
Believe ApS · Manderupvej 3 · 4050 Skibby · Tlf. 2924 8370 · post@believe.dk · www.believe.dk

FAGGRUPPER TILKNYTTET FATA:

• Psykologer

• Småbørnskonsulenter

• Børne- og familiekonsulenter

• Socialrådgivere

• Andre relevante faggrupper

STIFTER OG FAGLIG LEDER:

 

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. psykolog,

Småbørnskonsulent,

Børne- og familiekonsulent,

Master in AART

Tlf. 2040 8370 · flemming@believe.dk

DAGLIG LEDER:

 

Katrine Herbst Ahlquist

Cand.psych fra Syddansk Universitet,

Bachelorgrad i Ernæring og Sundhed 

med speciale i Human Ernæring

Tlf. 2924 8370 · katrine@believe.dk



32

I denne folder kan du læse om Believes tilbud vedrørende Familiebehandling som alternativ til 

anbringelse. Believes stifter aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen har i mere end 27 år 

arbejdet med anbragte børn, både som plejefamilie og på døgninstitution, og har i mere end 30 

år, arbejdet med sårbare børn og deres familie. I denne forbindelse har Flemming gennem åre-

ne været optaget af, hvordan man som professionel kan bidrage til at udvikle stadig bedre vilkår 

for sårbare familier, og særligt hvordan man forebygger omsorgssvigt og anbringelser. Vi har 

hverken fundet de ”vises sten” eller fundet ” den endegyldige løsning” for disse familier og børn, 

men vi tror på, at når man tør tænke anderledes og lede efter de uanede udviklingsmuligheder 

og måske der igennem kan gøre ting for familien, man ikke plejer i det kommunale regi, kan det 

være til gavn for både familier og samfundet.

 Hos Believe oplever vi et stigende behov og en stigende efterspørgsel på et alternativ til an-

bringelse og får mange henvendelser fra kommuner, der gerne vil vide, hvordan vi sikrer børn 

det J. Bowlby kalder en “tryg base” og D. Winnicott betegner, som ”Good Enough Childhood”, 

derfor dette tilbud.

I Believe ønsker vi at levere en helhedsorienteret indsats med perspektiv, kvalitet og med bar-

net, den unge eller de voksne i centrum. Vi arbejder tværfagligt med udgangspunkt i anerkend-

te metoder og tilgange. Vi er meget bevidste om, at vi for at opnå forandringer skal skabe en 

professionel og autentisk relation til de borgere, vi er i kontakt med. Et meget centralt udgangs-

punkt i vores tilgang er, at vi som professionelle i høj grad påtager os ansvaret for, at relationen 

lykkes. Vi ønsker at træde i karakter, og tager det fulde ansvar, hvis ikke det lykkes. Hvis vi ikke 

formår at skabe et forståeligt billede af vores indsats, så vil vi ofte anbefale at samarbejdet 

ophører, da vi ikke ønsker at ”spilde” borgernes tid, da de har fortjent bedre. Indsatsen skal give 

mening.

FATÁ S MÅLGRUPPE:

Familier med børn og unge i risikozonen for:

• Svære psykosociale belastninger

• Mangel på sociale kompetencer

• At forældrene udøver et autoritært forældreskab

• At forældrene har en manglende evne til at tage ansvar og sætte rammer

• At forældrene udviser manglende evne til at tilsidesætte egne behov

• Forældre og unge med misbrugsproblematikker

• At være ung forælder

VÆRDIGRUNDLAG:

1.  Vi tror på, at alle personer har ressourcer og styrker.

2.   Vi tror på, at enhver person har ret til at blive behandlet individuelt ud fra en særligt tilrette-

lagt og målrettet behandlingstænkning, der tager højde for barnets historie, følelsesmæssi-

ge samt kognitive forudsætninger for at kunne indgå i kontakt og relation med sin omverden.

3.   Vi tror på, at voksne, som er autentiske, træder i karakter, og som ikke er bange for at invol-

vere sig og sætte sig selv i spil kan gøre en forskel.

4.   Vi tror på, at positive forandringer bedst skabes i et positivt defineret felt. Vi tager altid ud-

gangspunkt i det enkelte menneske og lægger vægt på, at alle bliver mødt med en forståelse 

for de vanskeligheder,som vedkommende har med sig.

Hos Believe arbejder vi med det udgangspunkt, at indsatsen skal give mening, og at menings-

skabelse er en fælles proces, hvor aktørerne relationelt skaber sammenhæng mellem de hand-

linger, der sker omkring dem, og derigennem når frem til nogle forståelige billeder, der fungerer 

som udgangspunktet for efterfølgende koordinerede handlinger. Vi ønsker, at hvis vi ikke formår 

at skabe et forståeligt billede af vores indsats, så vil vi ofte anbefale, at samarbejdet ophører, da 

vi ikke ønsker at ”spilde” borgerens tid, da de har fortjent bedre. Indsatsen skal give mening.

 Vi lægger stor vægt på at overholde aftaler og at lave tydelige aftaler i forhold til rammen 

omkring indsatsen både i forhold til borgeren og kommunen og holder fast i de aftaler,der er 

indskrevet i IP (individuel plan). Vi har en meget tæt kontakt til alle involverede parter, og vægter 

skriftlighed, dokumentation og evaluering meget højt. Vi anvender Planner4you til handleplaner, 

dokumentation og evaluering.

At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et 
Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe 

paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der
 Søren Kierkegaard


