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“Tættere på Familien” skal være fast efter 2021 

Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist, borgere, fagforeninger og forældreorganisationer 

 

Budgetforslaget omhandler det gode projekt “Tættere på Familien”, der med god 

følgeforskning fra “MetodeCenteret”, skal indsættes i daglig drift, når pilotprojektet udløber 

2021. 

 

SverigeModellen omsat til dansk model “Tættere på Familien” tager udgangspunkt i familier 

med handicappede børn. Det, at møde familien hvor den er, og lave en indsatstrappe på både 

barnet men også familien. At man lytter til, hvad barnet siger, observerer barnet og beder 

familien beskrive deres behov er grundtankerne i “Tættere på Familien”.  

 

Dette har affødt tæt og personlig kontakt mellem det administrative personale og familierne. 

Det har en positiv indvirkning på borgernes følelse af, at de bliver lyttet til. De bliver mødt af 

personale som kender til lige præcis deres familie, sagens essentielle områder samt det 

pågældende specialområde. Dette har bevirket færre klager, højere støttetilfredshed samt 

afrapportering med gode datakilder.  

 

Så familier med fx et barn med autisme, bliver mødt af en rådgiver som ved noget om netop 

det område. Eller familier med børn med fysiske handicaps bliver mødt af rådgivere som kan 

vejlede og guide i netop det område. Det er ikke kun barnet der tages hånd om, fx en mor der 

er system stressramt hjælpes retur på arbejdsmarkedet og ved en fx skilsmisse og søskende 

der bliver påvirket tages med i samme billede. Eller at familier kan blive tryg i plej og 

aktivitet, så de kan komme på besøg, hos deres større børn på fx et bosted, uden at blive 

bekymret over rengøring, pleje og trivsel. 

Feltprojekt fik afsat penge til 2021 - budgetforslaget handler om, at Tættere på Familien skal 

være fast et fast tilbud også efter 2021. Og allerede her i 2020 udvides projektet, så alle 

familier kan få gavn af det.   

Ligeledes ønskes den borgerinddragende og anerkendende tilgang skal overføres til andre 

magistrater.  

● https://media.videotool.dk/?vn=467_2020062911335948160997817681 i 

webnariummets 6 sidste minut fortæller ordstyreren fra Metodecentret, at Aarhus 

kommune har sparet penge ved at “Tættere på familien” i forhold til kontrolgruppen 

trods rådgivernes sagstal er nedsat.  

● https://metodecentret.dk/taettere-paa-familien-pixiversion/ 

● https://docplayer.dk/124706064-Taettere-paa-familien-midtvejsevaluering-2018.html 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.videotool.dk%2F%3Fvn%3D467_2020062911335948160997817681&data=02%7C01%7Cdorthe.borgkvist%40aarhus.dk%7C2860c78247114542de3e08d8228cae4a%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637297334912649366&sdata=FvVPVwNvG3Ipx7IPPc3zKgp4SxujHRXAkMkl3%2BsrNQE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmetodecentret.dk%2Ftaettere-paa-familien-pixiversion%2F&data=02%7C01%7Cdorthe.borgkvist%40aarhus.dk%7C2860c78247114542de3e08d8228cae4a%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637297334912649366&sdata=Knn%2FQWqbkdAnpwZy22SqGDO2Nyi0k9ZjjJJgfpkpW4k%3D&reserved=0
https://docplayer.dk/124706064-Taettere-paa-familien-midtvejsevaluering-2018.html
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Aarhus Kommunes hjemmeside:  

● “I 2016-2019 afprøvede vi "Sverigesmodellen" i forhold til børn med handicap som et 

pilotprojekt. Nu udbreder vi projektet til endnu flere familier, så 580 familier med 

børn, der har handicap, bliver en del af "Tættere på familien" i 2020-2021.” 

● “Vores udgangspunkt i projektet er, at jo tidligere vi kan sætte ind med den rette 

indsats, jo bedre kan vi forebygge, at problemerne vokser sig store. For at nå hele 

vejen rundt om barnet, den unge og familien, arbejder vi efter en tværfaglig model, 

hvor det er nødvendigt, at alle aktører omkring en familie arbejder sammen og mod 

samme mål.” 

 


