Hej Marianne
I forlængelse af vores samtale i onsdags, fremsendes hermed et oplæg til et FATA forløb.
Nedenfor er beskrevet de elementer og psykologiske og pædagogiske interventioner der vil ind går i
forløbet. Det er vigtigt at understrege, at såvel dette oplæg, som den endelig kontrakt, er et
dynamisk værktøj, som løbende vil blive justeret, efterhånden som vi bliver opmærksom på
families:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sårbarhedsfaktorer
Kontekstuelle risiko-faktorer
Beskyttende faktorer i personen
Beskyttende faktorer i konteksten
Fremskyndende faktorer
Vedligeholdende faktorer i personen
Vedligeholdende faktorer i konteksten
Motivation til forandring
Individuelle udfordringer

Nedenstående elementer vil ligeledes have særlig opmærksomhed i Fase 1 (opstartsfasen)
Fase 1: Opstartsfasen (ca. 1. mdr.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opstarts møde med familien, udarbejdelse af en IP (individuel plan), se bilag.
Screening til afdækning af hvilke specifikke behov der skal dækkes her og nu.
Inkludering af familiens (både børn og voksnes) ønsker og behov, med særlig fokus på
Nickey og lillebror.
Strukturering af indsatsen på den korte bane, herunder skabe struktur og forudsigelighed i
hverdagen.
Udarbejdelse af Genogram, AAI og mentaliserings undersøgelse af både børn og voksne.
Møde med tværfaglige samarbejdspartner s.s. dagtilbud, skole, jobcenter m.fl.
Gennemgang af sagsakter.
Samtaler med mor, far og børn, både alene og sammen.
Sikring af børnenes trivsel og udvikling her og nu.
Afdækning af familiens netværk, herunder besøg og observationer i dagtilbud s.s. skole og
børnehave.
Telefonisk kontakt kl. 7.00-22.00 mandag til torsdag og fredag 7.00-17.00 I nødstilfælde
kan der også ringes 24-7 også i weekenden, men vi kan ikke garantere personligt fremmøde.
Bindeled til forvaltningen

Fase 2: Interventionen
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pædagogisk støtte morgen, middag og aften, efter en konkret vurdering, fx morgenvækning,
morgenmad, skolegang og aftensmad. Bemærk, også i weekenden hvis det viser sig
nødvendigt.
Via familiebehandling og intens støtte til forældrene, lære forældrene forældrerollen og
styrke deres egne ressourcer, så de kan fungere som en autoritet i børnenes liv.
Styrkelse af forældrenes samvær med børnene, med en særlig fokus på Nicky og lillebror
Fokus på forældrenes ressourcer og kompetencer
Fokus på relationen og tilknytningen mellem forældre og børn, bl.a. ved hjælp af
videooptagelser og gennemgang af disse.
Vi udfører kompenserende tilknytning, såfremt det viser sig nødvendigt.
Fokus på forældre og børns sundhed og livsstil, herunder fokus på kost, motion og
fritidsinteresser.
Støtte i skole og dagtilbud.
Familieterapi, psykoterapi, theraplay og andre terapeutiske tiltag.
Aktiv inddragelse af netværk.
Telefonisk kontakt kl. 7.00-22.00 mandag til torsdag og fredag 7.00-17.00. I nødstilfælde
kan der også ringes 24-7 også i weekenden, men vi kan ikke garantere personligt fremmøde.
Støtte til oprydning, rengøring, indkøb, afhentning af børn m.m.
Støtte til økonomisk overblik.

Andet der er en integreret del af FATA forløbet:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Alle medarbejder skriver dagligt i Journal i Planner4you (online program, hvor der er
mulighed for at give fx familiens sagsbehandler adgang til at læse journalen)
Der udarbejdes en månedlig statusrapport, med udgangspunkt i de observationer der er
skrevet i Planner4you, som fremlægges for forældre og kommune.
Såfremt der ikke sker udvikling og fremskridt allerede inden for de første 2-3 måneder,
tøver vi ikke med at sige dette højt, også hvis vi vurdere, at det ikke er forsvarligt at lade et
eller flere børn bo hjemme.
Løbende vejledning og supervision af personalet
Løbende uddannelse af personalet
Vi satser primært på uddannet personale, som har kompetencer der matcher opgavens
karakter, s.s. pædagoger, psykoterapeuter, Børne- og familiekonsulenter og sygeplejersker.
Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen er overordnet ansvarlig for det samlede
FATA forløb.
Psykolog Katrine Herbst Ahlquist er daglig faglig leder.
Derudover vil der blive tilknyttet yderligere 2-3 medarbejdere, 1-2 faste og andre ad hoc til
specifikke opgaver fx omkring økonomi og sundhed.
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Eksempel på ugeforløb i fase 2:
(Dette er kun en skabelon, og vil selvfølgelig blive tilpasset efter families ønsker, behov og
ressourcer).
Mandag kl. 7.00-10.00
Støtte/hjælp til morgenvækning, morgenmad, aflevering i daginstitution og skole.
Mandag kl. 15.00 -20.00
Støtte/hjælp til afhentning i dagtilbud, lektiehjælp, indkøb, aftensmad, madpakker, oprydning m.m.
Tirsdag
Samtale/terapi med mor, evt. kæreste, både sammen og hver for sig. Theraplay med børnene.
Onsdag kl. 7.00-10.00
Støtte/hjælp til morgenvækning, morgenmad, aflevering i daginstitution og skole.
Onsdag kl. 15.00 -20.00
Støtte/hjælp til afhentning i dagtilbud, lektiehjælp, aftensmad, madpakker, oprydning m.m.
Torsdag:
Videooptagelser af samspil, samtaler med børnene, fælles familieaktivitet.
Fredag kl. 7.00-12.00
Støtte/hjælp til morgenvækning, morgenmad, aflevering i daginstitution og skole.
Støtte/hjælp til rengøring/tøj vask, planlægning af weekenden og søndagsturen.
Lørdag
Familiens egen dag, evt. opgaver stillet af FATA medarbejderne gennemføres.
Søndag:
Familietur ud af huset sammen med 1 FATA medarbejder.
Økonomi:
Fase 1: 65.000 kr. (max 1 måned)
Fase 2: 55.000 kr. pr. måned
Efter 3. måneder genforhandles kontakten, hvilket betyder at prisen både kan blive mindre, hvis en
mindre intensiv indsats kan forsvares, og højere hvis det viser sig at der skal en mere massiv indsats
til.

Venlig hilsen
Flemming Zuschlag Christiansen
Stifter og faglig leder
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IP – INDIVIDUEL PLAN
Individuelle planer er hjørnestenen i alt pædagogisk arbejde hos Believe, og vi vægter det meget
højt, og alle medarbejdere oplæres og trænes løbende i, hvordan man arbejder med udgangspunkt i
individuelle planer.
Med udgangspunkt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, har vi hos Believe udarbejdet
nedenstående retningsgivende dokument.
Retningsgivende dokument vedrørende individuelle planer
Standardbetegnelse:

Individuel plan

Standard:

Individuelle planer er et aktivt redskab i den
sociale indsats. Individuelle planer er lokalt
udarbejdede planer til afklaring og beskrivelse
af Believes aftaler og indsats i forhold til
familie/barnet/den unge. Individuelle planer har
afsæt i de kommunalt udarbejdede handleplaner
(lov om social service §§ 140, 141)

Formål:

Standarden skal sikre, at familiens ønsker, mål og
behov tilgodeses gennem en målrettet og
sammenhængende indsats. Formålet med
standarden er endvidere at sikre at arbejdet med
individuelle planer foregår kontinuerligt,
systematisk og i et samarbejde mellem relevante
parter.

Ansvarlig for
udførelsen:

Believes daglige ledelse i samarbejde med den/de
medarbejdere i der tilknyttes den enkelte indsats.

Fremgangsmåde:

Retningslinjer for hvordan det sikres, at familiens
ønsker, mål og behov indgår i de individuelle
planer. Udarbejdelsen af den individuelle plan
påbegyndes i visitationsfasen i dialog mellem
Believes ansatte, kommunen og familien.
Dialogens formål er at give familien mulighed for
at formulere ønsker, mål og behov i forhold til
behandlingsindsatsen samt at påbegynde
fastsættelsen af indsatsen mål og delmål.
Dialogens resultat noteres i den individuelle plan.
Den første individuelle plan skal være udarbejdet
og underskrevet af familien, kommunen og
Believe, senest 14 dage efter indsatsen er indledt.
Retningslinjer, der sikrer at arbejdet med at
formulere mål delmål og udmøntning af konkrete

•

aftaler forgår i et samarbejde mellem de relevante
parter.
• Senest 14 dage efter familien er indskrevet
i FATA, udarbejdes den endelige
individuelle plan i et tæt samarbejde
mellem familien, Believe og kommunen.
Det er Believes ansvar at indkalde de
relevante eksterne, såvel som de interne,
parter til møde, for at sikre at der er
den nødvendige konsensus mellem den
familiens formulerede ønsker, mål og
behov, og de øvrige aktørs faglige
vurderinger. Det er Believe´s ansvar at
udfærdige den individuelle plan.
Retningslinjer for løbende evaluering og eventuelt
revidering af de individuelle planer.
• Den individuelle plan evalueres og
revideres efter 1-1½ måned i forbindelse
med udarbejdelse af en statusrapport.
Evalueringen tager afsæt i en vurdering af,
om de formulerede målsætninger der blev
opsat i den første IP blev opnået eller ej, og
hvad der hhv. har virket befordrende eller
forhindrende dette. Det er Believes ansvar
at indkalde og forberede mødet og være
tovholder i den individuelle plan i forhold
til de fastsatte mål.
Det konkrete arbejde med individuelle planer hos Believe:
1. Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte:
A. Udredning og afklaring af den enkeltes ønsker, mål og behov.
B. Formulering og omsætning af mål og delmål til konkrete aftaler om indsatsen i et samarbejde
mellem relevante parter.
2. Planen skal tage udgangspunkt i den kommunalt udarbejdede handleplan. I tilfælde af, at kommunen
ikke har udarbejdet den kommunale handleplan, udarbejdes ligeledes en individuel plan, for at sikre en
målrettet indsats for den enkelte.
3. Når en familie henvises til Believe, oprettes og indskrives familien i Believes elektroniske
journaliserings- og dokumentations system Planner4you, af Believes socialrådgivere evt. en fra
ledelsen.

Inddragelse af familiens feedback omkring primærpædagogens indsats og Believes samlede indsats
vægtes højt i Believes arbejde med IP, og er ikke bare tomme ord, men udføres i praksis.

