vi er 

naturligvis glade for og stolte over at så stor en del af familierne mener, at både koordinators lydhørhed, den 

frivilliges relevans og interventionens effekt lever fuldt ud op til vores intentioner om at hjælpe 

småbørnsfamilier med udfordringer.  

I skemaet fik alle familier som nævnt også mulighed for at skrive, hvad de tænkte der ville være sket hvis Home 

Start ikke havde været involveret. Et udpluk af besvarelserne er gengivet herunder:  

 

Er svært at gætte, men vi var som familie så ramt - er nu i job og har det 

godt. 

 

Vi skulle nok have bedt om hjælp tidligere. Er nu kommet så godt videre. 

 

Godt og et fantastisk koncept, hvor man kan få den hjælp, man selv ønsker. 

Bare så taknemmelig. 

 

Kunne deltage i gruppeforløb for fødselsdepressive mødre. 

 

Svært at sige, men det har været en stor hjælp. 

 

Det havde været rigtigt hårdt at komme igennem de måneder. 

 

Svært at skulle klare de mange daglige udfordringer - ombygning af hus, 

uddannelse med 2 timers kørsel 3x om ugen. Kunne være gået ud over det. 
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Ved ikke - havde måske stadig været sygemeldt 

 

Skete så stor bedring af vores situation, så uoverskueligt at tænke på, at 

vi ikke havde fået hjælp fra Home-Start. 

 

Svært at sige - men vi havde som familie været ude i en situation, hvor alt 

faldt fra hinanden. 

 

40% af familierne undlader at svare på dette spørgsmål. Vi fortolker de indkomne besvarelser som en blanding 

af taknemmelighed og udtryk for, at familierne har opfattet vores hjælp som værdifuld i deres situation.  

5. Læring fra denne afrapportering  
I dette afsnit gøres læseren igen opmærksom på, at der bevidst ikke er foretaget statistiske tests idet vi mangler 

mange data endnu, at der mangler de kvalitative interviews, og at konklusionerne ovenfor derfor må betegnes 

som foreløbige. Alligevel noterer vi os at:  

• Søgningen til Home Start og presset på vores medarbejdere er stigende  

• Vores familier har især usikkerhed ift. egen forældrerolle og psykisk sygdom som udfordringer  

• Sundhedsplejerskerne er vores primære henvisningskilde til nye familier  

Den første udfordring vil blive et diskussionspunkt i vores samarbejde med kommunen og andre donorer - vores 

målsætning er naturligvis, at vi i fællesskab skal sørge for et Home-Start, der kan være der for de familier der har 

brug for os.  

Ift. de øvrige konklusioner vil vi i bestyrelsen drøfte, hvordan vi som organisation kan få gjort flere faggrupper 

bekendte med, hvad vi har at byde på. Vi er ikke i øjeblikket bekendte med, at hverken familier eller frivillige 

klager over emner, hvor Home Starts frivillige ikke er klædt godt nok på til opgaven - men vil naturligvis huske 

forældrerollen og omgang med familier med psykisk sygdom, når vi skal vælge fremtidige emner til 

uddannelsesarrangementer for de frivillige familievenner.  

Omkring effekten af vores arbejde noterer vi os:  

• Stor effekt på familiens liv ift. ro og overskud  

• God effekt på familiens liv ift. kontrol og overblik  

• Effekt på væsentlige parametre ift. familiens trivsel  

• Manglende viden om familiens oplevelse af tryghed ift. evaluering af vores tredje succeskriterie (se 2.3)  

• Ingen påvist markant effekt af vores intervention ift. familiens netværk  
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Vi er i Home-Start stolte af at se de samlet set meget positive effekter af vores arbejde på meget vigtige dele af 

vores succeskriterier. 

I forhold til målet om styrkelse af familiens netværk, er det ikke en overraskelse, at der ikke har kunnet påvises 

stor positiv effekt. Tidligere undersøgelser på landsplan har vist det samme billede. Det er vores vurdering, at 

det hænger sammen med primært to ting: For det første er skabelsen af netværk ikke de frivillige familievenners 

højst prioriterede opgaver i familierne, og for det andet er et normalt forløb på 6-9 måneder for kort tid til at 

skabe og udvikle sådanne netværk.   

I forhold til oplevelse af følelse af tryghed i familierne kan vi i samarbejde med kommunen overveje en tilføjelse 

til spørgeskemaet.  

Omkring tilfredsheden med vores arbejdsmetoder noterer vi os:  

• Generelt stor tilfredshed med vores ansatte og frivillige  

• Stor betydning af vores indsats for familierne  

• Vi yder et væsentligt bidrag til at undgå sammenbrud i de familier, vi hjælper – formodentlig ofte et 

bidrag sammen med andre aktører 

6. Metode og datagrundlag  
Spørgeskemaerne er udarbejdet af Home Starts lokale bestyrelse i samarbejde med Home Starts 

landssekretariat, og godkendt af Aarhus Kommune. Spørgsmålene er udvalgt på baggrund af organisationens 

forandringsmodel (som dog er foreløbig - der er en national indsats i gang for at udvikle en opdateret udgave af 

denne). Spørgsmålene har været en række udsagn, familierne skulle erklære sig enige eller uenige i. For alle 

udsagn er givet 5 svarmuligheder, fra ``Slet ikke'' til ``I høj grad'', foruden muligheden for at svare ``Ved 

ikke''(denne metode er kendt som et såkaldt Likert-spørgeskema). Alle besvarelser er udfyldt af enten far, mor 

eller begge.  

Som nævnt ovenfor indgår der ikke i denne afrapportering af Home Starts aktiviteter nogen statistiske tests, 

fordi datamaterialet endnu er beskedent i størrelse. Konklusionerne kan derfor ændre sig i takt med at 

datamængden vokser.  

Der indgår i afrapporteringen af før-efter-spørgsmål kun familier, der har svaret på både før- og efter-

skemaerne. Der er således en række uafsluttede forløb, samt familier for hvem der ikke eksisterer før- og efter-

skemaer, der ikke fremgår af denne afrapportering. Som nævnt tidligere er der også en væsentlig andel af de 

familier der modtager hjælp, der har haft behov for hjælp længere end det obligatoriske halve år. Desuden har 

organisationen også desværre måttet acceptere en vis mangel på skemaer som følge af sygdom hos en ansat, 

hvor bestyrelsen først sent blev gjort opmærksom på, at nogle af data ikke var indsamlet. Vi har i bestyrelsen 

ingen viden, der tyder på nogen systematisk forskel på de familier der har udfyldt, og de familier der ikke har 

udfyldt alle skemaer. Så vidt vi ved, har ingen familier ikke ønsket at udfylde før- og efter-skemaer. 
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Eksempler på tilbagemeldinger fra familier, der har fået støtte fra Home-

Start i Aarhus 
 

Generelt er det kendetegnende, at indsatsen og støtten fra Home-Start har virket forebyggende og i mange 

tilfælde (jf. evaluering af indsatsen) yderligere medvirket til, at der er undgået decideret sammenbrud i de 

meget trængte familier. 

Derved er kommunen typisk blevet sparet for udgifter til forskellige indsatser, der ville have været nødvendige, 

når ”læsset vælter” for familien. Det er ikke muligt eksakt at beregne de sparede beløb, men nedenfor er der i 

tre af de beskrevne forløb udarbejdet estimater. De sparede beløb skal ses i sammenhæng med, at støtte fra 

Home-Start til en familie koster under 15.000 kr. pr. år. 

De valgte eksempler er ’typiske’ for Home-Starts arbejde. 

 

”Hvad-hvis-eksempel”: 
(Mor med psykisk sygdom, 2 små børn) 

”Hvordan tror du situationen havde været, hvis I ikke havde fået hjælp?” 

”Så havde det bare taget væsentlig længere tid for mig. Jeg var røget ind på den lukkede afdeling, det tror jeg 

altså. Så tror jeg at det var blevet lige så slemt som første gang, og så ved jeg sgu ikke om jeg nogensinde havde 

kunne rejse mig igen på det tidspunkt, fordi det var så slemt. Ja det tør jeg næsten ikke at tænke på. Jeg havde 

sådan nogle tanker om at jeg havde hørt om nogle som ”bare” led af depression, som havde fået tvangsfjernet 

deres børn, og det tænkte jeg at det var ikke helt utænkeligt for mig, for på et tidspunkt så må man give op, når 

man ikke har flere kræfter. Så det er også noget depressions sort syn med at få fjernet børnene, men 

spørgsmålet var hvordan det ville have set ud hvis vi ikke havde fået hjælp. Jamen det var simpelthen sådan en 

fastlåst situation, hvor der var belastninger, belastninger, belastninger og aldrig noget rum, så det var en negativ 

cirkel som blev brudt at der kom lidt luft ind af sprækkerne. Så det havde bare taget væsentlig længere tid, det 

er jeg helt sikker på, og jeg tror heller ikke at jeg ville have fået… Jo det er også en vigtig pointe, at da X 

[familieven] startede, så kunne jeg bedre få overskud til at komme ud at snakke med en psykolog for eksempel, 

og det var super super rigtig godt. Jeg gik der fast hver fjortende dag om onsdagen der. Det har det givet. Så det 

har sat gang i en positiv udvikling for mig. Men hvordan havde det så været hvis vi ikke havde fået hjælp, det er 

et godt spørgsmål. Det er skræmmende at tænke på det. Det havde taget længere tid og det havde været mere 

smertefuldt og omkostningsfuldt.” 

Beregning af potentielle kommunale udgifter i forhold til denne familie, hvis indsatsen ikke var 

lykkedes: 

Evt. anbringelse af 2 børn i familiepleje: Direkte kommunal udgift på ca. 1 mio. kr. årligt (prisen var i 2017 ca. kr. 

500.000 for et barn i familiepleje). Hvis der er tale om anbringelse på døgninstitution er udgiften op til 3 gange 

så høj. 
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Alternativt skulle denne familie, hvis den ikke have fået støtte fra Home-Start til at komme ovenpå, på et 

tidspunkt formodentlig have været tilbudt massiv bostøtte eller anden indsats. Omkostningen hertil estimeres til 

min. kr. 100.000 pr. år. 

Kvinden kunne have mistet sin tilknytning til arbejdsmarkedet og været startet i en negativ jobspiral på først 

understøttelse og måske siden kontanthjælp. Disse yderligere afledte udgifter er forebygget. 

Kvinden undgik indlæggelse og sparede dermed samfundet for denne udgift – om end den ikke direkte er 

kommunal. 

Andre korte personlige beretninger: 

”Bare en lille smule hjælp, et lille lufthul, det gør jo oceaner af forskel. Det gør det virkelig. Og jeg kan slet ikke 

forstå at man ikke kender betydningen af hvor vigtig det er at få hjælp, fordi nu har jeg været igennem en lang 

udredning på grund af min psykiske tilstand og er kommet ud i det der hedder et ressourceforløb, hvor jeg så 

skal afklares ikke. Og det er meget fint, og der er alle mulige tilbud, og jeg er meget taknemmelig for det, men 

der er ikke noget der hedder hjælp i hjemmet kommunalt. Så sagde jeg har du ikke andre kort at spille end 

Home-start. Er du klar over at der er fuldstændig altafgørende om man får noget aflastning, om man får noget 

hjælp i sit hjem.” 

 

”Jeg synes virkelig at de skulle smide nogle flere penge efter det. Det er sådan en god investering. Det svarer jo 

til at putte olie på bilen i stedet for bare at lade den køre helt tør. Ja det er et underligt, underligt, underligt sted 

at spare. Giv folk færre piller og mere Home-Start, det vil jeg sige.”  

 

”Jeg synes altså at det er hjælp og penge og ressourcer der er rigtig godt givet ud. Det kan gøre utrolig meget for 

hele ens syn på livet at få den der hjælp. Jeg er meget taknemmelig for at der findes Home-Start, det vil jeg sige, 

for den båd at vi sidder i der har vi ikke lige hverken overskud eller råd eller ressourcer til at gå ud at hyre en 

barnepige eller noget hjælp, så det her det var bare smaddergodt. Det var næsten for godt til at være sandt.” 

 

”Det er nummer et, side et i bogen, det er altså netværk og hjælp. Og det er tydeligt at mærke når man får 

hjælpen, hvordan det så går lidt lettere den dag og så lige den dag hvor X [familieven] har været her og har 

hentet børnene, og går hjem kvart i otte, så har jeg ikke mere, så sover børnene, og der ligger ikke alt muligt på 

gulvet og ting der skal vaskes op, og så kan Y [mand] og jeg sidde over i sofaen og snakke sammen. Og det er 

usædvanligt. Det var usædvanligt i den periode. Så det er det at jeg plejer at sige, at hvis man skal have en 

headliner så er det at Home-Start har reddet mit ægteskab. Det står der også inde på hjemmesiden, så det er 

rigtigt. Så fik vi nogle kræfter der sammen mig og ham, vi fik lige en lille boble og vi havde noget overskud.” 

Beregning af potentielle kommunale udgifter i forhold til denne sidste familie, hvis der ikke havde 

været støtte fra Home-Start: 

Det er vanskeligt at sætte præcise kroner og øre på denne case, men den er meget eksemplarisk og derfor 

medtaget. Gennem hjælpen fra Home-Start lykkes det forhåbentlig kvinden at blive afklaret gennem det 

ressourceforløb hun har fået tilbudt. Uden denne hjælp ville hun måske ikke være i stand til at gennemføre denne 
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afklaring og komme tilbage i en eller anden form for hel eller delvis selvforsørgelse. Dvs. den kommunale indsats 

går hånd i hånd med den frivillige indsats. 

En lidt længere beretning: 

(Studerende i 20’erne. Mor til to børn på henholdsvis 18 mdr. og 8 mdr.) 
 
”Både under min 1. og 2. graviditet blev jeg henvist til ”sårbarteam” ved det lokale sygehus, da jeg var og er i 
medicinsk behandling for depression og pga mit meget ringe netværk. 
 
Jeg mødte pænt op til møderne, men de så på mig og sagde, at jeg udstrålede overskud, og jeg fik hver gang at 
vide, at jeg var alt for ressourcestærk. Dette er normalt dejligt at få at vide, dog ikke altid når man, som jeg, 
bekymrede mig meget over min fremtidige situation. 
 
I november sidste år, skulle jeg så skrive en større opgave til studiet. ”Li” var samtidig meget plaget af sygdom og 
jeg var tung og træt med min efterhånden store mave med den lille ”La”. 
 
Her stod det klart for mig, at jeg ingen havde at trække på i form af praktisk hjælp eller aflastning. Jeg 
bekymrede mig mere og mere over mine fremtidige situation som fuldtidsmor til to små, der var kommet lige i 
rap, og uden at deres far ønskede kontakt. Så jeg følte mig efterhånden desperat efter hjælp. 
 
Jeg delte min bekymring med min sundhedsplejerske og spurgte hende, om der ikke fandtes 
nogen ”bedsteforældreordning” eller lign, til os uden netværk. Hun havde tilfældigvis lige hørt om Home-Start, 
og vi printede kontakt info ud fra nettet. Hun sagde, at det var bedste bud, da der jo desværre ikke var så meget 
hjælp at hente andre steder fra. 
 
Må indrømme at det krævede store overvejelser at ringe til Home-Start, da jeg bare ikke følte, at jeg havde 
overskuddet til endnu en gang at få at vide, at jeg var for ressourcestærk. Så det tog mig et par uger at finde 
modet. Men jeg samlede modet, og så lød koordinatorens søde kvindestemme i røret. Jeg sagde, at jeg bare ville 
høre lidt om Home-Start, og jeg fortalte lidt om min situation. X sagde heldigvis straks, at jeg bestemt var i 
målgruppen, og om hun måtte besøge mig ugen efter. Jeg var simpelthen så lettet efter denne telefonsamtale. 
 
Så vi mødtes og efter lidt tid mødte jeg søde Y, som havde sagt ja til at komme og hjælpe. X sagde ”sov på det”. 
Men jeg behøvede ikke at ”sove på det”, da jeg jo bare følte mig heldig ved at lige netop Y skulle komme i mit 
hjem.   
 
Y er nu kommet i mit hjem 2 timer om ugen i trekvart år. Det har været et utroligt hårdt år, ikke mindst fordi ”La” 
desværre var meget syg efter fødslen og bøvlede meget med mavesmerter efter 3 ugers antibiotika behandling. 
 
Men Y har været en uvurderlig støtte igennem denne tid. Hver gang er hun kommet med et stort smil og et 
kærligt kram. Har taget ”La” i sine arme og sagt ”læg du dig bare ind og sov lidt”.  Når jeg så stod op, sad ”La” 
storsmilende, og der var støvsuget og vasket gulv. ”Jamen dét kunne jeg da lige klare” Herudover har Y taget en 
hel søndag ud af kalenderen for at hygge med mig og børnene i dyrepark mm. 
 
Men dét, der har betydet allermest er, at hun har støttet mig i at genfinde troen på mig selv som mor. En tro, jeg 
manglede efter ”La”s hårde start på livet. Jeg holder simpelthen så meget af Y, ikke mindst pga hendes store 
indsats, og hendes evne til altid at sige det rigtige. 
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Jeg har ikke haft andre at læne mig op af, og derfor er jeg ikke sikker på, hvordan vi var kommet igennem dette 
uden hendes hjælp.” 

Beregning af potentielle kommunale udgifter i forhold til denne familie, hvis der ikke havde været 

støtte fra Home-Start: 

Indsatsen fra Home-Start har klart virket forebyggende og forhindret, at familien gik i opløsning.  

Alternativt skulle denne familie, hvis den ikke have fået støtte fra Home-Start til at komme ovenpå, på et 

tidspunkt formodentlig have været tilbudt massiv bostøtte eller anden indsats. Omkostningen hertil estimeres til 

min. kr. 75.000 pr. år 
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Kort beskrivelse af Home-Starts indsats for 
småbørnsfamilier under pres

Alle børn fortjener en god start på livet!

HOME-START Familiekontakt 

HOME-START Familiekontakt
Støtte til småbørnsfamilier under pres

HOME-START 
 Understøtter børns trivsel og udvikling 
 Giver forældre overskud og selvtillid, så de bedre magter at være lydhøre og 

reagere hensigtsmæssigt på deres børns behov og dermed give børnene en god, 
tryg opvækst

 Står til rådighed med stabil støtte fra frivillige familievenner til småbørnsfamilier, 
som er i en særligt sårbar position og oplever at have brug for ekstra hænder, 
skuldre eller ører

 Møder familierne i hjemmet, tager udgangspunkt i forældrenes ønsker, og tilbyder 
både praktisk hjælp og samtaler om glæder og sorger i familielivet

 Komplementerer kommunernes tilbud om en tidligere, forebyggende og mere 
effektiv indsats ift. udsatte børn – og bygger bro til kommunale foranstaltninger, 
når der er brug for det
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HOME-START Familiekontakt
Støtte til småbørnsfamilier under pres

HOME-START 
 Er et stærkt internationalt koncept, hvor rekruttering og undervisning af 

frivillige, match mellem frivillige og familier, sparring med de frivillige og 
opfølgning på forløb varetages af lønnede  fagprofessionelle koordinatorer 

 Har næsten 45 års erfaring, heraf 15 år i Danmark

 Findes aktuelt i 14 kommuner fordelt over hele landet – og hjælper i 2018 
mindst 500 familier med tilsammen mere end 1.000 børn

 Arbejder på at blive etableret i flere kommuner, hvor der er udtrykt ønsker 
om det

Model over forskellige problemstillinger, som 
vi møder hos og med familierne i Home-Start 
Familiekontakt
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1. Simpel problemstilling
”Lille brand”

Tvillinger
Kolik

Refluks

Noget eller
alt løsner op

Tid, relation
omsorg
overskud

Frivillig

Koordinator

2. Vanskelig problemstilling

Skilsmisse, 
handicap, 

alvorlig 
sygdom, 

fødselsdepr.

Noget eller
alt løsner op

Tid, relation
omsorg
overskud

Frivillig

Koordinator

M
ås

ke
 k

om
m

un
en
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2. Komplekse, uoverskuelige problemstillinger

Koordinator

Ko
m

m
un

e,
 

m
yn

di
gh

ed

Mange 
foranstalt

ninger

Mistillid

Økonomi

Uddan-
nelse

Tilknyt-
ning Mistrivsel

Misbrug

1. Unik/ukendt /uoverskuelig
2. Mange foranstaltninger
3. Ingen synlig enkel løsning
4. Tænk: ”Bedre/værre”

Noget løser 
op nu eller 
om flere år

Familien står 
måske et bedre 
sted næste gang 

noget ramler

Vi bliver måske klogere 
sammen med familien 
på, hvad der er svært

Frivillig

HOME-START
fortællinger

”Det var en kæmpe hjælp. Jeg havde ikke regnet med, at det var  så stor en 
hjælp, for to timer om ugen lyder jo ikke af så meget. Men hun blev en god 
ven, og det hjalp os rigtig meget”
Mor der blev sygemeldt fra sit arbejde hos Politiet med PTSD, og som havde svært 
ved at være til stede for familiens 2 små børn. Fik hjælp til aflastning og til 
voksensnak – fik det meget bedre.

”Det giver et tiltrængt pusterum”
Ung mor, alene med 4 børn – 2 forskellige fædre. Studerende og sygemeldt med 
stress. Vokset op i familie med vold. Fik hjælp til at få tilrettelagt ugen, så der blev 
overskud til at møde op til aftaler på jobcenteret, møder i daginstitution m.v. Fik 
efterhånden mere overskud og bedre overblik.

”Der er aldrig nogen i Home-Start der har dømt mig, selv om jeg er ung mor, 
har tre små og været ude i alt det lort. Da den frivillige kom, lignede her et 
bombet lokum, men så svingede hun sin tryllestav lidt, og der kom overskud 
til at tage de gode beslutninger.”
Sammenbragt familie med 3 fælles børn og hver anden weekend desuden faderens 2 
børn fra tidligere forhold. Far har et alkoholproblem. Efter lidt forbehold over for den 
frivillige vokser fortroligheden,  og den frivilliges indsats giver mod til at komme 
videre. 
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HOME-START Familiekontakt
En social investering, som betaler sig

UDGIFTER
Drift af HOME-START lokalafdelingen i Aarhus Kommune
• Årsbudget pt. ca. 1.000.000 kr., fuldtidskoordinator 37 timer, samt deltidskoordinator 20-25 

timer, cirka 35-40 familier ad gangen, 6-12 mdr.
• Home-Start støtte til én familie koster lokalt under 15.000 kr.

FINANSIERING
• Aarhus Kommune p.t. 700.000 kr. - 250.000 fra MSB (udløber2018)  og 150.000 fra hver af 

MSB, MSO og B&U (udløber 2020)
• Private fonde og donorer ca. 300.000 kr. – usikre midler!

”INDTÆGTER”/besparelser (lokalt)
 Home-Start bidrager til at forebygge, at der opstår vanskelige situationer i familier, og sparer 

dermed det offentlige for omkostningsfulde sociale indsatser og foranstaltninger  
 40 frivillige familievenner, som hver bruger 2-3 tilstedeværelsestimer om ugen hos

en familie, bidrager med det, der vil svare til mindst 4 kommunale årsværk
 Hertil kommer timerne anvendt af koordinatorerne hos familierne.

Evaluering af Home-Start-indsatsen

Home-Start har efter aftale med kommunen gennemført en evaluering af indsatsen.

Evalueringen er gennemført som en før-og- eftermåling blandt de familier, der har fået støtte fra 
Home-Start. Evalueringen er fremsendt særskilt.

Spørgsmålene har omfattet oplevelsen hos familien af:
1. Ikke at have pusterum og luft
2. At have overblik over det praktiske i hverdagen
3. At have overskud  i hverdagen og ro i familien
4. At have nok kvalitetstid med børnene
5. At have god kontakt med børnene
6. At være stressede
7. At være deprimerede
8. At have et stærkt og bredt netværk

Resultaterne af evalueringen er meget positive. På stort set alle spørgsmål er der i svarene i 
evalueringen påvist en markant positiv udvikling fra start til afslutning af forløbet hos Home-Start.
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Evaluering – del 2

En supplerende evaluering om familiernes vurdering af betydningen af støtten fra 
Home-Start har bl.a. givet følgende resultater: 

• Næsten halvdelen af familierne angiver, at indsatsen fra Home-Start i høj eller nogen grad har 
medvirket til at undgå sammenbrud i familien. Det vil på årsbasis alt andet lige svare til, at op til 
ca. 25 familier med (bl.a.) støtten fra Home-Start undgår sammenbrud, der kunne have  medført 
behov for dyre specialindsatser fra kommunen 

• Næsten 3/4 af familierne angiver, at indsatsen fra Home−Start i høj eller nogen grad har 
medvirket til at familien fremover er mere selvhjulpen

• Næsten 2/3 af familierne angiver, at indsatsen fra Home−Start i høj eller nogen grad har 
medvirket til, at det var lettere at fastholde job/uddannelse og at undgå sygemelding.

• Næsten 90 % af familierne angiver, at indsatsen fra Home−Start i høj eller nogen grad har været 
helt nødvendig for at de kunne klare sig i deres svære tid. 

Evaluering – del 3  - udsagn fra familier
Hvad ville der være sket, hvis I ikke havde fået hjælp fra Home-Start?

• Fantastisk organisation - Vi skulle nok have bedt om hjælp tidligere. Er nu 
kommet så godt videre.

• Godt og et fantastisk koncept, hvor man kan få den hjælp, man selv ønsker.
• Bare så taknemmelig - Kunne deltage i gruppeforløb for fødselsdepressive 

mødre.
• Det havde været rigtigt hårdt at komme igennem de måneder uden 

hjælpen.
• Ved ikke - havde måske stadig været sygemeldt
• Skete så stor bedring af vores situation, så uoverskueligt at tænke på, at vi 

ikke havde fået hjælp fra Home-Start.
• Svært at sige - men vi havde som familie været ude i en situation, hvor alt 

faldt fra hinanden.
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Samarbejdet med Aarhus Kommune
• Home-Start har et velfungerende samarbejde med de tre relevante magistratsafdelinger:

• Sociale forhold og Beskæftigelse
• Børnecentret, herunder bl.a. Vuggestedet
• Familiecentret
• Staben

• Børn og Unge
• Sundhed og Trivsel, Sundhedsplejen

• Sundhed og Omsorg
• Sundhedsstrategi og Forebyggelse

• Home-Start har aktivt deltaget i tværmagistratsligt projekt i forhold til ”Børn som 
pårørende” med opstilling af fælles principper for samarbejdet om udsatte  børn

• Home-Start har på Socialforvaltningernes 6-by-møde i maj deltaget med succesfuld 
afholdelse af workshop om frivilligorganisationers samarbejde med kommunerne 

Behovet stiger!

• Vi har i øjeblikket slet ikke kapacitet til at imødekomme behovet
• Vi får p.t. næsten dagligt henvendelse fra en ny familie, der ønsker 

hjælp fra Home-Start, men vi må skuffe de fleste
• Vi har i øjeblikket ca. 30-40 familier på ”ønskeliste” – vi kan, som 

situationen er lige nu, først tilbyde støtte hen på efteråret!!!
• Vi har set en stigning i henvendelser fra familier, hvor der er psykisk 

sygdom som årsag til behovet for støtte

• Vi har ønske om snarest at udvide vores kapacitet, så vi har to 
fuldtidskoordinatorer. Dette kræver en merbevilling på 250.000 kr.   


