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Den grundlæggende antagelse bag projek-
tet har været, at det at bringe en forælder i 
beskæftigelse kan være afgørende for en hel 
familie, men at sociale problemer og psyki-
ske lidelser i en udsat familie omvendt ofte 
er med til at spænde ben for en vellykket be-
skæftigelsesindsats. Det er ikke normen at 
kigge på en families samlede situation, når 
langtidsledige forældre skal hjælpes i arbej-
de. Derfor har projektets fokus på at have et 
familieperspektiv i beskæftigelsesindsatsen 
– og lade familiens egne ønsker, ressour-
cer og problemforståelser definere de valgte 
indsatser – været både nytænkende og eks-
perimenterende i en dansk kontekst.
Rapporten her samler op på projektets væ-
sentligste resultater og erfaringer og dyk-
ker både ned i baggrunden for at igangsætte 
projektet, det økonomiske investeringspo-
tentiale ved at anvende og udbrede metoden, 
de positive forandringer projektet har skabt 
i de enkelte familier samt de faglige og or-
ganisatoriske udfordringer og indsigter som 
eksperimenteret har resulteret i.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en 
lang række møder, diskussioner og inter-
views med de front- og stabsmedarbejdere, 
der har deltaget i projektet, samt af ufor-
melle familiebesøg hos flere af familierne 
undervejs i projektet - og strukturerede og 
semi-strukturerede interviews med samtlige 
familier ved projektets afslutning.

Projektet har været finansieret af Aarhus 
Kommunes egne midler og gennemført i et 
samarbejde med Socialt Udviklingscenter 
SUS, som har fungeret som medudvikler, 
sparringspartner og evaluator af projektet. 

God læselyst! 

Hvad sker der, hvis man giver to sagsbe-
handlere fra henholdsvis job- og familie-
centret mulighed for at arbejde tålmodigt, 
relationelt og helhedsorienteret med 10 ud-
satte børnefamilier over en længere periode? 
Hvilken betydning har det, hvis de fokuserer 
på hele familien i deres forsøg på at bringe 
forældrene i arbejde? Og hvilken forskel gør 
det at give børn og forældre lov til selv at 
definere de væsentligste udfordringer, be-
hov og muligheder for, at de kan komme vi-
dere i livet? Giver mere tid, øget inddragel-
se og opbygningen af tillidsfulde relationer 
mulighed for at skabe større arbejdsmar-
kedsparathed, optimisme og trivsel blandt 
børn og forældre i udsatte familier?

Det har Aarhus Kommune forsøgt at finde 
svar på i det toårige pilotprojekt ’Familien 
arbejder sig frem’, der er blevet gennem-
ført fra 2016-2018. Med inspiration fra re-
lationel velfærd, Hilary Cottam og ’The Life 
Programme’ i England har projektet haft til 
formål at udvikle en ny helhedsorienteret 
indsats i beskæftigelsesforvaltningen, som i 
højere grad kan lykkes med at hjælpe lang-
tidsledige forældre i kommunens udsatte 
boligområder tættere på arbejdsmarkedet og 
videre i livet. Metoden kaldes relationelt be-
skæftigelsesarbejde med familiefokus.

Projektet har fundet sted i Langkærparken 
i Tilst, små 10 kilometer nordvest for Aar-
hus centrum, og har anvendt en radikalt an-
derledes tilgang i beskæftigelsesindsatsen 
overfor nogle af de mest udsatte familier 
i Aarhus Kommune. To ”job- og familie-
koordinatorer” har været ansat i projektet 
til at arbejde intenst med 10 familier, hvor 
forældrene er udfordret af mange års ledig-
hed, psykiske lidelser, gæld og social mar-
ginalisering, og hvor børnene i kortere eller 
længere perioder mistrives, har svært ved at 
følge med i skolen og mangler tryghed, ret-
ning eller mening i tilværelsen.

Introduktion
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udsathed. Modsat tidligere indsatser frem-
hæver samtlige familier dette projektforløb, 
som den mest værdifulde hjælp og støtte, de 
har modtaget. Og som rapporten her viser, 
er det langsigtede investeringspotentiale i 
forhold til at anvende metoden over for den-
ne målgruppe ikke ubetydeligt, når det tages 
i betragtning, hvor store kommunale udgif-
ter, der har været forbundet med støtten til 
disse familier i de sidste mange år.

Alligevel er det fulde potentiale af meto-
den endnu ikke udforsket. Hertil var det 
organisatoriske set up i projektet – i form 
af det begrænsede tværfaglige samarbejde, 
de sparsomme medarbejderressourcer, den 
korte tidsperiode med hver enkelt familie 
(for nogle helt ned til 7 måneder), og de kun 
10 deltagende familier – for småt til at kun-
ne udtale sig sikkert om metodens potentiale 
på både social- og beskæftigelsesområdet.

Når det er sagt, har projektet vist tydelige 
tegn på, at de tillidsfulde relationer, der på 
kort tid blev udviklet mellem medarbejdere 
og familier – og den intensive, helhedsori-
enterede og håndholdte støtte, der ligger i 
metoden – kan skabe grobund for et ander-
ledes stabilt familieliv, hvor både børn og 
forældre trives bedre, opnår en fornyet tro 
på tilværelsen – og i små skridt kan begynde 
at udvikle en arbejdsidentitet, der i 5, 10 og 
20 år har været fraværende og erstattet af 
andre problemorienterede og marginalise-
rende identiteter.

Det overordnede mål med projektets relati-
onelle beskæftigelsesindsats var fra starten, 
at de 10 familier med tiden ville blive mere 
uafhængige af offentlig hjælp og støtte som 
følge af øget trivsel og beskæftigelse. I løbet 
af projektet blev det dog hurtigt tydeligt, at 
potentialet for at opnå ordinær beskæftigel-
se var meget begrænset i de udvalgte fami-
lier. Hertil var de sociale og helbredsmæs-
sige problemer i familierne ganske enkelt 
for store. Generelt har projektet derfor skabt 
størst fremgang i forhold til at øge trivslen, 
sundheden og stabiliteten i familierne - og 
flere af familierne står i dag et markant bed-
re sted end da projektet startede.

Kun en enkelt forælder har ved projektets 
afslutning et betalt job på 6 ordinære timer 
om ugen. Alligevel har projektet skabt væ-
sentlige resultater på beskæftigelsesområ-
det, særligt i forhold til at gøre forældrene 
mere ’arbejdsmarkedsparate’ og få afklaret 
deres arbejdsevne. Efter 10 og 15 år på kon-
tanthjælp, og en lang række usammenhæn-
gende udrednings- og aktiveringsforsøg, 
har det tætte samarbejde og den tætte op-
følgning på nye praktikforløb fra de to job- 
og familiekoordinatorer således resulteret i 
at flere af forældrene har fået en hårdt til-
trængt afklaring på deres beskæftigelses-
situation. Nogle er afklaret til fleksjob, en 
enkelt er visiteret til førtidspension, og for 
andre er der stadig mulighed for, at de med 
tiden kan få et job på ordinære vilkår, om 
end det formentlig ikke bliver på fuld tid.

Interviews med både familier og medarbej-
dere i projektet understreger, at begge par-
ter er overbeviste om, at den relationelle be-
skæftigelsesindsats indeholder et potentiale, 
som i langt højere grad end den ordinære 
indsats gør det muligt at skabe fremgang, 
stabilitet og trivsel i familier, der er præget 
af mange års kombineret ledighed og social

Opsummering
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August 2018: En fortælling om Nesrin fra Familien arbejder sig frem 

Nesrin bor sammen med sin mand og deres 6 børn. Hun har modtaget kontanthjælp lige 
siden, at hun kom til Danmark for 17 år siden. 
Da vi [de to job- og familiekoordinatorer, red.] møder Nesrin for første gang i maj 2018, 
ved vi, at hun lige har været i kontakt med systemet omkring noget ret alvorligt. Der er 
mistanke om, at hendes mand slår børnene, børnene er blevet afhørt, og anklagerne 
er blevet fremlagt for forældrene. Vi er derfor spændte på, om det har indflydelse på, 
hvordan vi bliver modtaget. 
Vi kommer hjem til hende, bliver budt indenfor og får serveret kaffe og kage i sofaen. 
Vi fortæller om projektet - om at det er frivilligt, og om hvad hun kan forvente af os og 
projektet.
Nesrin fortæller åbent og ærligt om, hvad der er på spil i hendes familie. Hun giver os 
et indblik i hendes opvækst, ægteskab og de bekymringer, hun har for sine børn. Hun 
forklarer, hvordan hun står alene med ansvaret for børnene, fordi manden er syg af 
PTSD. Hun fortæller om, hvad der aktuelt fylder i hendes liv, og hvad hun derfor gerne vil 
have vores hjælp til: bekymringer for børnene, samarbejde med skole, samarbejde med 
familierådgiver, fysiske smerter, økonomiske udfordringer, manglende tillid til systemet, 
manglende pas og dermed ingen mulighed for at tage på ferie med sin familie, og meget 
andet.
Et stort ønske fra hende er også, at hun får støtte til hendes møder i det offentlige. Hun 
er forvirret over alle de breve og indkaldelser, hun modtager, og hun viser os diverse ind-
kaldelser til møder, som hun ikke kender baggrunden for: møder med jobcentret, skolen, 
socialforvaltningen, politiet mv.
Besøget varer flere timer, og da vi til slut taler med hende om, at hun nu skal overveje, 
om hun har lyst til at deltage i projektet, begynder hun at græde. Hun fortæller, at det 
har været så rart for hende at snakke med os, at hun føler sig hørt og mødt som men-
neske. Hun giver udtryk for, at hun aldrig er blevet mødt på denne måde af systemet 
tidligere, og giver som eksempel, at vi ikke har haft computeren fremme eller siddet og 
skrevet noter på en blok. Vi har været nysgerrige på hende som menneske, og vi har givet 
noget af os selv som mennesker.
Nesrin sagde ja til at være med i projektet, og vi har siden støttet hende i at komme til 
læge, starte fysisk træning for at mindske hendes smerter, søgt om fremmedpas, holdt 
møde med børnenes skole, startet forløb omkring vold i familien m.m.
Nesrin har lige fra begyndelsen sat retningen ift. hvad hun har behov for støtte til, og 
hvilke opgaver, hun selv kan klare. I og med at der er ved at blive ryddet op i de udfor-
dringer, hun selv har defineret som presserende, oplever vi, at der nu er ved at komme 
overskud til at snakke om beskæftigelse.
Aktuelt er der så meget ro på, at vi kigger på mulighederne for at hun kan starte i et 
praktikophold i lokalområdet, som kan forenes med hendes behov - og hun venter lige 
nu på svar fra en konkret arbejdsgiver. 

OBS. Navnet på case-personen i denne fortælling er, ligesom andre navne igennem denne rapport, opdigtet 
af hensyn til borgerens anonymitet. 



Baggrund for igangsættelse 
af projektet
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Ovenstående case-beskrivelse er blot et en-
kelt eksempel på, hvordan nogle familier i 
vores samfund i alt for mange år er blevet 
overladt til dem selv uden at få den nødven-
dige støtte og vejledning til at lægge en ny 
kurs for deres tilværelse. Nesrin har mod-
taget kontanthjælp i 17 år og har igennem 
årene været til mange møder med jobkon-
sulenter, familierådgivere og andre sagsbe-
handlere i Aarhus Kommune. I det store bil-
lede har ingen af disse indsatser dog formået 
(eller haft reel mulighed for) at tage hånd 
om de grundlæggende udfordringer som 
Nesrin og hendes familie, har stået overfor. 
Uden at tage hånd om de familiemæssige 
problemer, har alle forsøg på at få Nesrin ind 
på arbejdsmarkedet været mere eller mindre 
nyttesløse. 

Nesrin har i lang tid ønsket sig en anden 
og bedre tilværelse, og de 17 års ledighed 
har ikke været uden menneskelige konse-
kvenser. Ensomhed, dårligt selvværd, fysi-
ske smerter, skolefravær hos børnene og en 
manglende tro på fremtiden er tydelige ek-
sempler på, at familiens situation i mange år 
har været uholdbar. Når man møder Nesrin, 
og ser det glimt hun trods alt dette har i øjet, 
er det svært at forstå, at hendes liv har for-
met sig på denne måde. Og Nesrins eksem-
pel er da også utilfredsstillende for Aarhus 
Kommune. Kommunen har i alle årene brugt 
betydelige ressourcer på familien i form af 
offentlig forsørgelse, virksomhedsrettet ak-
tivering, familiebehandling, børnefaglige 
undersøgelser, socialpædagogiske friplad-
ser, tandbehandling og medicintilskud, fy-
sioterapi og meget andet. Det har store 
menneskelige og samfundsøkonomiske om-
kostninger, når familier som Nesrins hver-
ken trives eller finder en plads på arbejds-
markedet. Og Nesrins families eksempel er 
langt fra enestående. 

De forældre, der har deltaget i Familien ar-
bejder sig frem-projektet havde i ogennem-
snit modtaget kontanthjælp i mindst 10 år 
inden projektstart, og de har alle væsentlige 
psykosociale problemer udover ledighed. De 
fortæller alle den samme historie om at føle 
sig overset, misforstået eller umyndiggjort 
af systemet. Og på trods af få enkeltstående 
positive oplevelser med støtte fra systemet, 
har de svært ved at se meningen og sam-
menhængen i den hjælp og støtte, de har 
modtaget i løbet af årene. På den måde er 
familierne fra projektet et lille udpluk af en 
større gruppe af langtidsledige forældre i 
udsatte familier, som vores eksisterende so-
ciale og beskæftigelsesrettede indsatser ikke 
har formået at hjælpe i tilstrækkelig grad – 
og som hvert år udgør en væsentlig andel af 
de kommunale udgifter til offentlig forsør-
gelse, sagsbehandling og sociale og behand-
lingsmæssige indsatser1.

Billedet er genkendeligt over hele landet. Ny 
forskning viser, at mange udsatte borgere 
oplever de forskellige sociale, beskæftigel-
sesrettede og behandlingsmæssige indsatser 
som fragmenterede og usammenhængende, 
hvilket ofte skyldes at indsatserne overfor 
borgerne gennemføres ud fra forskellige og 
ofte modsatrettede rationaler, hvilket for-
hindrer en samlet effektiv indsats overfor 
borgeren eller familien2. Anden forskning 
viser, at nogle af de mest centrale forklarin-
ger på om ledige borgere kommer i job som 
følge af en jobcenterindsats er, om jobkon-
sulenten tror på borgeren – og om borgeren 
er aktiv i sin jobsøgning og finder beskæf-
tigelsesindsatsen meningsfuld3. Bedømt ud 
fra interviews med familier i dette projekt, 
er det desværre sjældent, at det forholder sig 
sådan. 

Baggrund for igangsættelse af projektet

1 Lars Benjaminsen et. al.: Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet. 2018. VIVE.
2 Nanna Mik-Meyer: Fagprofessionelles møde med udsatte klienter. 2018. S. 27. Hans Reitzels Forlag.
3 Beskæftigelsesindikatorprojektet: ”BIP-indikatorer og jobsandsynlighed”. Væksthusets Forskningscenter, 2017: http://vaekst-
husets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2017/02/BIP-Indikatorer-og-jobsandsynlighed_-Hovedpointer.pdf
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tages hånd om børnenes og familiens øvrige 
sociale og helbredsmæssige problemer.  

Ønsket om at skabe større sammenhæng 
mellem indsatser på tværs af afdelinger og 
forvaltningsområder, har længe været på 
dagsordenen. Alligevel er siloerne fortsat 
skarpt opdelte, og indsatserne bliver i vid 
udstrækning stadigt mere specialiserede. 
Familien arbejder sig frem har været et for-
søg på at gå en anden vej. 

Med inspiration fra den internationale be-
vægelse inden for relationel velfærd, har 
projektet afprøvet, hvad der sker, når fami-
lierne mødes af den samme sagsbehandler, 
med jævne mellemrum og over længere tid, 
og med mulighed for at tale om, dykke ned i 
og lægge planer for at løse ikke bare ét pro-
blem, men den mangfoldighed af problemer, 
som familierne befinder sig midt i – og som 
udgør tydelige barriere for at igangsætte en 
meningsfuld beskæftigelsesindsats.  Meto-
den relationelt beskæftigelsesarbejde med 
familiefokus blev i Familien arbejder sig 
frem-projektet set som en mulighed for at 
skabe en mere sammenhængende, helheds-
orienteret og håndholdt indsats, som giver 
borgerne fornyet motivation og tro på tilvæ-
relsen fremfor at medvirke til at skabe tvivl, 
håbløshed og mistro til systemet.

Inspiration fra bevægelsen inden for 
relationelt velfærd

Igangsættelsen af Familien arbejder sig 
frem-projektet har fra begyndelsen været 
inspireret af tankesættet bag relationel vel-
færd som ramme for at gentænke den so-
ciale og beskæftigelsesorienterede indsats 
overfor udsatte børnefamilier. 

Relationel velfærd har potentiale til at bli-
ve løftestang for en radikal nytænkning af 

Negative konsekvenser af 
langtidsledighed

Når en mor eller far er uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet i en årrække kan det ofte 
have betydning for langt mere end blot fa-
miliens økonomiske situation. En række 
psykosociale konsekvenser kan være for-
bundet med langtidsledighed, der dels ret-
ter sig indad mod den ledige selv og dennes 
identitet, selvværd og sociale netværk, og 
dels kan have negative indvirkninger på den 
lediges børn og øvrige familieforhold4.

I statistikkerne viser dette sig ved, at børn, 
der vokser op med langtidsledige forældre, 
har dobbelt så stor risiko for at vokse op i 
brudte hjem og dobbelt så stor risiko for at 
opleve psykiske lidelser hos begge forældre 
sammenlignet med gennemsnittet. Samti-
dig oplever 7 procent af børnene, at en af 
deres forældre har forsøgt eller er lykkedes 
med at begå selvmord, og 12 procent at deres 
fædre har været indlagt med et alkoholmis-
brug. Derudover oplever 3 procent af disse 
børn, at en eller begge forældre udsættes 
for vold i sådan en grad, at det resulterer i 
hospitalsindlæggelse. Det kan være et hårdt 
miljø at vokse op i, og flere børn og unge af 
langtidsledige udvikler selv suicidal adfærd, 
oplever psykiatriske indlæggelser og udviser 
voldelige eller kriminelle tendenser senere i 
livet5.

Langtidsledighed er uholdbart for de pågæl-
dende familier og de kommunale budgetter. 
Hos de familier, der har deltaget i Familien 
arbejder sig frem-projektet, har de samme 
problemer gjort sig gældende i 5, 10 og 15 år, 
og deres historik i systemet (som i tre fa-
miliers tilfælde illustreres senere i rappor-
ten) viser med al tydelighed, at der er brug 
for en ny og mere helhedsorienteret tilgang, 
hvis det skal lykkes at øge beskæftigelses-
graden for forældrene, mens der samtidig 

4 SFI (2016): De udsatte grupper og arbejdsmarkedet, SFI (2015): Familiebaggrund og social marginalisering, Center for selvmords-
forskning (2004): Arbejdsløshed og selvmordsadfærd, Browning M. & E. Heinesen (2012): Effect of job loss due to plant closure on 
mortality and hospitalization, Dansk Arbejdsgiverforening (2014): Arbejdsmarkedsrapport 2014
5 Center for selvmordsforskning (2004): Arbejdsløshed og selvmordsadfærd, Browning M. & E. Heinesen (2012): Effect of job loss due 
to plant closure on mortality and hospitalization
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Ophavskvinden til begrebet relationel vel-
færd, Hilary Cottam, har med organisatio-
nen Participle stået i spidsen for at udvikle 
en række vellykkede og nyskabende sociale 
indsatser og systemforandringer i flere en-
gelske kommuner7. Et af dem er The Life 
Programme, som startede i Swindon. Og 
her har den nye tilgang skabt radikale for-
andringer for nogle af de mest udsatte og 
marginaliserede familier i området. Foran-
dringer som det ordinære system - på trods 
af velmenende indsatser og bidrag fra op 
mod 70 professionelle og 23 afdelinger pr. 
familie - ikke har været i nærheden af at 
skabe i årtier8. Arbejdet i The Life Program-
me gjorde, at familier fik det bedre, og in-
vesteringen i en lokalt forankret, relationel 
og helhedsorienteret indsats skabte på kort 
tid markante besparelser mange andre ste-
der i systemet – fx ved at undgå planer om 
tvangsanbringelse, undgå at familier blev 
sat på gaden, eller undgå at familier blev 
overvåget på daglig basis af bekymring for 
børnene. Som følge af de reducerede foran-
staltninger opnåede kommunen besparelser 
på halve og hele millioner kroner pr. familie 
pr. år. Hilary Cottams arbejde i Swindon og 
andre steder i England har med stor over-
bevisning tydeliggjort, at det kan betale sig, 
menneskeligt og samfundsøkonomisk, at 
gøre op med standardiserede og specialise-
rede velfærdsydelser og i stedet investere i 
en intensiv relationel og helhedsorienteret 
indsats over for nogle af de mest udsatte fa-
milier, som vi i de vestlige velfærdssamfund 
i årtier har haft allersværest ved at hjælpe.  

vores velfærdssystem. Afsættet for den nye 
tilgang er, at den nuværende velfærdsmo-
del har en række indbyggede udfordringer: 
Velfærdssystemet har tendens til at repro-
ducere ulighed og skabe systemafhængig-
hed. Ressourcerne har en tendens til i for 
høj grad at blive brugt på administration 
og dokumentation frem for at blive brugt i 
det direkte samarbejde med borgerne. Ad-
gangen til hjælp betinges ofte af borgernes 
mangler og problemer, hvilket udfordrer et 
egentligt ressourceorienteret samarbejde 
med borgerne. Nye indsatser tager sjældent 
udgangspunkt i borgernes egne ønsker om 
forandring og defineres i stedet af syste-
mets egen problemforståelse, infrastruktur 
og kapacitet. Hjælp og støtte er ofte indivi-
duelt orienteret, mens et helhedsorienteret 
fokus på menneskers sociale liv og netværk 
er ønsket, men ofte udfordret i praksis af 
ressourcemangel, fagspecialisering og for-
valtningsopdeling6. 

Relationel velfærd handler om at gøre op 
med ovenstående udfordringer ved at bruge 
tillidsfulde relationer, som den primære for-
andringskraft i arbejdet med de mange bor-
gere og familier, der i årevis har siddet fast 
i en position med mangeårig arbejdsløshed, 
social udsathed og helbredsmæssige proble-
mer. En helt central del af det relationelle 
beskæftigelsesarbejde er at arbejde aktivt og 
målrettet med at opbygge gode og tillidsful-
de relationer. Dette kræver både tålmodig-
hed, fordomsfrihed og sociale kompetencer. 
Og ikke mindst nogle betingelser for det so-
cialfaglige arbejde, der fordrer et ligeværdigt 
samarbejde, hvor borger og medarbejder har 
tid til at lære hinanden at kende og føler sig 
gensidigt forpligtet overfor hinanden i for-
hold til at opnå de mål, de sammen beslutter 
sig for at arbejde henimod. 

6 Inspireret af Hilary Cottams artikel ”Relational Welfare” samt hendes nyere bog: “Radical Help”. Se note 7.  http://www.participle.
net/includes/downloader/MTg0NzMwNzI4NjZkMGQ1MTA4MzAxMGQyZGYzNmJjYjhvy_Bkw5J5tvpI8s7ajaLKNFZZa1R5Vm1Lam05Y-
2ZibHROWnE5SmFwQkx1dUV5bUM0OG9CTVh2YjNob0VRaytLNjFxS005bS9zMTFpdk41eUpzRisrMjl6VEcyeXVxRHFIZFFEaFE9PQ
7 Se bl.a. Hilary Cottam: “Radical Help - How we can remake the relationships between us and revolutionise the welfare state”. 2018. 
Virago. + Participles hjemmeside: http://www.participle.net/our-vision
8 Hilary Cottam: “Radical Help - How we can remake the relationships between us and revolutionise the welfare state”. 2018. S. 49-80



Kort om relationelt beskæftigelsesarbejde med familiefokus 

Relationelt beskæftigelsesarbejde med familiefokus handler om at gentænke ram-
merne for samarbejdet mellem familie og medarbejder - og at udvikle en stærk re-
lation og et tillidsfuldt rum, således at de underliggende årsager til en given families 
problemer med tiden bliver tydelige bag de umiddelbare udfordringer. Umiddelbare 
udfordringer for en familie kunne eksempelvis være gæld eller dårlige karakterer til 
børnene i skolen, mens de underliggende årsager kunne være psykiske lidelser eller 
langvarige konflikter mellem forældre i hjemmet. Bliver de underliggende årsager 
til familiernes situation kendt, er muligheden for at skabe forandring hos familien 
større. Punkterne nedenfor, som er udarbejdet undervejs i Familien arbejder sig 
frem-projektet, beskriver kort nogle af de mest centrale elementer i det relationelle 
beskæftigelsesarbejde:

Relationelt beskæftigelsesarbejde er tillid mellem familie og kommune. Tillid bli-
ver opbygget over tid i et kontinuerligt samarbejde mellem familien og en fast 
tilknyttet medarbejder. Tillid opnås ved at medarbejderen er tilgængelig, lytter og 
hurtigt handler på de ønsker familien har – og ved at medarbejderen bruger største-
delen af sin tid i kontakten til familierne og mindre tid på dokumentation og admi-
nistration på kontoret. Tillid opstår, når familien oplever, at medarbejderen bruger 
tid på at sætte sig ind i familiens ønsker og udfordringer, hjælper med at lægge en 
plan og samtidig inddrager andre relevante medarbejdere, behandlere, organisatio-
ner og netværk i udførelsen heraf. Tillid er at komme med kage til kaffen. 

Relationelt beskæftigelsesarbejde er at lade familierne beslutte, hvilken støtte de 
har brug for, og hvilke ønsker og behov der bør fokuseres på, både her og nu og 
længere ude i fremtiden. Gennem inddragelse og gennemsigtighed i opgaveløsnin-
gen beslutter medarbejderen sammen med familien, hvad begge parter skal gøre for 
at lykkes med at indfri familiens ønsker og mål.

Relationelt beskæftigelsesarbejde er fælles ansvar, gensidige krav og ærlige dia-
loger. Det relationelle beskæftigelsesarbejde kræver at både medarbejder og familie 
er indstillet på at samarbejde og gør en indsats for at få det til at fungere. Medar-
bejdere skal arbejde ud fra devisen ’high challenge og high support’ af familierne. 
Dette indebærer, at medarbejderne overholder sine aftaler og udviser stor støtte og 
opbakning til familierne, når der er brug for det. Men det er ikke ensbetydende med, 
at familiernes ønsker og krav ikke kan udfordres. Medarbejderen stiller dybdegåen-
de spørgsmål til familiens behov, ønsker og mål for at udfordre deres selvbillede og 
deres egne ambitioner respektfuldt. 
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Relationelt beskæftigelsesarbejde er empowerment af familien. Gennem tillid, 
inddragelse og medindflydelse oplever familien at blive respekteret og taget alvor-
ligt. Samtidig bliver der lagt en plan med tydelig ansvarsfordeling mellem familie og 
medarbejder. Arbejdet med familien bygger dem op til at kunne agere selvstændigt 
på egne ønsker og mål, mens familien understøttes i deres skridt mod forandring. 

Relationelt beskæftigelsesarbejde er at skabe grobund for nye relationer i fami-
lien. Familierne støttes individuelt mod udvikling, men medarbejderne har sam-
tidigt øje for familiens muligheder for at blive en del af nye fællesskaber. Det kan 
være ved at opmuntre til deltagelse i sportsklubber for børnene, at tage forældrene 
med til fællesspisning eller fysisk træning, at muliggøre et efterskoleophold for den 
unge teenagesøn, eller at skabe grobund for et fællesskab på tværs af de familier, 
der deltager i projektet. 

Ovenstående giver et hurtigt indblik i nogle af de grundlæggende elementer i me-
toden. For en mere detaljeret redegørelse for, hvordan metoden har været anvendt i 
projektet, henvises til metodebeskrivelsen i sidste del af denne rapport. 

Hvem var de 10 familier? 

Kriterierne for at blive en del af pilotpro-
jektet var, at mindst én forælder i familien 
havde modtaget kontanthjælp i mere end 3 
år (og var kategoriseret som ‘aktivitetspa-
rat’), at der var mindst ét barn i familien 
under 20 år samt at familien havde en aktiv 
sag i socialforvaltningen, eller at der inden 
for de sidste 5 år var sket underretning på 
mindst ét barn i familien. I alle 10 familier 
var det moderen, der blev genstand for be-
skæftigelsesindsatsen, da det var hende, der 
modtog kontanthjælp, mens faderen enten 
var i arbejde, modtog førtidspension eller 
boede på en anden adresse. I de 10 familier 
der blev optaget i projektet, havde mødrene i 
gennemsnit modtaget kontanthjælp i 10 år – 
altså langt mere end de 3 år, der var kriteriet 
for deltagelse.

Mødrene havde ved projektstart været af-
hængige af offentlig forsørgelse i mellem 5 
og 18 år, og nogle af dem havde aldrig haft et 

lønnet arbejde som voksne. Derudover hav-
de flere af familierne så alvorlige psykiske 
og sociale problemer, at potentialet i forhold 
til beskæftigelse fra begyndelsen var meget 
begrænset.

30-40% af mødrene havde mindst én og ofte 
flere psykiske diagnoser (angst, PTSD, de-
pression, OCD, borderline), og 80% af fami-
lierne havde ved projektstart en aktiv sag i 
både social- og beskæftigelsesforvaltningen. 
Der er således tale om familier med en meget 
ringe historisk tilknytning til arbejdsmar-
kedet og med store udfordringer udover le-
dighed. Desuden er der tale om familier, der 
hvert år repræsenterer en væsentlig udgift 
på de kommunale budgetter.

Screeningsprocessen foregik manuelt ved, at 
der blev udskrevet lange lister med familier, 
der på papiret opfyldte de opstillede kriteri-
er. Derefter blev listen gennemgået med det 
formål at finde frem til et miks af 10 fami-
lier, der havde en vis diversitet, hvad angår 
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alder, køn, etnicitet, antal børn, civilstatus, 
beskæftigelsesstatus samt sociale foran-
staltninger. Familier med begge forældre i 
fleksjob, ressourceforløb eller på førtidspen-
sion blev i starten fravalgt til fordel for fa-
milier, hvor mindst én forælder var på kon-
tanthjælp og på den måde stod til rådighed 
for arbejdsmarkedet. Senere blev også for-
ældre på ressourceforløb udpeget til at være 
med i projektet. På grund af den manuelle og 
relativt langsommelige rekrutteringsproces, 
gik der lang tid med at få alle 10 familier 
med i projektet. 4 af familierne endte med 
at deltage i projektet fra sommeren 2017 til 
udgangen af 2018, mens de sidste familier 
først kom med i projektet i perioden mellem 
november 2017 og maj 2018. Blandt de sidste 
familier, der blev optaget i projektet, var 4 af 
mødrene i ressourceforløb.

Selvom der i alt blev optaget 10 familier i 
projektet, var der én familie, som det aldrig 
lykkedes job- og familiekoordinatorerne at 
få skabt kontakt til. Udover et første møde, 
hvor moderen takkede ja til at deltage i pro-
jektet, meldte moderen afbud til samtlige 
aftaler og mødeindkaldelser; et mønster hos 
familien som var kendt i familiecentret gen-
nem lange perioder. På trods af afbuddene 
fortsatte koordinatorerne med at forsøge at 
få kontakt til familien ved ugentligt at sen-
de sms’er, ringe og i nogle tilfælde møde op 
og banke på døren. Hver gang de fik fat i 
moderen og fik lavet en aftale, meldte mo-
deren afbud kort inden mødetidspunktet. I 
sidste ende valgte koordinatorerne at lave en 
underretning på familien af bekymring for 
børnenes trivsel. Når der i gennem rapporten 
tales om ’familierne i projektet’ har der altså, 
udover de mange forsøg på at opnå kontakt, 
kun været tale om et samarbejde med i alt 
9 familier. I alle familier har mødrene som 
sagt været de primære fokuspersoner i for-
hold til beskæftigelsesindsatsen, men for at 

lykkes med at skabe forandring for familien 
som helhed, har koordinatorerne også sam-
arbejdet med og mødtes med fædre, mænd, 
eksmænd og børn i familierne.

På hvilken måde var projektet 
nyskabende? 

At give to fuldtidsmedarbejdere fra hhv. so-
cial- og beskæftigelsesforvaltningen til op-
gave sammen at arbejde med kun 10 famili-
er – for på den måde at bringe forældrene i 
arbejde – er i sig selv et sjældent syn. Men 
derudover er det nyt, at medarbejdere i en 
beskæftigelsesindsats ser på hele famili-
en, når en forælder skal i hjælpes i arbejde. 
Normalt er beskæftigelsesindsatsen kende-
tegnet ved at have et fokuseret blik på det 
enkelte individs personlige og faglige kom-
petencer, erfaringer og ønsker for et frem-
tidigt arbejdsliv, men her har både børn og 
forældres trivsel, ressourcer og udfordringer 
været i fokus.

Det relationelle og helhedsorienterede fami-
liearbejde, der finder sted i kommunerne i 
forvejen, er normalt kendetegnet ved at have 
et meget begrænset fokus på beskæftigel-
se. Dem der gør brug af lignende metoder 
i forvejen – fx i kommunernes familiecen-
tre – ser det sjældent som en del af deres 
opgave at tænke i og snakke med familier-
ne om muligheder for at bringe forældrene i 
beskæftigelse. 

Den grundlæggende antagelse bag anven-
delsen af en metode, der i denne sammen-
hæng konceptualiseres som relationelt be-
skæftigelsesarbejde med familiefokus, har 
været, at det at bringe forældre i beskæf-
tigelse kan være med til at sætte en helt ny 
kurs for familierne, men at forskellige so-
ciale og helbredsmæssige problemer i den 
enkelte familie ofte er med til at spænde 
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ben for en vellykket beskæftigelsesindsats. 
På den måde er det en ny erkendelse, at se 
det som en forudsætning for målet om ak-
tivering, afklaring og beskæftigelse, at der 
parallelt med beskæftigelsesindsatsen bliver 
taget hånd om personlige og familierelate-
rede barrierer for at kunne bringe forældre-
ne i arbejde.

Desuden er det nyt at inddrage og give ud-
satte familier en så markant indflydelse på, 
hvordan den samlede kommunale indsats 
over for familien skal skrues sammen – 
fremfor primært at fokusere på hvordan den 
interne koordinering af kommunale indsat-
ser kan forbedres. Projektet adskiller sig så-
ledes fra den eksisterende praksis ved i langt 
højere grad at lade det være op til familierne 
selv at pege på, hvilke tiltag og indsatser der 
bør fremrykkes, udskydes, igangsættes eller 
afsluttes for at familie og kommune i fæl-
lesskab opnår den ønskede forandring.

Kombinationen af at anlægge et familieper-
spektiv i beskæftigelsesindsatsen, at lade to 
medarbejdere arbejde fuldtid med kun 10 fa-
milier samt at give familierne en markant 
højere grad af indflydelse på de kommunale 
indsatser, de modtager, gjorde Familien ar-
bejder sig frem-projektet til et usædvanligt 
projekt i en dansk kontekst. 
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Oktober 2017: Første besøg hos en familie i Langkærparken 
(Beskrivelse ud fra feltnoter) 

Fatima er enlig mor til syv børn. Hendes to ældste er flyttet hjemmefra, men de resteren-
de fem bor stadig hjemme i familiens lejlighed i Tilst vest for Aarhus. Fatima er oprin-
deligt fra Somalia, men kom, via Kenya, til Danmark for godt 20 år siden. Siden er hun 
blevet separeret fra sin eksmand, men børnene er blevet boende hos hende, og for fem 
år siden flyttede hun og børnene fra Bispehaven til Langkærparken i Tilst. Dengang var 
området præget af en slags undtagelsestilstand – med grov hærværk og mange urolig-
heder som blandt andet medførte, at busserne i en periode nedlagde deres sædvanlige 
ruter gennem området. Siden har Langkærparken gennemgået en positiv udvikling med 
en boligsocial helhedsplan, der har medvirket til større social sammenhængskraft, øget 
beskæftigelse og en omfattende renovering af områdets 35 boligblokke. 

I dag kører busserne igen, men området er stadig præget af høj arbejdsløshed og social 
marginalisering. Det er Fatima og hendes familie et godt eksempel på. Flere af Fatimas 
børn har psykiske og adfærdsmæssige problemer. Og Fatima giver selv udtryk for, at 
hun har svært ved at holde styr på dem. Det er især hendes sønner, der volder hende 
problemer. Og hvad angår arbejdsmarkedet, så har både hun og børnene haft meget 
vaskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Kun én af sønnerne har haft en 
række kortvarige fritidsjobs. 

Fatima selv har været ledig på kontanthjælp siden hun kom til Danmark for mere end 
20 år siden. I løbet årene har hun været i flere praktik-, løntilskuds- og aktiveringsforløb, 
hovedsageligt inden for køkken- og rengøringsbranchen. Men ingen af disse beskæftigel-
sesforløb har resultereret i en fastansættelse, og derfor har Fatima efterhånden mistet 
troen på, at hun vil komme i fast arbejde. Ifølge Fatima er det dog ikke med hendes 
gode vilje, at hun fortsat er arbejdsløs efter alle disse år – hun vil meget gerne arbejde, 
fortæller hun, da vi besøger hende og familien en kold og regnfuld eftermiddag i april. 

Fatima og hendes børn er søde og imødekommende, da vi bliver budt indenfor i deres 
5-værelses lejlighed. Fatima har bagt hjemmelavede somaliske kager og tilbyder des-
uden både vand, te og kaffe, da vi sætter os omkring sofabordet midt i stuen. På trods 
af Fatimas mange år i Danmark er det ikke uden udfordringer at føre en samtale med 
hende på dansk. Alligevel står det hurtigt klart, at hun nærer et stort ønske om at komme 
i arbejde. Førtidspension er ikke en mulighed, fastslår hun. Og et køkken- eller rengø-
ringsjob ville både give hende økonomisk overskud og glæde i hverdagen. Hun føler sig 
fastlåst i sin daglige gang i hjemmet og savner friheden til fx at rejse ned for at besøge 
sin mor i Kenya. Det er 10 år siden, at de to så hinanden sidst.

Vores første indtryk efter at have fået det første kort oprids af familiens situation er, 
at Fatimas ledighed og mistrivsel kan afhjælpes ved blot at finde den rette jobåbning. 
De fem hjemmeboende børn på henholdsvis 10, 14, 15, 18 og 21 er nu så gamle, at de, 
ifølge Fatima, ikke længere står i vejen for, at hun vil kunne passe et fuldtidsarbejde. Og 
for en sagsbehandler i jobcentret, der får samme korte version af Fatimas situation, vil 
det derfor være nærliggende at hjælpe hende med at finde de rette jobopslag eller at
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arbejde med hendes ansøgninger og cv. Men hvis det var så simpelt, hvorfor har Fatima 
så været ledig så længe? Der er tydeligvis noget, Fatima ikke fortæller os, eller som hun 
ikke selv er bevidst om, der står i vejen for, at hun kan komme i arbejde. 

Vi har kun kendt Fatima i et par timer, og derfor er det fuldt forståeligt, at hun ikke de-
ler alle familiens udfordringer med os. Alligevel forlader vi lejligheden med en klar for-
nemmelse af, at børnene fortsat kræver mere opmærksomhed end Fatima giver udtryk 
for – og at Fatimas ledighed ikke kun skyldes et mangelfuldt cv. Dette bekræftes, da vi 
efterfølgende besøger lederen af Langkærparkens boligsociale indsats, Jan Houborg An-
dersen, i bydelshuset, nogle få hundrede meter fra Fatimas lejlighed. Vi har knap nok sat 
os ned, før en af Fatimas yngste sønner træder ind ad døren for at forære Jan en pose 
med de somaliske kager, der blev til overs fra vores besøg. Gestussen er udtryk for den 
tætte relation, Jan har opbygget til familien; en relation der gør ham i stand til at give os 
et andet og mere fuldkomment billede af Fatima og børnenes komplekse udfordringer.   
Jan fortæller, at han har et rigtig godt forhold til Fatima og børnene, og at de er en utro-
lig sød familie. Men han fortæller også, at han har modtaget flere klager på familien 
fra andre beboere i deres opgang, og at flere af børnene har vist tegn på mistrivsel og 
adfærdsproblemer. En af de ældste sønner færdes i nogle temmelig hårdkogte miljøer, 
og den yngste søn på 10 år har i flere år tiltrukket sig opmærksomhed på grund af en 
ustyrlig adfærd, der allerede kom til udtryk, da han som femårig løb barfodet rundt i 
området sent om aftenen som maskot for områdets hårdeste bande. 

Ifølge Jan har børnenes problematiske adfærd og periodiske mistrivsel afgørende ind-
flydelse på Fatimas evne til at passe et arbejde. Det oplevede han selv i hendes seneste 
løntilskudsforløb, hvor Fatima havde haft svært ved at indordne sig under de normalt 
gældende spilleregler på arbejdsmarkedet og bl.a. ofte meldt sig syg uden gyldig doku-
mentation. Jan er ikke i tvivl om, at Fatima gerne vil have et arbejde, men efter et helt 
liv på kontanthjælp er hendes opfattelse af egne arbejdsmarkedskompetencer ude af 
trit med virkeligheden. Derfor er der brug for en langt mere håndholdt indsats over for 
familien, hvis Fatima skal i bæredygtig beskæftigelse.

Fatimas familie er et godt eksempel på, at forældres beskæftigelsesstatus til tider har 
forbindelse til og må forstås i lyset af deres børns psykosociale vanskeligheder. Og at så 
komplekse familieproblemer – og så lange perioder udenfor arbejdsmarkedet – kun kan 
forstås og afhjælpes med blik for disse sammenhænge. 
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En langsigtet investering



Udover målsætningen om at skabe positive 
forandringer for de medvirkende familier i 
form af øget beskæftigelse, trivsel og sund-
hed, så har Familien arbejder sig frem-pro-
jektet fra start også haft fokus på det øko-
nomiske investeringspotentiale ved at sætte 
mere intensivt ind overfor denne målgruppe. 
Langtidsledighed kan som tidligere nævnt 
have stor betydning for den enkelte ledige 
og den lediges familie, men der er også be-
tydelige samfundsøkonomiske udgifter for-
bundet med langtidsledighed og mistrivsel i 
udsatte familier, på både kort og lang sigt, 
da den enkelte ledige og deres familier ofte 
trækker på en lang række forskellige offent-
lige ydelser. Der kan således være væsentli-
ge økonomiske besparelser at hente, hvis det 
lykkes at flytte en borger fra offentlig for-
sørgelse til beskæftigelse og samtidig ned-
bringe antallet af støtteforanstaltninger for 
familien som helhed. 

Beskæftigelsesministeriet har tidligere be-
regnet, at kommune og stat sparer ca. 
200.000 kr. om året, hver gang en ledig 
kontanthjælpsmodtager kommer i arbejde, 
fordi man på den ene side sparer udgifterne 
til offentlig forsørgelse og på den anden side 
opnår skatteindtægter. Men udover bespa-
relserne på beskæftigelsesområdet, vil man 
ofte se en lang række besparelser på socia-
le og behandlingsmæssige indsatser, som et 
resultat af at trivslen, sundheden og relatio-
nerne i de enkelte familier forbedres. Og dis-
se besparelser vil i mange tilfælde overstige 
besparelserne på overførselsindkomster9. De 
samfundsøkonomiske gevinster ved succes-
fulde helhedsorienterede indsatser findes 
således ikke kun på beskæftigelsesområdet, 
men i endnu højere grad på det sociale og 
behandlingsmæssige område. 

Formålet med dette afsnit er at undersøge, 
hvilke udgifter kommunen har haft til fa-
milierne i projektet i de sidste 10 år (som 

er den gennemsnitlige ledighedsperiode for 
de medvirkende forældre) – for dermed at 
kunne sige noget om, hvilke samfundsøko-
nomiske besparelser, der potentielt kan op-
nås, hvis det lykkes at øge trivslen og be-
skæftigelsesgraden i familierne. 

Helhedsorienterede indsatser er lang-
sigtede investeringer

I forhold til potentialet for økonomiske be-
sparelser ved at indføre helhedsorienterede 
indsatser, er det værd at bemærke, at be-
sparelserne som regel først vil vise sig ef-
ter nogle år. Dette hænger sammen med, at 
mange familier – når først en medarbejder 
giver sig tid til og får mulighed for at sæt-
te sig ind i familiens behov – vil vise sig at 
have brug for mere hjælp og støtte, end de 
havde i forvejen. 

For eksempel har flere af familierne i pro-
jektet, efter job- og familiekoordinatorerne 
lærte familierne at kende, vist sig at have 
brug for psykologhjælp, bostøtte, medicin-
tilskud eller lægelig behandling, hvilket der 
ikke var opmærksomhed på inden projekt-
start. Projektet har altså været et godt ek-
sempel på, at når først en medarbejder for 
alvor sætter sig ind i og tager hånd om en 
udsat families udfordringer og behov, vil der 
være en række nye udgifter forbundet med 
at løfte familiens sundhed og trivsel, inden 
gevinsterne bliver indfriet og det reelt bliver 
muligt at fokusere på beskæftigelsesper-
spektiverne for forældrene. Man skal altså 
ikke forvente, at opnå betydelige økonomi-
ske besparelser på kort sigt, hvis bare man 
sætter tilstrækkeligt mange medarbejder-
ressourcer ind for at hjælpe familien. Til 
gengæld vil den langvarige indsats for at 
håndtere familiens grundlæggende udfor-
dringer på sigt kunne mindske behovet for 
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3 case-eksempler til belysning af po-
tentielle økonomiske besparelser

For at give et indblik i, hvilke økonomiske 
besparelser, der potentielt kan hentes ved 
hjælp af en succesfuld relationel beskæfti-
gelsesindsats, har vi udvalgt 3 familier fra 
projektet, og dykket ned i deres historik 
på social- og beskæftigelsesområdet med 
henblik på at finde ud af, hvad familierne 
har modtaget af offentlig hjælp og støtte i 
de sidste 10 år. Case-familierne er udvalgt 
med henblik på at sikre en vis diversitet og 
repræsentativitet i forhold til den samlede 
gruppe på 10 familier. Hver familie repræ-
senterer således flere af de andre familier i 
projektet, hvad angår parametre som etnisk 
baggrund, psykiske lidelser, visitations-
gruppe (kontanthjælp eller ressourceforløb), 
mv.  
Beskrivelsen af hver enkelt case-families hi-
storik i ’systemet’ i de sidste 10 år, giver en 
fornemmelse af, hvordan familierne i mange 
år har modtaget offentlig hjælp og støtte for 
betydelige summer, i form af overførselsind-
komster og sociale og behandlingsmæssige 
indsatser, uden at der tilsyneladende er sket 
nogen nævneværdig progression. Som det 
senere vil blive redegjort for i et afsnit om 
projektets opnåede resultater, har den hjælp 
familierne har modtaget fra det kommunale 
system i de sidste 10-20 år, ifølge famili-
erne selv, ikke haft nogen betydelig effekt. 
I den sammenhæng fremhæver familierne 
Familien arbejder sig frem-projektet som 
en anderledes gavnlig indsats, der kan gøre 
en meget større forskel, end de indsatser, de 
tidligere har modtaget
I et tilbageblik er det naturligvis ikke til at 
sige, om en anden type indsats, som fx en 

relationel beskæftigelsesindsats, kunne have 
hjulpet familierne ind på en anden og mere 
positiv livsbane på et tidligere stadie. Men 
deres forløb (og de dertilhørende udgiftspo-
ster, som beskrives nedenfor) understreger 
behovet for og fornuften i at revurdere den 
eksisterende praksis og eksperimentere med 
nye og mere helhedsorienterede indsatser 
for at undgå lignende sagsforløb i fremtiden.  

Familiernes forløb i systemet de sid-
ste 10 år

Tidslinjerne på de næste sider illustrerer, 
hvilke forløb og foranstaltninger de tre ca-
se-familier har modtaget i regi af social- og 
beskæftigelsesforvaltningen i de sidste godt 
10 år, fra 2007/2008 til i dag. Flere indsatser 
og forløb i sundhedsvæsenet, på skoleom-
rådet, i den boligsociale indsats mv. er ikke 
med på oversigten.
I forhold til tidslinjerne er det værd at be-
mærke følgende:

Hvor lang tid der kan gå imellem 
forskellige aktiveringsforløb, uden 
der tilsyneladende er nogen, der har 
øje for familien. 

Hvor mange gange de samme ak-
tiveringstilbud afprøves, og hvor 
meget jobafprøvninger på arbejds-
markedscentrene (AMC) fylder i de 
aktiveringsforsøg, der iværksættes.

Hvor mange forløb der sættes på 
pause undervejs eller helt stoppes 
længe før tid, fordi borgeren og/
eller familien som helhed ikke kan 
eller er motiveret til at håndtere ar-
bejdsprøvningerne. 
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sociale og behandlingsmæssige indsatser 
betydeligt.



Hvor få beskæftigelsesrettede forløb 
der igangsættes i private virksom-
heder, og hvor få personligheds- og 
kompetenceudviklende forløb der 
igangsættes i civilsamfundsregi.

Hvor stor spredning der er mellem 
behandlinger og udredninger af fy-
sisk og psykisk sygdom. Spørgsmå-
let er om man, ved en mere inten-
siv indsats på et tidligere tidspunkt 
kunne have skabt et mere komplet 
vidensgrundlag om familiens hel-
bred og ressourcer, som et bedre 
udgangspunkt for de næste mange 
års indsats over for familierne. 
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Familie 1: Moderen i familien er diagnosticeret med angst, PTSD, ADHD og har en borderline diagnose. Hun lider 
desuden af tilbagevendende depressioner. Hun bor alene med to drenge. Hendes forløb er kendetegnet ved man-
ge afbrudte aktiveringsforløb som følge af hendes manglende psykiske overskud, og der ses ikke nogen væsentlig 
progression. Hun har meget tunge psykiske problemer, der indimellem har været kombineret med kokainmisbrug. 
Udfordringer i forhold til hendes børn mindsker hendes overskud. Tidslinjen nedenfor viser, hvilke forløb og foran-
staltninger familien har modtaget i de sidste 10 år, fra 2008 til 2018. Moderen har modtaget kontanthjælp siden 2008. 
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Familie 1: Moderen i familien er diagnosticeret med angst, PTSD, ADHD og har en borderline diagnose. Hun lider desuden
af tilbagevendende depressioner. Hun bor alene med to drenge. Hendes forløb er kendetegnet ved mange afbrudte
aktiveringsforløb som følge af hendes manglende psykiske overskud, og der ses ikke nogen væsentlig progression. Hun har
meget tunge psykiske problemer, der indimellem har været kombineret med kokainmisbrug. Udfordringer i forhold til
hendes børn mindsker hendes overskud. Tidslinjen nedenfor viser, hvilke forløb og foranstaltninger familien har modtaget
i de sidste 10 år, fra 2008 til 2018. Moderen har modtaget kontanthjælp siden 2008.

December 2008: Straksafklaring hos AMC-
Midt*, 25 timer om ugen. 

Forløbet afbrydes.

*AMC: Arbejdsmarkedscenter

Marts 2009: Daghøjskolen 

Gimle (FO-Aarhus): 
Kvindeliv, 30 timer om 

ugen. Forløbet afbrydes

Juni 2009: Krisepsykolog

Oktober 2009: Flyttehjælp 

+ deltager i Projekt Unge,                                                       

10 timer om ugen

Marts 2010: AMC-syd, 
afprøvningslinjen: Virksom-

hedspraktik i kiosk 6 timer 

om ugen. Afbrydes før tid. 

Januar 2012: AMC-nord: 

Arbejdsevneafprøvning = kan 

ikke klare mere end 10 timer 

om ugen. Stoppes før tid

Januar 2011: Angstforløb 

på Center for Selvmords-

forebyggelse, 2 samtaler 

om ugen. 
December 2011: 

Behandling på angstklinikken

Kontanthjælp 2008-2013

Uddannelseshjælp 2014-2015

Ressourceforløbsydelse 2017 - i dag

Juni 2013: 

Familieskole 

med sin søn, 

fritages derfor 

fra aktivering. 

Kontanthjælp 2015-2017

Februar 2013: 

Straksafklaring hos 

AMC-Midt, 25 timer om 

ugen. Stoppes før tid

2012: Diagnosticeret 

med emotionel ustabil 

personligshedsforstyrrel

se. Tildelt behandling, 

hvor hun deltog 2 ud af 

10 gange. Januar 2014: 

Udebliver fra læse-

skrive-regnetest 2 

gange (FVU-test)2015-2016:

Barsel

Juni 2014: 

Familierådgiver 

søger om bostøtte

Maj 2014: 

Udredes for ADD

2015: Vuggestedet 

med hjælp til 

yngste søn.  

December 2016: 

Visiteres til CV-værksted

(melder afbud 3 gange)

2016-2018: Tildeling 

af mentor, 1 time 

hver anden uge

Februar 2017: 
Økonomisk rådgivning

August 2017: Sagen forelægges 

inspirationsteamet – godkendes til 

rehabiliteringsteamet

Oktober 2017: 
Indsallet al 

ressourceforløb Juni 2018: I Familien arbejder sig 

frem-projektet: Godkendt til at 

deltage i kursus for at uddanne sig 

til vippetekniker, som en del af 

hendes ressourceforløb. 

2017: ADHD-klinikken

2017: MST 
Familiebehandling

2008

I DAG



Familie 2: Der er 5 børn (sammenbagt familie). Parret har 2 hjemmeboende børn. De er 5 og 11 år. De har 2 fjernede 
børn på henholdsvis 2 (tvangsanbragt) og 14 (frivillig familiepleje) år. Moderen har været ledig siden 1994 og søgte 
kontanthjælp i november 2001. Moderen har været i 11 aktiveringsforløb på 10 år, hvor nogle af dem har været længe-
revarende. Der er de sidste par år sket en gradvis stabilisering. Det vil sige, at hun møder rimeligt stabilt, er motiveret 
og får ros hos arbejdsgiver. Det der bremser udviklingen, er udfordringer med børnene og i parforholdet.
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Familie 2: Der er 5 børn (sammenbragt familie). Parret har 2 hjemmeboende børn. De er 5 og 11 år. De har 2
fjernede børn på henholdsvis 2 (tvangsanbragt) og 14 (frivillig familiepleje) år. Moderen har været ledig siden 1994
og søgte kontanthjælp i november 2001. Moderen har været i 11 aktiveringsforløb på 10 år, hvor nogle af dem har
været længerevarende. Der er de sidste par år sket en gradvis stabilisering. Det vil sige, at hun møder rimeligt stabilt,
er motiveret og får ros af arbejdsgiver. Det der bremser udviklingen, er udfordringer med børnene og i parforholdet.

2007-2008: Kurset 
Technica Projekthuset, 30 

timer om ugen.

*AMC: Arbejdsmarkedscenter

2007: Jobmesse
2008: Familie-rådgiver tilknyttet

Februar 2008: AMC-Midt*, 

30 timer om ugen. 

April 2012: Afprøvningslinjen 

på AMC-Nord, 25 timer i 

køkkenet om ugen.

2008-2009: Barsel

Kontanthjælp 2001-2013

Virksomhedsrevalidering 2013

Juni 2011: Forældreevne-undersøgelse. 

Kontanthjælp 2015 – i dag

Februar 2013: 

Hygiejnekursus

2011: Parent Management 

Training-Oregon (PMT-O) 

forløb for familien, 1 gang 

ugentligt. Derudover familie-

behandling, 1 gang ugentligt.

September 2012: 

Virksomhedspraktik-

samtale i Bilka

Marts 2014: 

Forløb hos 

Familiecenter Vest

November 2013: 

Løntilskudsjob på 

AMC-Nord i køkkenet

Maj 2016: Opstart på 

job- og CV-værksted 

på AMC-Syd, 20 

timer om ugen

August 2015: 
Revalideringen 

stoppes –kontanthjælp igen

2007

I DAG

Marts 2018: Krisecenter 

med søn (hjælp til dette 

i Familien arbejder sig 

frem-projektet)

Juli 2016: Praktik hos 

Kokken og Jomfruen

November 2016: 

Delvist selvforsørgende til 

og med januar 2017

Marts 2017: Tilknyttet ISS og 

virksomhedspraktik som 

køkkenmedhjælper hos 

Brasseriet, 25 timer om ugenAugust 2017: 
Løntilskudsansættel

se ved Brasseriet
indtil februar 2018



Familie 3: Moderen i familien er både før og efter sin skilsmisse udfordret af en meget dominerende eksmand, hvilket 
forværrer hendes fysiske og psykiske tilstand. I lange perioder er hun ikke i stand til at deltage i aktiveringstilbud, 
fordi hun er plaget af kraftig hovedpine. Hun kom til Danmark i 1995 og har ikke haft tilknytning til arbejdsmarkedet 
siden. Hun har været i 12 aktiveringstilbud og virksomhedspraktikker på 10 år inkl. Mikrolånsforløb. Forløbene er 
præget af afbrydelser pga. sygdom. 

Familie 3: Moderen i familien er både før og efter sin skilsmisse udfordret af en meget dominerende eksmand, hvilket
forværrer hendes fysiske og psykiske tilstand. I lange perioder er hun ikke i stand til at deltage i aktiveringstilbud, fordi
hun er plaget af kraftig hovedpine. Hun kom til Danmark i 1995 og har ikke haft tilknytning til arbejdsmarkedet siden.
Hun har været i 12 aktiveringstilbud og virksomhedspraktikker på 10 år inkl. Mikrolånforløb. Forløbende er præget af
afbrydelser pga. sygdom.

Februar 2008: Ægtefælle 
tildeles førtidspension

*AMC: Arbejdsmarkedscenter

Marts 2008: Jobværksted i 

AMC-Midt*, 30 timer om 
ugen indtil december 2008. 

Flere sygemeldinger og 
fraværsperioder undervejs.

2005:  Underretning fra 
Børnehaven og anbefaling om 

økonomisk friplads. Der sættes 

familiebehandler på sagen. 

December 2008: 
Virksomhedspraktik i Hasle 

Fysioterapi, 6 timer om ugen. 

Stoppes i februar 2009.

August 2008: Starter i 
prakSk på Syværksted, 

men stoppes samme 
måned pga. helbredet.

Februar 2009: Jobværksted 

AMC-Midt, 15 timer om ugen. 

Pause fra juni-august pga. 

sygmelding. Psykolog- og 

fysioterapibehandling. 

2008-2009: Udredning og behandling 

for kronisk hovedpine og migræne –

og bevilget forløb hos psykolog, 

Smerteklinikken og sociallægen 

Kontanthjælp 2000-2010

Forrevalidering 2018

Kontanthjælp 2011-2018

September 2009: 

Jobværksted AMC-

Midt, 15 om ugen. 
April 2010: Aktivering 

i trivselsgruppen. 

Forløb: Ringe i søen, 

7,5 time om ugen.

2007: Udredning vedr. 
migræne hos speciallæge 

Juli 2017: Jobsamtale 

(som en del af 
Familien arbejder sig 

frem-projektet)

Oktober 2014: Virksomheds-

praktik i tøjbutik, 2 timer om 

ugen. Forløbet afbrydes i 

marts 2015.

September 2017: 
Virksomhedspraktik ved 

samfundsfaglig kantine, 9 timer om 

ugen. Praktik afbrydes efter 3 uger.Oktober 2017: 
Virksomhedspraktik i 

sybutik, 7 timer om ugen, 

praktik afbrydes før tid.

December 2017: Optages i 

Mikrolånsprojekt vedr. opstart 

af selvstændig virksomhed, 

stoppes i juni 2018.  

2007

I DAG

December 2009: 

Tilskud Sl 

tandbehandling.  Januar 2010: 

Helbredsanmodning 

til psykologDecember 2010: 

Samtale om 

ergonomi

Juli 2014: Mentor tilknyttes

Januar 2011: AMC-

Nord, indkaldelse til 

psykologsamtale

Forrevalidering 2010-2011

Kontanthjælp 2018 – i dag

Oktober 2017: 
Virksomhedspraktik som 

syerske i anden sybutik, 3 dage 

om ugen, praktik gennemføres.
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Udgifter for de tre familier i samme periode

Visualiseringen af de tre familiers forløb i de sidste 10 år viser, at kommunen – på trods af de 
sociale og familiemæssige indsatser og diverse beskæftigelsesrettede aktiveringsforløb – har 
haft meget vanskeligt ved at skabe de nødvendige positive forandringer i familierne for, at de 
bliver selvforsørgende og uafhængige af systemet. Det betyder, at kommunen i alle årene har 
haft væsentlige udgifter til hver enkelt familie. Nedenstående tabel viser, hvor store udgifterne 
har været på hhv. beskæftigelsesområdet og socialområdet for hver enkelt familie. Som tabellen 
viser, ligger udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet relativt ens for alle tre familier. Her har 
udgifterne til offentlig forsørgelse ligget på mellem 160.000-200.000 kr. om året pr. familie. På 
socialområdet er billedet anderledes forskelligt. Her har en familie samlet set modtaget støtte 
for mere end 7 millioner kr. på 10 år, hvilket især skyldes udgifterne til familiebehandling og 
anbringelse af et barn uden for hjemmet, mens udgifterne i de andre familier i meget lavere. 
Forskellene i udgiftsniveauer viser, at selvom forældrene i alle tre familier har været udenfor 
arbejdsmarkedet i mange år, ser de sociale udfordringer vidt forskellige ud på tværs af famili-
erne.
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Tabel: Udgifter til case-familier i social- og beskæftigelsesforvaltningen 2008-2018

Forvaltning Familie

Samlet

3

2
1

Beskæftigelses-
forvaltningen

Overførselsindkomster + div.

Ydelser 2008-2018

Social-
forvaltningen

Samlet

Beløb i alt

Udgifter i alt for alle tre familier på tværs af forvaltningsområder

Familie 3

Familie 2

Familie 1

Barn 1
Hele 
familien

Glutenallergi

I alt

Mor

Barn 1

Barn 2

Botilbud, kriseramte kvinder.
Udgifter til transport til møde i Ankestyrelsen.
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver.
Økonomisk støtte - kontakt barn/forældre under anbringelse.
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse.
Økonomisk støtte i forbindelse med paragraf 52 stk. 3.

Advokatbistand.
Familiebehandling eller lignende.
Kontaktperson til barnet/den unge.
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
Økonomisk støtte i forbindelse med paragraf 52 stk. 3.
Advokatbistand.
Anbringelse uden for hjemmet.
Dække udgifter til transport til møde i Ankestyrelsen.
Familiebehandling eller lignende. 
Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser - forebyggende. 
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 
Økonomisk støtte - kontakt barn/forældre under anbringelse. 
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse. 

Hele 
familien I alt

Mor
Barn 1

Barn 2
Hele 
familien

Støtte
Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser, forebyggende.
Økonomisk støtte, prævention. 
Konsulentbistand, familiebehandling eller lignende + økomomisk støtte i 
fobindelse med paragraf 52 stk. 3. 

I alt

1,629,208.00 kr. 

1,897,538.00 kr

2,025,503.00 kr.

5,552,249.00 kr.

17,692.00 kr.

184,877.00 kr.

472,295.00 kr.

674,864.00 kr.

994,020.00 kr

927,644.00 kr.

5,304,182.00 kr.

7,225,846.00 kr.

64,671.00 kr.

64,671.00 kr.

7,965,381.00 kr.

13,517,630.00 kr. 

Note: Ovenstående udgifter er hentet i de kommunale registerdata og trukket via CPR-numre. Visse ydelser fremgår ikke, da de ikke kan trækkes via CPR-nummer. 
Ovenstående er derfor et konservativt bud på udgifterne til hver familie. Der vil desuden være udgifter fra børn- og ungeforvaltningen, sunhed- og omsorgsforvaltningen, mm. 
som ikke vises her. 



Samlet udgiftsniveau for de 3 familier 

Som vist i tabellen ovenfor, løber udgifterne 
til de tre case-familier på social- og beskæf-
tigelsesområdet i de sidste 10 år altså samlet 
set op i mindst 13,5 millioner kroner (base-
ret på kommunale registerdata). Tallene er 
baseret på de udgifter, der har været mulige 
at trække via CPR-numre, hvilket betyder, 
at der er en række udgiftsposter, der ikke 
fremgår af opgørelsen, bl.a. flere af jobcen-
trets egne tilbud samt de relativt få udgifts-
poster, der udbetales via KMD Aktiv. Der-
til kommer alle de udgifter, der måtte have 
været i andre forvaltninger, herunder på 
sundhedsområdet, som heller ikke er med-
regnet. Alt i alt er de 13,5 millioner kroner 
således et konservativt bud på udgifterne til 
de tre familier. Eksempelvis viser tidslinjen 
for Familie 3 oven for, at der igennem årene 
har været væsentlige udgifter til psykolog-
behandling, fysioterapi, smertebehandling, 
udredning for kronisk hovedpine, mv. Men 
disse udgifter fremgår ikke af ovenstående 
tabel, hvorfor det må antages, at der for alle 
tre familiers vedkommende har været bety-
deligt flere udgifter i løbet af årene. 

Ser man på tallene, udgør udgifterne til de 
tre familier i alt 5,5 millioner kr. på beskæf-
tigelsesområdet, mens udgifterne på socia-
lområdet løber op i lige knap 8 millioner 
kr. Fordelingen af udgifter stemmer således 
overens med den tidligere nævnte pointe 
om, at der potentielt er større besparelser 
at hente ved at nedbringe antallet af sociale 
foranstaltninger end ved at flytte en borger 
ud af offentlig forsørgelse. 

Foruden tallene fra social- og beskæftigel-
sesområdet, er der indhentet oplysninger 
fra børn- og ungeforvaltningen. Her har det 
ikke været muligt at få prissat alle de tilbud, 
som børnene i de tre familier har modtaget. 
For eksempel har det ikke været muligt at få 

oplyst priserne for tilbud på skoleområdet, 
hvor flere af børnene i nogle perioder har 
modtaget støttetimer og taleundervisning og 
har gået i Familieskole, specialklasse og an-
dre specialpædagogiske tilbud. Kun i et en-
kelt tilfælde viser opgørelsen, at kommunen 
har haft en årlig udgift i omegnen af 300.000 
kr. for at have et barn gående i specialklasse. 

Udbyttet af øgede investeringer af-
hænger af metodens effekt

For at vurdere potentialet for at opnå kom-
munaløkonomiske besparelser på længere 
sigt er det relevant at sammenholde ovenstå-
ende udgiftsniveauer med de ekstra udgifter, 
der er forbundet med at anvende den nye me-
tode. I Familien arbejder sig frem-projektet 
har der været en række udgifter forbundet 
med at udvikle den nye metode, evaluere 
projektet mv. Men hvis man udelukkende 
ser på det direkte arbejde, som job- og fami-
liekoordinatorerne udfører, og som vil være 
den primære omkostning ved en implemen-
tering af metoden, koster det i omegnen af 
466.000 kr. pr. job- og familiekoordinator i 
lønkroner pr. år. Dertil kommer ca. 16.000 
kr. i efteruddannelse og ekstern supervision, 
ligesom der må indregnes nogle udgifter til 
ledelse og administration. Eftersom efter-
uddannelse, ledelse og administration også 
forudsættes ved en ordinær indsats, er der 
ikke tale om særlige ekstraudgifter i forhold 
til den relationelle beskæftigelsesindsats. 
Hvad angår lønniveau, arbejder en jobkon-
sulent under normale omstændigheder dog 
med langt flere borgere - i Aarhus Kommune 
med ca. 60 borgere ad gangen - så udreg-
net pr. borger er der lønmæssigt stor forskel 
på udgifterne ved en relationel beskæftigel-
sesindsats og en ordinær indsats. Men for-
di job- og familiekoordinatorerne ikke kun 
arbejder med den beskæftigelsesrettede ind-
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sats, men også løser opgaver, som normalt 
ville høre ind under andre forvaltningsom-
råder, kan det være svært at gøre op, hvad 
forskellene i lønudgifter reelt set er i forhold 
til den ordinære indsats, hvor alle familierne 
ikke kun har haft en jobkonsulent tilknyttet, 
men også en lang række andre sagsbehand-
lere og støtte-kontaktpersoner fra andre 
forvaltningsområder. 

Samlet set kan investeringspotentialet være 
ganske stort ved den relationelle beskæf-
tigelsesindsats, hvis den viser sig at være 
mere effektiv end den ordinære indsats, som 
finder sted på tværs af forvaltningsområder. 
Hvis hver job- og familiekoordinator i gen-
nemsnit arbejder med 5 borgere, som det er 
sket i Familien arbejder sig frem, giver det 
en samlet udgift på ca. 95.000 kr. pr. borger 
pr. år (inkl. ekstern supervision og ekskl. 
ledelse, administration og efteruddannel-
se). Men i betragtning af at udgifterne til 
hver familie – beregnet ud fra case-eksem-
plerne – mindst udgør mellem 200.000 og 
1,4 millioner kr. pr. år alene på social- og 
beskæftigelsesområdet, kan der potentielt 
være mange penge at spare på længere sigt, 
hvis job- og familiekoordinatoren formår at 
nedbringe familiens behov for ekstra støtte. 

For eksempel har to af de tre case-familier 
i hhv. 5 og 9 år modtaget familiebehandling 
for op mod 100.000 kr. årligt. Hvis den re-
lationelle beskæftigelsesindsats kunne have 
fjerne behovet for, at en af disse familier kom 
i familiebehandling bare et enkelt år, ville 
udgiften til den relationelle beskæftigelses-
indsats være tjent hjem. Det samme kunne 
gøre sig gældende på flere andre områder, fx 
i forhold til behovet for at tilbyde en familie 
støtte i hjemmet, hvilket i to af familierne 
har udgjort en udgift på 80.000 kr. årligt, 
eller behovet for at tilknytte en kontaktper-
son til et barn eller en ung i familien, hvilket 
i en af familierne har kostet kommunen op 

mod 65.000 kr. og 81.000 kr. årligt.

641 andre familier i samme situation i 
Aarhus Kommune

Udover de tre case-eksempler, der gennem-
gås nedenfor, har vi gennem kommunale 
registerdata fundet frem til, hvor mange an-
dre familier i Aarhus Kommune, der – ud fra 
en række objektive kriterier – ser ud til at 
befinde sig i en lignende situation, og som 
dermed også må forventes at trække store 
veksler på de kommunaløkonomiske bud-
getter. 

Familierne er udtrukket på baggrund af føl-
gende kriterier: 

Familien har en aktiv sag i social-
forvaltningen
eller
Der er indenfor de sidste 5 år sket 
underretning på mindst et barn i 
familien

og

Mindst en voksen i familien er ak-
tuelt aktivitetsparat med mindst 2 
år på offentlig forsørgelse
eller
Mindst en voksen i familien er ak-
tuelt i ressourceforløb/jobafklaring
eller 
Mindst en i familien modtager ak-
tuelt ledighedsydelse og har mod-
taget ledighedsydelse i mindst et år

I alt 641 familier opfylder ovenstående kri-
terier i Aarhus Kommune. Antallet af fami-
lier indikerer, at der kan være en stor grup-
pe af familier, som vil have stor gavn af en 
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mere helhedsorienteret og sammenhæn-
gende indsats. Ligesom det indikerer, at der 
kan opnås store økonomiske besparelser, 
hvis man vælger at anvende samme metode 
over for alle i målgruppen – og vel at mærke 
lykkedes med at bringe dem i beskæftigelse 
og/eller at nedbringe behovet for sociale- og 
behandlingsmæssige indsatser. 

Næste afsnit beskriver de konkrete resulta-
ter, der blev opnået i Familien arbejder sig 
frem-projektet, og kan altså, med ovenstå-
ende økonomiske analyse in mente, være 
med til at sandsynliggøre investeringspo-
tentialet i den relationelle beskæftigelses-
indsats. 
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Projektets resultater



Dette afsnit beskriver, hvilke positive so-
ciale og beskæftigelsesmæssige forandrin-
ger projektet har medvirket til at skabe i de 
deltagende familier. Afsnittet indeholder en 
gennemgang af hver enkelt families forløb i 
projektet fra start til slut for at vise, hvilke 
forandringer projektet har bidraget til – og 
hvilke målsætninger det lykkedes eller ikke 
lykkedes at indfri indenfor projektets tids-
ramme. Herefter inddrages familiernes be-
svarelser i interviews og spørgeskemaer til 
at samle op på projektets væsentligste re-
sultater på tværs af de 10 familieforløb. 

Fremgang og forandring i hver 
enkelt familie

Alle familier har i løbet af pilotprojektet 
fået intensiv hjælp og støtte til at håndte-
re sociale og helbredsmæssige udfordrin-
ger samtidig med at der i varierende grad er 
blevet arbejdet på beskæftigelsesrettede ini-
tiativer, der kunne flytte forældrene tættere 
på arbejdsmarkedet efter mange år på of-
fentlig forsørgelse. Ifølge både medarbejdere 
og familier, står alle familier i dag et bed-
re sted end da projektet startede – selv om 
det langtfra er alle deres udfordringer, der 
er blevet løst. Men som dette afsnit beskri-
ver, har familierne oplevet at få en markant 
større tro på tilværelsen, at der er kommet 
større afklaring på deres beskæftigelsessi-
tuation, og at deres families generelle triv-
sel er øget i sammenligning med tiden inden 
projektstart. 

Dette afsnit vil – på baggrund af afsluttende 
notater for alle familier, der blev udarbej-
det af job- og familiekoordinatorerne ved 
projektets afslutning – opridse udviklingen 
for hver enkelt familie i løbet af projektet. 
Forløbene beskriver både hvilke åbninger og 
afklaringer i forhold til beskæftigelse som 

projektet har medvirket til at skabe i fami-
lierne samt de sociale og helbredsmæssige 
indsatser og forandringer, der har fundet 
sted i projektets forløb. Beskrivelserne af 
hver enkelt forløb er udformet med øje for at 
sikre familiernes anonymitet.

Familie 1
I familie 1 bor en enlig moder på 36 år med 
hendes to drenge på hhv. 3 og 13 år. Fami-
lien kom med i projektet i november 2017. 
Børnene har hver deres far, og den yngste 
har få timers samvær med faderen og far-
moren hver 14. dag. Kvinden lider af PTSD, 
borderline, ADHD og angst, og har modtaget 
kontanthjælp hele sit voksenliv, kun afbrudt 
af korte ansættelsesforhold. Inden hun kom 
med i projektet i november 2017, hvor hun 
netop var blevet indstillet til ressourcefor-
løb, havde hun ikke haft et beskæftigelses-
rettet forløb siden 2013. 

Familien er udfordret af en lang række so-
ciale og psykiske problematikker. Hendes 
ældste søn er adfærdsmæssigt udfordret 
og viser tegn på ADHD. Han kommer ofte i 
konflikt, er grænsesøgende og provokeren-
de, har mange skoleskift bag sig, højt sko-
lefravær og går ved projektets start i spe-
cialklasse. Den yngste søn beskrives som 
værende i trivsel, men familiecentret har 
en særlig opmærksomhed på at forebygge, 
at han får det ligeså svært som storebroren. 
Moderen har – på trods af store protester fra 
hendes egne forældre, der på mange områ-
der har negativ indflydelse på hendes liv og 
beslutninger – derfor samtykket til, at han 
skrives op til aflastning i en aflastnings-
familie. Moderen har udover ovenstående 
psykiske lidelser kæmpet med en række af-
hængigheder af hhv. alkohol, kokain, kø-
betrang og senest ludomani, som har gjort, 
at moderen har en gæld på ca. 300.000 kr. 
til 40 forskellige kreditorer. Familien er ved 
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projektstart i familiebehandling.

Ifølge job- og familiekoordinatoren har 
hendes samarbejde med kvinden resulteret 
i, at der er kommet styr på en lang ræk-
ke forhold, som har gjort familiens liv mere 
stabilt og fremtidsudsigterne lysere. Mode-
ren træffer mange gode valg: Hun er blevet 
bedre til at sætte grænser for hendes børn, 
hun har afsluttet et dårligt parhold, er i gang 
med en række fogedretssager for at få afkla-
ret hendes gæld. Den ældste søn kom med 
job- og familiekoordinatorens hjælp – og en 
bevilling fra familiecentret - på efterskole, 
hvilket gavnede både ham og moderen. Des-
værre blev han smidt ud efter en episode, 
hvor han havde taget kvælertag på en anden 
elev, og det har fået konflikterne på hjem-
mefronten til at stige igen. Til gengæld er 
der kommet styr på moderen og sønnens 
medicinforbrug, fordi familien har fået be-
vilget medicintilskud det næste halve år, 
efter at det blev opdaget at moderen – når 
hun selv skulle betale for medicinen – ikke 
tog sin medicin regelmæssigt, men i stedet 
brugte pengene på online-spil. 

Sideløbende med alt det andet, har koordi-
natoren snakket med moderen om hendes 
ønsker og tanker om beskæftigelse. Kvinden 
drømmer om at arbejde i skønhedsbranchen, 
fordi hun selv benytter skønhedsklinikker. 
Kvinden får af projektet bevilget et 5-da-
ges øjenvippekursus, som hun gennemfører, 
selvom de 5 arbejdsdage i træk belaster hen-
de så meget, at hun får feber og kaster op. 
Kurset betyder, at hun kan komme i praktik 
i en beauty-salon 10 timer om ugen, fordelt 
på to arbejdsdage. På trods af angsten for at 
køre med bus i myldretiden, har hun med få 
undtagelser mødt stabilt. Dette står i skarp 
kontrast til alle tidligere praktikforløb, som 
hun har afbrudt før tid. Selvom hun er glad 
for arbejdet, har hun dog bedt om at blive 
sat ned i tid, så hun kun skal arbejde 5 timer 

om ugen. Målet er derfor på sigt, at hun af-
klares til fleksjob, og at stabiliteten i fami-
lien opretholdes og forbedres. Det kræver, 
ifølge job- og familiekoordinatoren, at der 
fortsat tilknyttes én kontaktperson, som kan 
se på tværs af jobcenter- og familiecenter-
indsatsen og de sammenhængende proble-
mer med børn, økonomi og psykiske lidel-
ser, som moderen kæmper med; en person 
som fortsat kan være en fortrolig sparrings-
partner, der kan hjælpe moderen med at be-
vare overblikket, selvkontrollen og de gode 
beslutninger, hun er begyndt at træffe. 

Familie 2
I familie 2 har moderen på 50 år, efter 15 år 
på kontanthjælp, haft et midlertidigt løntil-
skudsjob i et køkken på 25 ordinære timer 
om ugen. Hun har herefter haft en ny pe-
riode uden for arbejdsmarkedet, fordi hun 
efter en voldsepisode i hjemmet – og en un-
derretning der kom på baggrund af sønnens 
udtalelser i skolen – måtte opholde sig på et 
krisecenter med hendes ene søn, indtil hun 
blev skilt fra sin mand og blev placeret i en 
ny bolig. Der har igennem projektet været 
flere forsøg på, at få moderen i fast arbejde 
eller i et praktikophold med lovning på mu-
ligheden for senere at opnå ordinære timer. 
I alle de tilfælde, hvor der har været en åb-
ning på arbejdsmarkedet, har udfordringer i 
familien sat planerne på hold. Men nu hvor 
hun har sin egen bolig, er planen, at der bli-
ver gjort en indsats for at finde et ordinært 
job på mange timer eller fuld tid, gerne i et 
køkken. 

Kvinden har i projektet fået hjælp til ophol-
det på krisecentret, at håndtere bruddet med 
manden, og at flytte ind i en ny lejlighed. 
Desuden har kvinden gennem hele forløbet 
været påvirket af sagen om hendes ene søn, 
som er tvangsanbragt uden for hjemmet. 
Her har job- og familiekoordinatoren måt-
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tet gøre det tydeligt, at det ikke har ligget i 
hendes magt at ændre ved den pågældende 
sag. Hvad angår den anden søn, som fort-
sat bor hos moderen, er han efter mange års 
mistrivsel i skolen begyndt at trives på en ny 
skole. Familiens forløb i projektet har i me-
get høj grad været præget af ustabilitet og 
udsving – fra perioder med relativt stor ro 
på familiens situation og dermed stort fokus 
på beskæftigelse, til perioder med kaos og 
opbrud i familien og alle beskæftigelsespla-
ner sat på pause. 

Ifølge job- og familiekoordinatoren har det 
været rigtig godt for familien at flytte i egen 
bolig og få mere ro på i hjemmet. Uroen har 
i vid udstrækning været forårsaget af kon-
flikter med faderen, og selvom moderen og 
faderen fortsat er i tæt kontakt, fordi de 
på mange måder er hinandens eneste tæt-
te voksenrelation, er moderen blevet langt 
bedre til at sige fra og sætte grænser. Alt i alt 
har moderen, ifølge job- og familiekoordi-
natoren, en stor interesse i at komme i gang 
på arbejdsmarkedet og mange ressourcer at 
bidrage med, selvom hun tynges af det store 
ansvar, der hviler på hendes skuldre i for-
hold til at få familielivet og de udfordrende 
familierelationer til at fungere. 

Familie 3 
Familie 3 blev optaget i projektet i juni 2017. 
Familien består af en moder på 45 år med 
mellemøstlig baggrund og hendes fire børn. 
Da job- og familiekoordinatoren første gang 
mødte moderen, var hun meget dårlig både 
fysisk og psykisk. Kvinden havde mange 
smerter i sin skulder, store samarbejdspro-
blemer med hendes eksmand, økonomiske 
udfordringer, og så var hun, ifølge koordi-
natoren, generelt deprimeret og havde opgi-
vet håbet om, at hendes og hendes families 
situation kunne blive bedre. Moderen har i 
løbet af projektet fået det markant bedre. 

Der er blevet arbejdet på en lang række ud-
fordringer i familien. Relationen mellem 
moderen og eksmanden er blevet markant 
forbedret, ligesom der er blevet arbejdet 
på relationen mellem moderen og børne-
ne. Der er blevet taget hånd om den yngste 
søn, som havde et meget højt fravær i sko-
len, men som nu er flyttet permanent ind 
hos faderen, og derfor møder stabilt i skole 
hver dag. Desuden lykkedes det job- og fa-
miliekoordinatoren at opfylde den mellem-
ste søns største ønske i starten af projektet, 
da hun på bare to uger fik drengen optaget 
på basketball-linjen på en efterskole – med 
økonomisk støtte fra både efterskolen og 
private virksomhedssponsorater fra Tilst. 
Denne episode blev et vendepunkt for fami-
lien. Efterskolen krævede, at både moderen 
og faderen deltog på det første møde – og 
drengens glæde og de positive omstændig-
heder gjorde, at forældrene pludselig sam-
arbejdede på en helt anden måde. Derudover 
skabte det en helt anden energi hos mo-
deren. Med tiden fyldte de fysiske smerter 
mindre og mindre, og pludselig fik kvinden 
mod på både praktikforløb og job. Senere 
blev drengen også hjulpet til at finde et fri-
tidsjob på en restaurant.

Moderen har i løbet af projektet været i 3 
forskellige praktikforløb, i hhv. et køkken/
kantine, som skrædder i en brudekjole-for-
retning, og som skrædder i et skrædderi. 
Kvinden har en baggrund som skrædder fra 
sit hjemland, og det er hendes store drøm 
at leve af at sy. Det har derfor været i fokus 
i projektet. Og efter 18 år på kontanthjælp, 
blev kvinden i 2018 optaget i Aarhus Kom-
munes Mikrolånsforløb, hvor hun fik hjælp 
til åbne sit eget syværksted. På trods af stor 
ros fra lederen af mikrolånsforløbet, der 
mente, at hun gjorde store fremskridt, har 
kvinden valgt at droppe ideen om at blive 
selvstændig. Det var for usikkert og kræ-
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vende selv at opbygge en kundebase. 

Kvinden og hendes børn er flyttet i en min-
dre bolig, hvilket har givet lidt ekstra luft i 
deres økonomi. De er først lige ved at finde 
sig til rette i den nye lejlighed, men næste 
skridt er at igangsætte en praktikperiode 
hos skrædderiet Strauss. Moderens mål er 
at blive afklaret til fleksjob. 

Job- og familiekoordinatoren har oplevet, at 
kvinden er blevet mere målrettet, har fået 
meget større tro på sig selv, og har fået langt 
mere overskud til at få familien til at fun-
gere. Familien trives derfor bedre i dag, og 
moderen fortæller ved projektets afslutning: 

”Jeg snakker rigtig meget om projektet til rigtigt 
mange mennesker. Den reddede mig og hjalp 
mig rigtigt meget. Det er det vigtigste, der er sket 
for mig, og for mine børn. Efterskolen var som en 
drøm for Ali. Og Mikrolånskursus… det viste, at 
ens drøm kan blive til virkelighed.”

Familie 4
I familie 4 har en mor på 49 år, med østafri-
kansk baggrund, efter 10 år på kontanthjælp 
fået et fast rengøringsjob på 6 ordinære ti-
mer om ugen, som hun nu har passet stabilt 
siden starten af 2018. Der er igennem hele 
projektperioden blevet arbejdet på at finde 
en jobmulighed med flere timer. Kvinden er 
dog udfordret af at bo alene med sine 4 yng-
ste børn (ud af 6), hvor særligt den yngste 
søn, er en stor mundfuld for hende og de 
andre børn i hjemmet. Udfordringerne med 
sønnen tog til i løbet af projektet, hvilket 
bl.a. kom til udtryk ved, at han blev smidt 
ud af skolen. Moderen og hendes eksmand 
har begge haft svært ved at forstå og accep-
tere skolens beslutning. Det har resulteret 
i en del besøg hos lægen med mavesmer-
ter og søvnbesvær, og moderen har nu fået 
sovemedicin for at kunne sove om natten. 
Job- og familiekoordinatoren i flere omgan-

ge været med til netværksmøder på skolen, 
og har i sit samarbejde med moderen hjulpet 
hende til at se sønnens udfordringer i øjne-
ne. Det har resulteret i, at der er taget kon-
takt til handicapcentret, som nu følger søn-
nen og familien tæt i forhold til at yde støtte 
i det omfang, de kan. Der er aftalt måned-
lige netværksmøder, således at alle instan-
ser og forældrene er informeret om sønnens 
udvikling. Job- og familiekoordinatoren har 
i øvrigt arbejdet intensivt med at få samar-
bejdet mellem kvinden og hendes eksmand 
til at fungere, hvilket i vid udstrækning er 
lykkedes, så de nu har et langt bedre sam-
arbejde. Eksmanden har fokus på at støtte 
moderen i forældrerollen, og har blandt an-
det indvilget i at have sønnen boende i en 
periode for at aflaste moderen, og finde en 
konstruktion som er til gavn for hele fami-
lien. 

Moderen har hele vejen i gennem haft et 
stærkt ønske om at komme i arbejde og 
opnå en større økonomisk stabilitet og fri-
hed. En af de store udfordringer er mode-
rens manglende økonomiske overblik. Job- 
og familiekoordinatoren har, på hendes 
besøg hver eneste uge siden moderen kom 
med i projektet i juli 2017, hjulpet med at 
tjekke E-boks, Udbetaling Danmark, Jobnet, 
mv. I november 2018 startede moderen i et 
praktikophold i en klub på en lokal skole, 10 
timer om ugen (udover rengøringsjobbet på 
6 ordinære timer). Der kan i fremtiden være 
mulighed for ordinære timer på skolen. 

Familie 5 
Den femte familie blev optaget i projektet i 
januar 2018. Moderen er 34 år gammel og 
bor sammen med sin kæreste, deres to fæl-
les børn og sit ene særbarn. Moderen lider 
af angst og periodevis depression, og har 
været udenfor arbejdsmarkedet siden ung-
domsårene, hvor angsten startede. Ved de 
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indledende samtaler i projektet giver mo-
deren udtryk for, at hun føler sig glemt af 
og i systemet. Hun har haft skiftende sags-
behandlere, og føler sig talt ned til af den 
aktuelle sagsbehandler fra jobcentret. Der 
er en aktiv sag i familiecentret vedr. hen-
des særbarn, hvor familien modtager støtte 
ift. transkønnethed. Familien er præget af 
problemer i parholdet, som særligt skyldes, 
at moderen føler, at faderen særbehand-
ler deres to fælles børn i forhold til hendes 
særbarn, og at moderen står for langt det 
meste ift. børnene og de praktiske opgaver i 
hjemmet. Da moderen starter i projektet, er 
hun netop startet i praktik i et supermarked, 
2 timer om ugen.

En stor del af moderens øvrige familie er pla-
get af sygdom – med søskende, forældre og 
bedsteforældre syge med psykiske lidelser, 
leukæmi, sclerose, demens og uhelbredelig 
cancer. Her har koordinatoren haft støtten-
de samtaler, og også hjulpet moderen med 
at sætte grænser for, hvor meget moderen 
selv kan klare at hjælpe i resten af famili-
en. Derudover er det lykkedes at få faderen 
overtalt til at gå i parterapi og tage større 
del i opgaverne derhjemme, så moderen får 
mere tid til at tage vare på sig selv. Børne-
ne trives og udvikler sig sprogligt og moto-
risk bedre i dag, end da projektet startede. 
Og kæresten udviser nu større forståelse for 
moderens behov, samtidig med at særbarnet 
er startet i et samtaleforløb hos den samme 
terapeut.

Moderen har også haft gavn af et fokus på 
fysisk sundhed. Hun kunne ikke være i fit-
ness-rummet med flere af de andre familier 
i projektet pga. hendes angst. Men øvelser 
hos en fysioterapeut fik til gengæld hurtigt 
en positiv effekt på hendes store smerter i 
skulderen. Og i stedet for fitness inden for, 
har hun og koordinatoren været ude at gå. 
Moderen er fortsat interesseret i at benytte 

det lokale tilbud om gå-gruppe med fælles-
spisning hver uge, og har nu lavet en afta-
le med kæresten om, at han passer børnene 
den ene dag om ugen. 

Moderens fremmøde i praktikken var usta-
bilt over en længere periode, og mønstret 
var, at jo mere fravær hun havde, des svæ-
rere havde hun ved at komme tilbage til 
praktikken igen. Moderen har grundlæg-
gende en meget høj moral, og hun plagedes 
derfor af meget dårlig samvittighed overfor 
arbejdsgiveren, når hun ikke dukkede op. 
Job- og familiekoordinatoren har kontinu-
erligt samarbejdet med moderen om at for-
bedre hendes fremmøde. De har afprøvet 
sms/ringe-ordning om morgenen, talt om 
at følges derover, taget derover for at handle 
efter at moderen ikke længere kunne det-
te pga. angst og dårlig samvittighed. De har 
drøftet alternative praktiksteder og drøftet, 
hvad der er de primære årsager til, at mo-
deren ikke tager afsted eller vender om på 
cyklen halvvejs. Det, der står tydeligst til-
bage som forklaring, er angsten. Og mode-
rens beskæftigelsessag blev i november 2018 
behandlet i rehabiliteringsteamet, hvilket 
betød, at hun blev bevilget 2 års ressour-
ceforløb. Moderen er efterfølgende stoppet 
i praktikforløbet, hvorfor hun er kommet af 
med den dårlige samvittighed og nu sover 
bedre om natten. Moderen udtaler ved pro-
jektets afslutning: 

”Jeg er blevet mere tryg omkring fremtiden, og 
at jeg ikke bliver glemt i systemet. Jeg har lært, 
at jeg ikke skal holde mig tilbage, og at jeg selv 
bliver nødt til at gøre noget, for at der sker nogle 
ændringer. Jeg har fået tro på en fremtid på ar-
bejdsmarkedet i en eller anden form, og jeg ved, 
hvad der skal til. Jeg kender planen, og det er vir-
kelig rart. Jeg har lært, at det er vigtigt at arbej-
de med alle de små ting og problemer, som er i 
mit liv, før jeg begiver mig ud i fx praktik. Det har 
været rigtig positivt for mig at opleve, at der fin-
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des arbejdspladser, hvor der er plads og rumme-
lighed til en som mig – og jeg har fundet ud af, 
at det er vigtigt for mig, at jeg har en tilknytning 
til en arbejdsplads, fordi det også kan give energi 
og supplere min identitet, så jeg ikke kun er mor. 
Mit mål er, at jeg bliver stabil i en kommende 
praktik, og at jeg på sigt kan få et fleksjob. Det er 
ikke så vigtigt, hvilken branche det er indenfor. 
Bare jeg føler, at jeg gør nytte, og at jeg trives og 
ikke har ondt i maven, når jeg skal afsted.” 

Familie 6
Familie 6 består af en moder på 40 år, som 
bor med hendes kæreste, deres fælles barn 
på 7 år og hendes særbarn på 15 år. Moderen 
har tidligere levet i et voldeligt forhold med 
særbarnets far. Hun har været på kontant-
hjælp, siden hun var 18 år og har diagno-
serne PTSD, depression, angst samt en de-
pendent personlighedsstruktur. Derudover 
er hun dårligt begavet med en IQ på 74. Mo-
deren fortæller ved projektets start: 

”Jeg har været på ressourceforløb i et par år, 
og har været i et par praktikforløb. Men det er 
gået rigtig skidt. Jeg har fx fået angstanfald ved 
busstoppestedet. Jeg fik en meget voldsom fød-
selsdepression efter, at jeg fik [yngste barn]. Jeg 
turde ikke være alene med hende. Jeg var bange 
for, hvad jeg kunne gøre. Jeg så blod komme ud 
af hendes hoved og alt muligt. Min eksmand har 
udsat mig for både psykisk og fysisk vold. Han 
har forsøgt at slå mig ihjel to gange. Det ved min 
ældste datter ikke. Altså han er en god far, men 
han magter ikke at tage ansvar. Han betaler ikke 
penge til hende. Han har spærret mig inde på to-
ilettet, lænket mig til sengen og slået mig mange 
gange i hovedet. Han har snakket rigtig grimt til 
mig og været meget nedladende. Jeg har forsøgt 
at tage mit liv et par gange.”

Job- og familiekoordinatoren har i løbet af 
projektet arbejdet tæt sammen med mode-
ren for at skabe større stabilitet og trivsel i 
familien. Moderen har svære psykiske lidel-

ser, og kan eksempelvis ligge søvnløs hele 
natten over at hendes datter skal starte på 
efterskole til sommer. Det konfliktfylde for-
hold med eksmanden har negativ indvirk-
ning på hendes daglige trivsel, og børnene 
reagerer kraftigt, når deres mor intet over-
skud har. 

Midt i forløbet fik det tætte samarbejde 
med koordinatoren, sammen med et forløb 
hos en psykolog i ressourceforløbsenheden, 
moderen til at blomstre af fornyet håb og 
optimisme, hvilket også blev bemærket af 
både børnene og faderen. Hun deltog i fy-
sisk træning med flere af de andre famili-
er, fik appetitten tilbage, stoppede med at 
ryge, og sov bedre og havde færre mareridt 
om natten. Derfor aftalte de, at hun skulle 
starte i et praktikforløb, og det endte med at 
blive i en kantine på et lokalcenter 1 time, 2 
dage om ugen. Moderen startede kort inden 
til psykologsamtaler, som en forberedelse 
til praktikken, og for at få vejledning un-
dervejs. Alligevel viste det sig desværre, at 
praktikforløbet var så krævende psykisk for 
moderen, at hun brød sammen og hverken 
kunne tage vare på hende selv eller børne-
ne. Efter den ene time i praktik, sov hun det 
meste af dagen, og kunne ikke aflevere hen-
des datter i skole pga. angst. Hendes me-
dicinforbrug steg, og den yngste datter på 
7 år begyndte i den forbindelse at reagere 
kraftigt på moderens mistrivsel ved bl.a. at 
være grænsesøgende i sin adfærd og ikke at 
ville i skole, fordi hun havde ondt i maven.
 
Koordinatoren vejledte i den forbindelse 
moderen i, at datterens adfærd formentlig 
hang sammen med, at hun ville blive hjem-
me og passe på moderen, fordi hun havde 
det så skidt. Til sidst træffer de en beslut-
ning om, at moderen er nødt til at stoppe 
i praktikken. Moderen får i overgangsfasen 
hjælp til, hvordan hun kan snakke med dat-
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teren om hendes psykiske sygdom, hvil-
ket resulterer i, at datteren igen kommer i 
skole, og at hende og datteren begynder at 
kunne tale om problemerne. Datteren bli-
ver senere meldt ud af SFO’en for at spare 
penge, hvilket igen stiller krav til moderen 
ift. at stimulere hende hele eftermiddagen. 
Det forværrer igen deres relation, og det en-
der med, at koordinatoren hjælper familien 
til at søge om en socialpædagogisk friplads 
ved familiecentret. Siden da arbejdede ko-
ordinatoren på at få moderen tilbage på det 
funktionsniveau hun havde, inden praktik-
ken. Og forløbet betød i sidste ende, at mo-
deren – efter knap 20 år på kontanthjælp 
– er blevet visiteret til førtidspension. Ved 
projektets afslutning er det faldet på plads 
med den ældste datter på efterskolen, sam-
arbejdet er bedre med eksmanden, og den 
yngste trives bedre, er mere åben og snak-
kesalig og skal igen starte i SFO. Desuden 
har moderen fået tildelt en bostøtte. Mode-
ren siger ved projektets afslutning: 

”Jeg er ved at acceptere, at jeg ikke kommer ud 
i arbejde, og det har givet mig en ro, at der er 
taget beslutning om førtidspension. Nu kan jeg 
fokusere på mine børn. Dem vil jeg gerne have 
overskud til. De er det vigtigste for mig.”

Familie 7
Forløbet hos familie 7 er blandt de eneste 
forløb, hvor der i den etårige periode fra 
november 2017 til november 2018, på intet 
tidspunkt har været tilpas stor stabilitet i 
familien til, at der for alvor kunne fokuseres 
på de beskæftigelsesrettede aktiviteter. Mo-
deren på 37 år har sydøstasiatisk baggrund, 
og boede med hendes 2 børn hos deres mor-
mor, da familien blev optaget i projektet. 
Moderen fortalte som det første, at hun var 
meget ked af og utryg ved at bo med hendes 
mor, da hun var truende og utilregnelig over 
for både hende selv og børnene. Situationen 

viste sig at være akut, og derfor hjalp job- og 
familiekoordinatoren med det samme med 
at få familien på krisecenter. Derudover var 
fokus i starten på at få skabt det rigtige net-
værk af professionelle omkring familien, så 
de kunne få den nødvendige hjælp. Familien 
havde i alt for høj grad været overladt til sig 
selv. 

Efter ophold på to forskellige krisecentre 
flyttede familien i egen lejlighed i sommeren 
2018. Der har været et tæt samarbejde med 
familiecentret omkring børnenes trivsel, og 
moderen har deltaget på meget positiv vis i 
det samarbejde, selvom det har været hårdt 
for hende. Job- og familiekoordinatoren har 
for nylig været med hos moderens egen læge 
og fået en henvisning til psykologsamta-
ler. Moderen har for nylig fået konstateret 
mavesår og har i perioder været meget ned-
trykt, men hun har ikke på noget tidspunkt 
fået hjælp til at tale om den hårde proces, 
hun har været igennem det seneste år. 

Moderen er ifølge koordinatoren en fighter. 
Hun vil sine børn det bedste, og hun vil ger-
ne i arbejde. Hun er ensom, har det svært 
med at gå hjemme og vil gerne ud ad døren. 
Men hun blev opereret i hånden i december 
2018 har derfor ikke måttet løfte noget siden. 
Moderens ekskæreste og faren til børnene er 
rejst fra Asien til Danmark for at hjælpe med 
at passe børnene i perioden efter operatio-
nen, i det moderen ikke har anden familie 
til at hjælpe. Derudover deltager moderen 
hver uge indtil marts i et forløb i et børne-
hus, sammen med hendes ældste søn. Ko-
ordinatoren har drøftet mulighederne for at 
deltage i forskellige frivilliggrupper, men det 
har moderen endnu ikke haft overskud til.

Ifølge koordinatoren, har moderen i projekt-
perioden været igennem en meget svær pe-
riode i hendes liv. Men moderen oplever selv, 
at det at flytte væk fra sin mor har været 
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meget positivt. Hun har fået gladere børn, og 
både hende og børnene føler sig mere trygge. 
Efter operationen vil hun, ifølge hende selv, 
have mere overskud til at komme i gang med 
sit eget liv. Hun ønsker, at der nu for alvor 
kan komme ro på børnenes tilværelse – og 
at børnenes far flytter til Danmark. Derud-
over drømmer hun om at finde et fast ar-
bejde, hvor hun kommer ud ad døren hver 
dag. Det må gerne være på et bestemt va-
skeri, som tidligere har udtrykt interesse for 
at ansætte hende eller i hvert fald at få hen-
de i praktik til at starte med. Forhåbentlig 
bliver der snart så meget ro i familien, at det 
bliver muligt. 

Selvom moderen kan virke indadvendt, så er 
hun, ifølge den ene koordinator, en livlig og 
snakkesalig person, når hun føler sig tryg. 
Hvis den fremtidige beskæftigelsesindsats 
skal lykkedes, er det derfor, ifølge koordina-
toren, vigtigt, at de forskellige professionel-
le omkring hende samarbejder og inviterer 
hende ind til fælles møder, fremfor at hun 
fx bliver indkaldt til møder på jobcentret hos 
en medarbejder, som hun knap nok kender. 

Familie 8
Familie 8 består af en moder på 38 år med 
mellemøstlig baggrund, en fader og seks 
børn på mellem 2 og 15 år. Da moderen kom 
med i projektet, som den sidste af familier-
ne, i maj måned 2018, havde der været en 
underretning vedrørende en mistanke om 
vold fra faderen over for to af børnene. Der 
var derfor en proces i gang i familiecentret, 
hvilket fyldte meget for moderen og resten 
af familien. Derudover var moderen optaget 
af, at hendes to ældste børn skulle starte på 
fokusskolen, som tilbyder særlig tilrettelagt 
undervisning for udsatte og frafaldstruede 
elever i 8. og 9. klasse. Moderen har mod-
taget kontanthjælp lige siden hun kom til 
Danmark for 17 år siden. 

De to job- og familiekoordinatorer har sam-
men arbejdet med at få styr på familiens 
økonomi, bl.a. er der et beløb på 33.000 kr. 
som er blevet eftergivet, der har været en 
del kontakt til Udbetaling Danmark vedr. 
boligstøtte, og der er søgt om økonomisk 
støtte til tandbehandling. Kvinden er blevet 
hjulpet til at søge om dansk pas, og der har 
været fokus på samarbejdet mellem mode-
ren, familiecentret og familieskolen. Yderli-
gere er der blevet arbejdet med behandling 
af moderens fødder, da de sprækker og giver 
mange smerter. Moderens fysiske helbred 
udgør en stor barriere for beskæftigelse, og 
derfor er der yderligere blevet arbejdet med 
fysisk træning, som moderen er blevet me-
get optaget af, ligesom moderen er skrevet 
på venteliste hos en fysioterapeut ved so-
ciallægeskolen pga. hendes slidgift i ryggen. 

Efter nogle måneder i projektet blev mode-
ren tilbudt et praktikophold i en børneha-
ve få kilometer væk. Desværre takkede hun, 
til job- og familiekoordinatorernes store 
fortrydelse, nej, fordi hun syntes det lå for 
langt væk og havde et stort ønske om at bli-
ve tilknyttet en lokal familieskole, hvor hun 
følte sig tryg og kendte medarbejderne i for-
vejen. Moderen vil helst finde et arbejde i 
lokalområdet, da der er mange udfordringer 
i dagligdagen med børnene. Hun er gift med 
en mand med alvorlige psykiske lidelser, og 
hun står derfor meget alene med opgaverne 
omkring børnene. I den nærmeste fremtid 
skal moderen eksempelvis deltage i et tre 
forskellige forløb med tre af hendes børn, på 
hhv. familieskolen 2-3 gange om ugen, til 
klasseundervisning i dansk 3-4 gange om 
ugen, i et træningsforløb hos en øjenlæge 
med et af børnene, der har store problemer 
med at se, og i møder med PPR, som er i 
gang med en undersøgelse. 

Moderen har, ifølge koordinatorerne, rykket 
sig meget i løbet af projektet. Hun er langt 
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mere selvstændig, selvsikker, og optimi-
stisk omkring fremtiden. Hun handler selv 
på tingene, ringer selv ud, og er efterhånden 
åben for praktikophold på flere andre steder 
som hende og koordinatorerne har været i 
kontakt med. Det kan dog først blive aktuelt 
efter ovennævnte forløb på Familieskolen. 
Og det vil være afgørende, at der i det videre 
arbejde med familien er et samarbejde mel-
lem moderens jobkonsulent og familieråd-
giver, da børnenes og familiens trivsel, og 
moderens evne til at gennemføre et prakti-
kophold, vil være tæt forbundne. 

Familie 9
Familie 9 består af en enlig mor til to børn, 
hvoraf den ene er flyttet hjemmefra. Mode-
ren på 46 år deltog i projektet fra juli 2017. 
Moderen er kræftsyg. Hun er blevet ope-
reret i løbet af projektet, men er desværre 
stadigvæk alvorligt syg af kræft flere steder 
i kroppen. Hendes hjemmeboende søn har 
mange sociale udfordringer, og hun er for-
fulgt af en voldelig ekskæreste, som fortsat 
opsøger hende. Moderen var – kort efter en 
kræftoperation undervejs i projektet – ud-
sat for et voldeligt overgreb, som gjorde, 
at hun måtte flytte i ny bolig, hvilket hun 
fik hjælp til af job- og familiekoordinato-
ren. Hendes kræftsygdom er alvorlig, og den 
forværrer hendes psykiske tilstand, hvilket 
gør det svært for hende at bevare overblik-
ket over sin økonomi og de praktiske opga-
ver i hjemmet. Udover de mange støttende 
samtaler, som har været vigtige for mode-
ren at have med koordinatoren, og som både 
har givet hende fornyet energi til håndtering 
af hendes sygdomsforløb – og kræfter til at 
være en tilstedeværende mor – har hun der-
for fået hjælp til at få betalt sine regnin-
ger, komme til lægeaftaler, skolesamtaler 
og samtaler med den ungerådgiver, der til-
knyttet sønnen. Sønnen kom i løbet af pro-
jektet på efterskole, hvilket har haft en me-

get gavnlig effekt på de sociale udfordringer, 
han tidligere har udvist. 

Kvindens kræftsygdom gør det midlertidigt 
irrelevant at fokusere på beskæftigelse, og 
der var også overvejelser i løbet af projektet 
om, hvorvidt hun skulle udfases fra projek-
tet. Det blev dog besluttet at give hende den 
støtte, der var mulig projektet ud. Fremtiden 
for hende og familien er uvis, men moderen 
har selvfølgelig et stort ønske om at blive 
rask – og så drømmer hun om et lille hus 
på landet, hvor hun kan bo med sin søn, når 
han kommer hjem fra efterskole. Derudover 
ønsker hun at komme tilbage til sit gamle 
job. 

En af koordinatorerne beskriver moderen, 
som en person, der gerne vil det gode i livet, 
har et stort ønske om stabilitet og ro, og er 
et meget omsorgsfuldt menneske. 

Familie 10
Med hensyn til den sidste familie har det som 
tidligere nævnt været umuligt for de to ko-
ordinatorer at få skabt kontakt til moderen. 
Efter utallige forsøg over flere måneder på at 
opnå kontakt, er det stadig ikke lykkedes at 
få lavet en aftale uden, at moderen har aflyst 
mødet kort inden. Dette sker også for andre 
medarbejdere i socialforvaltningen, der for-
søger at få kontakt med familien, og der er 
derfor for nylig blevet lavet en underretning 
på familien af bekymring for kvinden selv, 
men særligt af bekymring for kvindens to 
børn, der begge har massivt skolefravær. 
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Konklusioner på tværs af de 10 familieforløb

Ovenstående forløbsbeskrivelser viser, hvordan job- og familiekoordinatorernes opgave i pro-
jektet i høj grad har været at skabe en større stabilitet i familierne som helhed, og at tage hånd 
om de akutte sociale og familiemæssige udfordringer, som i mange år har betydet, at de be-
skæftigelsesrettede indsatser over for forældrene på mange måder har været dømt til at fejle på 
forhånd. Og selvom projektet kun i meget begrænset omfang lykkedes med at bringe forældre 
i ordinær beskæftigelse, har projektet skabt væsentlige resultater på flere andre parametre. På 
baggrund af forløbsbeskrivelserne ovenfor, samt job- og familiekoordinatorernes vurderinger 
og familiernes svar i interviews og spørgeskemaer, kan den relationelle beskæftigelsesindsats 
i projektet siges at have medvirket til 4 centrale resultater, som hver især uddybes nedenfor:

1. Øget trivsel og stabilitet i familierne
2. Øget arbejdsmarkedsparathed for forældrene
3. Hurtigere afklaring på forældrenes beskæftigelsessituation
4. Større tillid til og sammenhæng i den kommunale indsats

Interviewmetode

Ved projektets afslutning blev alle mødre interviewet om deres oplevelse af at 
have været med i projektet. Interviewet bestod af et simpelt spørgeskema bestå-
ende af i alt 11 spørgsmål, hvor de blev bedt om at vurdere, hvilken betydning 
deres deltagelse i projektet havde haft for eksempelvis deres tro på at komme i 
arbejde inden for det næste år, deres overskud i hverdagen til at finde et arbejde, 
deres families generelle trivsel mv. 

Alle forældrene fik hjælp til at udfylde spørgeskemaet og havde mulighed for at 
stille spørgsmål undervejs, diskutere de opstillede svarmuligheder og uddybe 
hvorfor de svarede som de gjorde. Det var i nogle tilfælde ikke muligt for for-
ældrene at svare meningsfuldt på spørgsmål, der drejede sig om fremgang på 
beskæftigelsesområdet, fordi de fx var kommet i job (1 mor) eller var visiteret til 
førtidspension (1 mor). Desuden var der enkelte tilfælde, hvor forældrene ikke 
ønskede at svare på et spørgsmål. Derfor er der til nogle spørgsmål kun 6 eller 7 
besvarelser, hvorfor dette på ingen måde kan siges at udgøre et egentligt kvanti-
tativt videngrundlag. I stedet bør besvarelserne ses som en ud af flere metoder til 
at få sandsynliggjort om projektet, i forældrenes optik, rent faktisk har været med 
til at skabe fremgang, både hvad angår forældrenes arbejdsmarkedsparathed og 
familiernes generelle trivsel og overskud.
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Derudover bestod interviewet af en række uddybende spørgsmål om projektet 
og dets betydning for dem selv og deres børn, hvad der havde fungeret eller ikke 
fungeret i samarbejdet med job- og familiekoordinatorerne, hvordan indsatsen 
adskilte sig fra tidligere indsatser, og hvad deres plan var for fremtiden. 

I alt 8 ud af 10 mødre deltog i interviewene. En enkelt mor var nødsaget til at mel-
de afbud på grund af sygdom. Den sidste blev ikke spurgt, da hun, som tidligere 
beskrevet, ikke har været til at få kontakt med i løbet af projektet, og derfor ikke 
som sådan kan siges at have været deltager i det. 

Overordnet set viste interviewene, at samtlige 8 familier satte stor pris på den 
hjælp og støtte, som de havde fået i løbet af projektperioden. Og selvom alle for-
ældre flere gange – og på forskellig vis – blev opfordret til at komme med deres 
bud på, hvad der kunne have været gjort anderledes eller bedre, så viste det sig 
at være helt umuligt at få dem til at udtale sig kritisk omkring projektet eller at 
komme med forslag til justeringer. Det eneste, de kunne blive enige om var, at det 
var ærgerligt, at projektet stoppede. Flere af dem udtrykte således stor bekymring 
over, og i nogle tilfælde endda decideret frygt for, at skulle tilbage i det ordinære 
system. Én fortalte, at hun ”var meget bange for, hvad der sker, når Tara (job- og 
familiekoordinator) ikke længere er der til at hjælpe”, mens en anden ligeledes 
påpegede, at hun ”var bange for at ryge tilbage i det gamle system. Jeg kommer 
til at savne de glade væsener (koordinatorerne). Fordi de er så imødekommende, 
får man lyst til at åbne op og dele en masse ting i livet.”

Øget trivsel og stabilitet i familierne

Job- og familiekoordinatorerne endte med 
at hjælpe familierne med alt fra ophold på 
krisecentre, håndtering af forældrekonflik-
ter, at få unge på efterskole og behandlet fy-
siske smerter, at få styr på deres økonomi og 
meget andet. Og som beskrivelserne af hver 
enkelt families forløb viser, lykkedes det i 
mange tilfælde at skabe større stabilitet i 
familierne, at øge børnenes og forældrenes 
trivsel, at forbedre deres fysiske og mentale 
sundhed - og i det hele taget at styrke for-
ældrene i troen på, at de med den rette støt-
te og de rigtige beslutninger kan sætte ind 
på en ny og mere lovende kurs i tilværelsen. 
7 ud af 8 mødre svarede i spørgeskemaun-
dersøgelsen, at familiens deltagelse i pro-

jektet havde gjort, at de havde fået det bed-
re som familie i det hele taget (eksempelvis 
afspejlet ved, at de som familiemedlemmer 
havde fået det bedre sammen, at de havde 
fået et bedre humør, at de havde større over-
skud, eller at de havde fået større håb for 
fremtiden). Den sidste mor valgte at svare, 
at de ’i forvejen havde det godt som familie’ 
inden projektstart. 

Deres uddybende svar i de afsluttende in-
terview viste da også, at de på mange må-
der, stod et bedre sted i dag end da projektet 
startede. En moder udtaler: 

”Det har været et meget godt projekt for mig, og 
også for mine børn, som er blevet meget gladere 
efter, at Tara (job- og familiekoordinatoren) er 
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fortæller, at det har haft betydning for deres 
børn, at de er startet i fx praktik. At børne-
ne udtrykker stolthed og mindre bekymring, 
fordi de er kommet i praktik og ikke bare 
sidder hjemme.” Dette understøttes af en 
moder, som udtaler:

”Jeg kan se på dem, at de godt kan lide, at jeg 
ikke bare altid er derhjemme. At jeg har lavet 
noget, og at deres mor har mere styr på nogle 
ting. Jeg kan tydeligt se forskel på de to store. Jeg 
tror virkelig, at mine børn bliver kede af det, når 
jeg fortæller, at jeg ikke skal være i praktik mere. 
Men det viser jo bare, at de er stolte, når jeg ta-
ger på arbejde.”

Projektet har også medvirket til, at flere har 
fået det bedre i deres parforhold. Fx udtaler 
en moder: 

”At jeg gør de her ting, som Jane (job- og fami-
liekoordinator) og jeg har aftalt uden min mand, 
det gør, at jeg føler mig mindre afhængig af ham 
– og det gør noget godt for os, også for ham. Før 
mindede han mig om alle aftaler, osv. men det 
kan jeg bedre selv styre nu. Og det tror jeg er for-
di, at vi vender så mange ting – det giver bare et 
eller andet. Det letter og giver mere overskud.”
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kommet. Jeg har boet i Danmark i næsten 20 år, 
men jeg har aldrig fået denne type hjælp. Jeg har 
været meget ked af det, men nu er jeg rolig.”

Flere andre mødre udtaler på samme måde, 
at hjælpen har gjort dem ”meget mere ro-
lig”. Det, at der ikke har været en tidsbe-
grænsning, hver gang de har mødtes med 
koordinatorerne, at de har mødtes derhjem-
me, og at de har kunnet tage fat i dem, når 
der var behov for det – og dele alle typer be-
kymringer – har gjort dem rolige og trygge. 
Også i forhold til at blive sikre på, at de ikke 
overser vigtige aftaler eller opgaver i forløb 
med deres børn, deres behandling, etc. En 
moder udtaler fx: ”Det giver rigtigt meget at 
have en at ringe til, det giver en grundlæg-
gende tryghed.”, mens en anden fortæller:

”Det har betydet rigtig meget. Jeg føler mig tryg, 
godt tilpas – jeg føler jeg er på rette vej. Når jeg 
får besøg af Tara og Jane, slapper jeg rigtigt af 
– og går der længere tid imellem, mangler jeg 
noget i mit liv.”

Børnene er i flere familier også begyndt at 
trives bedre. Ifølge moderen i en af famili-
erne, som flere gange bliver rørt, da hun skal 
fortælle om betydningen af projektet, betød 
hjælpen i projektet (fx til at flytte), at bør-
nene nu har sluppet deres daglige frygt og 
angst og er blevet gladere.  En anden moder 
udtaler:

”Min søn er kommet på ADHD-medicin, og jeg 
kan mærke på ham, at han ikke bliver lige så gal 
mere”, ligesom en tredje fortæller, at ”projek-
tet gjorde, at min søn flyttede ind hos hans far, 
hvilket helt klart er bedre. Han har meget mindre 
fravær nu end før.”

Det har også haft betydning for børnene, når 
det fx er lykkedes, at få en moder i praktik. 
Det understreges af job- og familiekoordi-
natorerne, som udtaler, at ”Flere forældre 



Har fået et nyt syn og en ny tro på sig selv, er blevet mere opmærksomme på 
egne ressourcer og egenskaber, og har fået større fokus tilbage på dem selv, og 
deres individuelle ønsker og behov, som i flere tilfælde har været glemt i forsøget 
på at holde sammen på familien og hjælpe andre end dem selv. 
Har fået styr på deres økonomiske situation: Størstedelen af familierne har øko-
nomiske udfordringer. Nogle har fået støtte til at tage kontakt til Den Sociale 
Retshjælp, andre har kunnet nøjes med koordinatorernes økonomiske vejledning. 
Familiernes økonomiske situation har enormt stor betydning for deres overskud, 
fordi det kan være hele deres eksistensgrundlag, der er på spil. Hvis der ikke er 
styr på økonomien, er der ikke meget overskud til at kigge på fx beskæftigelse. 
Er blevet bedre til at bede om hjælp – og har fået større overblik over de ting, 
de gerne vil have hjælp til. Efterhånden som der er blevet sat flueben ved disse 
ting, har de sammen med koordinatorerne kunnet tage næste skridt. Arbejdet i 
familierne foregår ikke lineært, fordi de er i udsatte positioner, og derfor havner 
i situationer, som kræver akut handling og opmærksomhed. 
Er blevet mere deltagende i det omkringliggende samfund, bl.a. gennem delta-
gelse i aktiviteter i lokalområdet som yoga, banko, gåture, fællesspisning. 
Har fået styr på deres medicinforbrug og behov for behandling, bl.a. ved at have 
fået hjælp til at opsøge egen læge og søge om behandling hos psykologer, fysio-
terapeuter, familiebehandlere, mv. Flere forældre har i projektet fået vejledning 
til at gå op eller ned i medicin, begyndt i parterapi eller begyndt at arbejde med 
udfordringer, der tidligere var ’skjult’ for systemet, fx ludomani.
Har fået støtte til at tage kontakt til skoler, bedt om netværksmøder, søgt om 
socialpædagogisk friplads, søgt om parterapi, søgt om medicintilskud, eller støt-
te ved handicapcentret for børn. Som resultat af denne støtte, har flere forældre 
aflyst langt færre aftaler i løbet af projektet, end hvad de ellers har haft for vane, 
hvilket er et tydeligt tegn på positiv forandring og ejerskab over processen. 
Er blevet bedre til at vurdere, hvad de kan holde til, og hvad der kræver for man-
ge ressourcer af dem; hvornår de skal bruge deres netværk, og hvornår de skal 
holde fast i deres egne beslutninger og fx ikke involvere deres familie, fordi de er 
dårlig indflydelse.
Har fået børn og unge, der trives bedre – og er kommet i gang med fritidsjob, 
lektiehjælp og på efterskole, eller har fået støtte til skoleskifte, hjælp til at tale 
med forælderene om deres psykiske sygdom, hjælp til at komme i gang med ak-
tiviteter i lokalområdet og hjælp til at flytte hjemmefra.
Har fået bedre parforhold mellem forældrene, fordi den tætte støtte fra familie-
koordinatorerne har gjort, at mødrene i mindre grad har skullet trække på deres 
mand med bekymringer, tanker, deltagelse i møder mv. Støtten har givet foræl-
drene bedre muligheder for bare at være mand og kone. 

Ser man på projektets betydning på tværs af familierne i forhold til at sikre øget 
trivsel og stabilitet, har projektet, ifølge job- og familiekoordinatorerne, bl.a. 
betydet, at familierne og især mødrene:
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Større arbejdsmarkedsparathed for 
forældrene

Udover målet om at øge beskæftigelsesgra-
den for forældrene, var det et ligeså vigtigt 
mål at øge forældrenes arbejdsmarkedspa-
rathed, dvs. deres grundlæggende faglige 
og personlige forudsætninger for at kunne 
finde og varetage et arbejde. På dette para-
meter viste projektet sig i vid udstrækning 
at leve op til målene. Mange af forældrene 
har således fået en større tro på egne evner, 
et bedre fysisk og psykisk helbred, et større 
overskud til at finde et arbejde, og nye fag-
lige og ikke mindst sociale kompetencer, der 
kan være med til at øge deres jobmulighe-
der. En af mødrene beskriver det sådan her: 

”Før projektet var jeg helt lukket. Jeg havde selv-
følgelig også drømme om arbejde og uddannelse 
inden projektet, men jeg havde ikke overskud til 
det. Jeg var meget træt. Jeg fik psykologhjælp og 
fik sagsbehandleren til at gøre alt. Nu tør jeg selv 
ringe op, tag fat i alle andre. Og træningen har 
hjulpet rigtig meget, så jeg har lettere ved at stå 
op, sidde ned og har mindre ondt. Før havde jeg 
svært ved at falde i søvn, men nu falder jeg i søvn 
med det samme. Tara og Jane (koordinatorerne) 
siger aldrig ’det kan vi ikke’ – og derfor tror jeg 
også selv på det, at jeg kan!”

En anden moder fremhæver ligeledes, at 
”hun har fået det meget bedre psykisk” og nu 
selv tager større ansvar og klarer flere ting 
selv: ”På den ene side har vi fået hjælp til en 
masse ting. Men der er også sket en masse ting, 
som kræver mere af mig. Jeg vil gerne nå at star-
te i praktik, inden projektet slutter. Jeg vil gerne 
have noget at stå op til og gå ud ad døren for hver 
dag.”

For flere af mødrene var projektet også en 
ny mulighed for at finde ud af, hvad de ger-
ne ville og drømte om i forhold til et muligt 
arbejdsliv. En fortæller, at hun i projektet 
fandt ud af, at hun gerne ville arbejde på et 
kontor, mens en anden fandt ud af, at hun 
ville være skrædder:

”Inden projektet startede, vidste jeg ikke, hvad 
jeg skulle. Nu har jeg fundet ud af, hvad jeg kan 
– og hvad der er af muligheder. Jeg er også be-
gyndt at snakke med en masse – snakker med 
folk på gaden. Jeg har fået nye kontrakter, og 
rækker mere ud. Og så har jeg fået det meget 
bedre psykisk – nu kan jeg glemme, at jeg har 
ondt i armen, når jeg snakker med andre og har 
gang i mange ting. Taras hjælp har givet mig 
mere energi. Og fordi hun tror på mig, får jeg 
også ekstra stor tro på mig selv”.

Hvad angår de rent formelle kompetencer, 
er flere af mødrene også kommet styrket ud 
af forløbet. Eksempelvis har en af mødrene 
fået et kørekort, hvilket ifølge hende selv, 
giver hende helt nye muligheder for at få et 
job. En anden har fået et (øjen)vippekur-
sus, som har muliggjort et praktikophold i 
en beauty-salon. En tredje kom med i Mi-
krolånsforløbet med coaching og rådgivning 
ift. opstart af selvstændig virksomhed, med 
alt hvad dette indebærer. 

Spørgeskema: 
Samtlige mødre svarede, at deres deltagelse 
i projektet i nogen eller høj grad havde givet 
dem større overskud til at finde et arbejde. 
Og alle mødre svarede, at deres deltagelse i 
projektet ’i nogen grad’ (3) eller ’i høj grad’ (4) 
havde forbedret deres fysiske og/eller fysiske 
helbred, så de ville have bedre muligheder 
for at passe et arbejde eller et praktikophold. 
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Spørgeskema: 
Til spørgsmålet om, hvorvidt deres delta-
gelse i projektet havde givet dem en bedre 
idé om, hvilket arbejde de gerne ville have, 
svarede 1 mor ’i nogen grad’, 3 svarede ’i høj 
grad’, mens 3 svarede, at de i forvejen vid-
ste, hvilket arbejde de gerne ville have. Og til 
spørgsmålet om, hvorvidt deres deltagelse i 
projektet havde gjort dem klogere på, hvad 
de skulle gøre for at få et arbejde, svarerede 
1 ’i nogen grad’, mens 4 svarede ’i høj grad’. 2 
svarede, at de i forvejen vidste, hvad de skul-
le gøre for at få et arbejde.

En anden forælder udtaler ligesådan, at del-
tagelsen i projektet har givet hende en større 
tro på, at hun vil komme i arbejde inden for 
det næste år. ”Det har det helt sikkert. Nu er der 
mere ro på”.

Hurtigere afklaring på forældrenes 
beskæftigelsessituation

Det viste sig hurtigt at være svært at ska-
be de på forhånd forventede resultater ift. 
ordinær beskæftigelse. Kun en enkelt mo-
der var som sagt ansat i ordinære timer ved 
projektets afslutning. Derudover har et par 
unge fået hjælp til at få et fritidsjob. 

Håndteringen af familiernes umiddelbare 
problemer og behov skabte i flere tilfælde 
nye vinduer for at tænke i afklaring, opkva-
lificering og beskæftigelse. Og flere forældre 
var igennem praktikforløb, opkvalificerende 
kurser, og møder og samtaler med poten-
tielle arbejdsgivere, som gav fornyet opti-
misme i forhold til reelt at kunne finde en 
plads på arbejdsmarkedet. Mange af foræl-
drene er blevet klogere på, hvor meget de i 
virkeligheden kan arbejde, hvad deres kom-
petencer er, og hvilke ønsker og krav de har 
til et fremtidigt job. Og mange flere end ved 
projektets start kan nu begynde at forestille 
sig et liv på arbejdsmarkedet, omend det for 
nogle vil være i jobs med få timer om ugen 
eller særlige støttebehov. Det lykkedes dog 
kun i meget begrænset omfang at omsætte 
dette til ordinær beskæftigelse.

Til gengæld fik flere forældre testet deres 
arbejdsevne på en reel arbejdsplads, hvil-
ket resulterede i en langt hurtigere afklaring 
end de mange års forudgående aktiverings- 
og udredningsforløb i den ordinære beskæf-
tigelsesindsats. Dette må siges at være et 
væsentligt resultat i projektet. Og tager man 
familiernes sociale udsathed og psykiske 
sårbarheder i betragtning, var afklaringen 
af arbejdsevnen – med en efterfølgende plan 
om fleksjob eller førtidspension – forment-
lig det bedste resultat, der kunne komme ud 
af projektet for nogle af mødrene. Det viste 
sig i særlig grad at være urealistisk at foku-
sere på ordinær beskæftigelse for de mødre 
i projektet, der havde nogle svære psykiske 
lidelser. To af de mødre, der oplevede, hvor-
dan deres egen psyke blev sat på prøve i for-
løbet, fortalte ved projektets afslutning:

”Mit mål er at nå i mål med et fleksjob – for at 
undgå usikkerheden og få ro på. Skole, medicin 
og gæld er der styr på. Og arbejdsgiveren siger, 
at hun kan mærke en forskel på mig, selv om 
jeg kun er i praktik 5 timer om ugen.” På sam-
me måde fortæller en anden moder: ”Jeg kunne 

Spørgeskema: 
Til spørgsmålet om, hvorvidt deres delta-
gelse i projektet havde givet dem en større 
tro på, at de ville komme i arbejde inden 
for det næste år, svarede 1 ’i nogen grad’, 
mens 4 svarede ’i høj grad’. En enkelt havde 
i forvejen en stor tro på, at hun ville komme 
i arbejde inden for det næste år.
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godt tænke mig at have et fleksjob i fremtiden. 
I første omgang få timer om ugen, og så bygge 
stille og roligt op. Inden projektet havde jeg slet 
ikke troen på, at det var muligt. Jeg har så mange 
gange oplevet at blive glemt. Uden projektet tror 
jeg ikke, at jeg ville stå det samme sted om 5 år.”

For andre er der stadig mulighed for, at 
den positive udvikling familierne har været 
igennem fortsætter og på et tidspunkt re-
sulterer i ordinær beskæftigelse. Ifølge den 
ene job- og familiekoordinator har familier-
ne ”fået en tro på, at de kan noget, og at der er 
mulighed for at opnå drømmen om et job, og at 
der er en plads til dem på arbejdsmarkedet”. En 
moder fortæller:

”Jeg har i høj grad fået en større tro på, at jeg vil 
komme i arbejde inden for det næste år, fordi det 
nu er en arbejdsprøvning med henblik på fleks-
job. Og inden for en branche, som virkelig inte-
resserer mig. Så jeg er længere end nogensinde.”

Det er i denne sammenhæng væsentligt at 
påpege, at projektet ikke – som i andre for-
søg med helhedsorienterede indsatser, valgte 
at justere målgruppen undervejs og bevidst 
udelade nogle af de mest udsatte borgere for 
at øge chancerne for at skabe resultater på 
beskæftigelsesområdet10. I stedet holdt man 
fast i, at projektet netop blev igangsat for at 
teste, i hvor høj grad metoden kunne skabe 
positive og mærkbare forandringer for nogle 
af de allermest udsatte borgere i kommunen. 
Dette leder frem til en vigtig diskussion om, 
hvem der på sigt kan være i målgruppen for 
den relationelle beskæftigelsesindsats. Og 
her er svaret ikke entydigt. For på den ene 
side har Familien arbejder sig frem-projek-
tet med al tydelighed vist, at metoden kan 
hjælpe nogle af de allermest udsatte fami-
lier med at komme i bedre trivsel og opnå 
et mere stabilt familieliv, samtidig med at 
forældrenes arbejdsmarkedsparathed øges 
og der skabes en hurtigere afklaring af ar-

bejdsevne og beskæftigelsessituation. Om-
vendt vil man med en mindre udsat gruppe 
potentielt kunne skabe markant stærkere 
beskæftigelsesresultater, end det har været 
muligt i dette projekt. Metoden kan der-
for anvendes over for flere målgrupper med 
forskellige typer udfordringer og potentialer 
– det vil blot give forskellige resultater.

Desuden har det, på trods af familiernes 
udsathed i projektet, stadigvæk været me-
ningsfuldt at fokusere på beskæftigelse, 
enten som noget, der stressede forældrene 
og krævede afklaring – eller som et pejle-
mærke, der gav mening at stræbe efter på 
længere sigt. Som følge af koordinatorernes 
tillidsfulde relation til familierne, var foræl-
drene også mere åbne om deres ønsker og 
bekymringer ift. beskæftigelse. En moder 
udtaler fx: ”Det har virkelig været rart, at 
vi både har snakket om beskæftigelse og alt 
det andet. Så det ikke er så koldt eller stift 
– men mere menneskeligt. Det gør også, at 
man tør åbne op om, hvor svært det er med 
praktik osv.” En anden moder, der end-
te med at blive indstillet til førtidspension, 
fortæller ligeledes, at ”det var ok, at der var 
fokus på arbejde, når det nu gav en afklaring. Det 
har været rart at finde ud af, hvad der skal ske.”

Set på tværs, har projektet, ifølge job- og 
familiekoordinatorerne haft følgende betyd-
ning for familierne på det beskæftigelses-
mæssige område:

”Beskæftigelsesmæssigt har vi flyttet deltagerne 
ift. at få en begyndende arbejdsidentitet. Flere 
har været udenfor arbejdsmarkedet i så mange 
år, at de ikke længere har kunnet se sig selv på 
arbejdsmarkedet på nogen måde. Det er indi-
viduelt, hvor meget de har flyttet sig beskæfti-
gelsesmæssigt, men nogle har flyttet sig enormt 
meget, selvom det fx kun er blevet til en praktik 
på 5 timer om ugen indtil videre. Det, der kende-
tegner alle borgerne er, at der ikke skal ret meget 
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til, før der opstår ustabilitet omkring praktikken/
beskæftigelsesindsatsen. Det kan være mod-
tagelsen af en underretning, at barnet ikke vil i 
skole, at der er rod i økonomien og der kommer 
brev fra fogedretten, skænderi med familien, 
sygdom i nærmeste familie, bekymring for bør-
nene osv. Når dette sker, så ses det på fremmødet 
i praktikken, ligesom det for mange ”sætter sig” 
som fysisk smerte/sygdom, som så igen betyder, 
at der meldes fra i eksempelvis praktik.”

Større tillid til og sammenhæng i den 
kommunale indsats

Udover målsætningerne om øget trivsel, 
beskæftigelsesgrad og arbejdsmarkedspa-
rathed i familierne, har der igennem hele 
projektperioden været fokus på at skabe en 
større tillid til ’systemet’ og en større sam-
menhæng i den kommunale indsats. På det 
område, står projektet tilbage med nogle 
meget overbevisende resultater.

Alle borgere, uden undtagelse, svarede i det 
afsluttende spørgeskema, at job- og fami-
liekoordinatorernes indsats i projektet ’i høj 
grad’ havde gjort, at de ’følte sig mere hørt 
og bedre forstået i kommunens hjælp til 
dem og deres familie’, samt at de to koordi-
natorer i projektet havde haft ’bedre mulig-
heder for at imødekomme deres ønsker og 
behov i forhold til at komme i arbejde’ end 
kommunale medarbejdere normalt havde. 
Til spørgsmålet om, hvorvidt deres delta-
gelse i projektet havde givet en bedre sam-
menhæng mellem hjælpen fra jobcentret og 
andre indsatser/sagsbehandlere til dem og 
deres familie, svarede 3 ’i nogen grad’, 3 ’i 
høj grad’, mens en enkelt svarede ’slet ikke’.

”Tidligere gav de mig ikke et rigtigt øre, 
men projektet har været klar med 
begge ører” 
– Mor fra projektet

Sidstnævnte havde ved projektets afslutning 
fortsat et meget udfordrende samarbejde 
med familiecentret, som fastholdt beslut-
ningen om, at moderens ene søn skulle for-
blive anbragt uden for hjemmet. Dette hav-
de job- og familiekoordinatoren ikke kunne 
ændre ved i projektet, hvilket gjorde, at hun 
svarede på spørgsmålet, som hun gjorde. 
På trods af moderens utilfredshed på netop 
dette punkt, udtalte hun til sidst i projektet, 
at ”jeg har fået lidt større indsigt i og forståelse 
for, hvorfor kommunen gør som de gør. Det ville 
være nemmere, hvis de kunne samarbejde bedre 
på tværs. Men Tara har gjort det nemmere med 
møderne på jobcentret – og vi har fået hjælp til 
at undersøge ting, som vi ikke vidste var muligt. 
Fx at få ordnet tænder.” En anden moder har 
en mere positiv erfaring med hendes fami-
liesagsbehandler, som, ifølge moderen ”har 
været god hele tiden.”. Moderen fortæller 
dog, at ”det [projektet] har haft stor betydning 
i forhold til min jobkonsulent. Der har ikke tidli-
gere været snak mellem jobcenter og familieaf-
delingen”. 

Generelt står mange af mødrenes oplevelse 
af job- og familiekoordinatorernes indsats i 
skarp kontrast til den indsats, de tidligere 
har modtaget af. En af mødrene udtaler så-
ledes:  

”Jeg kunne slet ikke tale med min tidligere sags-
behandler. Jeg følte mig presset. Selv da min 
datter var syg, følte jeg mig presset. Men det er 
blevet meget, meget bedre i det her projekt. De 
har haft tid til det! Der har andre ikke. Og der-
for er det svært at fortælle dem min historie. 
Mine sagsbehandlere skifter hele tiden – ved 
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ikke hvorfor (…) Nu er der større forståelse hos 
andre sagsbehandlere, fordi jeg har været med 
i projektet. Jeg får mere respekt, når de [job- og 
familiekoordinatorerne] er med, så bliver man 
pludselig mødt helt anderledes. Jeg anbefaler tit 
projektet til andre. Alle andre jeg snakker med 
fortæller om deres dårlige sagsbehandlere og si-
ger jeg er heldig.”

En anden moder giver udtryk for en lignen-
de tilfredshed med den støtte, hun har fået i 
projektet: ”Hvis der er nogle ting, man har brug 
for, så får man hjælp. Jeg har ikke prøvet ikke at 
blive forstået i projektet. Uanset hvad man får 
hjælp til, er det bedre end tidligere.”
I det hele taget har forældrenes udtalel-
ser afspejlet, at de har haft brug for en 
tæt og fortrolig samtalepartner. Sand-
synligvis fordi de ikke selv har venner og 
bekendte at gå til for gode råd. Når job- 
og familiekoordinatorerne ser tilbage på 
projektet, kan de genkende mange af de 
ting, som borgerne peger på omkring 
forskellene fra den ordinære indsats, 
som de begge to har været en del af in-
den projektet, og som de stadigvæk har 
mange kollegaer, der arbejder efter. Ko-
ordinatorerne fortæller: 

”Det betyder meget for familierne, at de - i ste-
det for at skulle kontakte 2 eller 3 personer el-
ler tilbud - kun skal henvende sig til én person, 
der kan rådgive dem ift. deres samlede situation. 
Vi har været med som bisiddere og ekstra ører, 
vi har vejledt dem om, hvad det er for et møde, 
de skal til, hvad de kan forvente, hvordan syste-
met fungerer, hvem der deltager og hvorfor. De 
har fået mere overblik over, hvordan systemet 
er skruet sammen, og de har fået mulighed for 
at blive hørt i det etablerede system, fordi vi har 
været deres talerør og har været vedholdende i, 
at der skal fokuseres på deres ønsker, drømme 
og mål. De har oplevelsen af, at vi ”banker døre 
ind” for dem, og at deres egen stemme ikke vil 
kunne det samme. Der skal ikke så meget til at 

vælte dem psykisk, og nogle gange er det bare 
en tanke eller en bekymring, der får læsset til at 
vælte, og her har de fået mulighed for at vende 
det med os og dermed forhindre, at problemerne 
vokser sig større.”

Og som det også vil blive beskrevet i et se-
nere afsnit omkring udførelsen af metoden 
i projektet, så har job- og familiekoordina-
torerne til tider selv været frustrerede over 
den måde, som det ordinære system funge-
rer på:

”Der hvor det har været særlig svært at flytte fa-
milierne, er der, hvor vi har været afhængige af 
villighed til støtte fra andre, fx andre afdelinger, 
forvaltninger mv., som – efter at vi har støttet 
familierne i at gå efter deres ønsker og drømme 
– har givet afslag eller har mødt os med et andet 
perspektiv. Tiden er også en faktor, og progres-
sionen lader vente på sig, når sagsbehandlings-
tiderne er lange, og der er ventelister ift. støtte-
foranstaltninger. Og så har det været en kæmpe 
frustration hos os medarbejdere, at det ikke har 
været muligt at trænge igennem til Udbetaling 
Danmark, hvor familierne er fanget i en endeløs 
række af fejl, uigennemsigtige breve osv.”

Spørgeskema: 
Samtlige 8 mødre svarede, at de ’i høj grad’ 
ville anbefale projektet til andre familier, 
hvor forældrene har været ledige i længere 
tid.
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Dette afsnit beskriver, hvordan de to job- og 
familiekoordinatorer konkret har arbejdet 
med familierne undervejs i projektet. Af-
snittet indeholder beskrivelser af de orga-
nisatoriske og ledelsesmæssige rammer for 
arbejdet, de centrale faglige og personlige 
kompetencer, der har vist sig nødvendige 
for at lykkes med metoden, konkrete frem-
gangsmåder og opmærksomhedspunkter 
i samarbejdet med familierne, og de vur-
deringer som medarbejderne konstant har 
måttet foretage i mellem enten at fokusere 
målrettet på beskæftigelsesrettede tiltag el-
ler yde omsorg for familierne og støtte dem 
i at håndtere nogle af de mange andre ud-
fordringer, de har haft. Afsnittet afsluttes 
med en beskrivelse af, hvordan metoden bør 
justeres i en fremtidig videreførelse og ska-
lering af metoden.

Rammer for metodeudførelsen

De to job- og familiekoordinatorer har ar-
bejdet fuldtid med de 10 familier. I starten af 
projektet blev der kun ansat én job- og fa-
miliekoordinator. Hun kom til projektet med 
en baggrund fra jobcentret, og var tiltænkt 
at skulle arbejde med alle 10 familier. Det vi-
ste sig dog hurtigt at være for tidskrævende, 
hvis de grundlæggende tanker om metode-
udførelsen i projektet skulle bevares, og det 
blev derfor drøftet om der skulle ansættes 
endnu en medarbejder. Da en projektleder, 
som i det første år af projektet havde stået 
for den interne opstart og administration af 
projektet, stoppede, blev der frigivet midler 
nok til, at der i februar 2018 kunne ansættes 
endnu en koordinator med en baggrund fra 
familiecentret. Herefter blev de sidste fami-
lier optaget i projektet. 

Ledelse og supervision

Projektet var hele vejen igennem ledelses-
mæssigt forankret i staben i beskæftigelses-
forvaltningen, hvilket på den ene side resul-
terede i, at medarbejderne havde stor frihed 
til at træffe beslutninger på egen hånd og 
hurtigt kunne komme til orde hos de øverste 
ledere i organisationen, men på den anden 
side havde den negative konsekvens, at de 
to job- og familiekoordinatorer savnede en 
daglig leder, der både havde tiden og kompe-
tencerne til at give dem den faglige sparring, 
rådgivning og anerkendelse, der er nød-
vendig for at kunne arbejde så tæt med den 
her målgruppe – og ud fra en metode, der 
aldrig har været afprøvet før, og som der-
for ikke tilbyder nogle fastlagte metodebe-
skrivelser eller procedure at læne sig op ad. 
Både job- og familiekoordinatorerne og de 
to stabsmedarbejdere, der har haft ledelses-
ansvaret igennem projektet, har været enige 
om, at det ledelsesmæssige set-up har været 
utilstrækkeligt og bør ændres i en fremtidig 
videreførelse af metoden. Også for at skabe 
bedre rammer for samarbejdet imellem ko-
ordinatorerne. 

Samarbejdet mellem koordinatorerne har 
nemlig også været udfordret af den mang-
lende ledelse, da det, ifølge dem selv, har 
betydet, at de både har skullet fungere som 
kollegaer og chefer for hinanden – og ikke 
har haft en tredjepart til at se på tværs og 
skære igennem, når de har været uenige 
om, hvordan en given sag skulle håndteres 
(bl.a. som følge af hinandens forskellige red-
skaber og erfaringer fra hhv. social- og be-
skæftigelsesforvaltningen). En mere tydelig 
ledelse havde i endnu højere grad sikret, at 
de to faglige perspektiver havde suppleret og 
styrket hinanden – som to forskellige, men 
nødvendige vinkler på at opnå et helhedssyn 
– fremfor at stå i kontrast til hinanden og 
medvirke til intern uenighed. 

Metodebeskrivelse
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Job- og familiekoordinatorerne har sammen 
og individuelt fået ekstern supervision i lø-
bet af projektet. Dette har ifølge dem selv 
været helt afgørende for deres evne til at 
bevare overblikket, drivkraften og motiva-
tionen i arbejdet med familierne og samar-
bejdet med hinanden. Supervision bør derfor 
stå som et fast og ufravigeligt element i en 
hvilken som helst videreførelse af metoden, 
selvom begge koordinatorer spår, at der vil 
være brug for mindre supervision i tilfælde 
af, at den daglige ledelse opprioriteres. 

Lokal placering

De to job- og familiekoordinatorer har i 
størstedelen af projektet udført deres ar-
bejde fra kontorer i det lokale bydelshus i 
Langkærparken. Dette har været muliggjort 
af et tæt og positivt samarbejde med lederen 
af den boligsociale indsats, som har bakket 
op om projektet fra start og set gode mulig-
heder for at samarbejdet kunne være med til 
at løfte nogle af familierne i lokalområdet. 

Udover at stille kontorplads og mødefacili-
teter til rådighed, har de boligsociale med-
arbejdere bidraget til projektet på flere for-
skellige måder: Dels ved at foreslå familier, 
der kunne være i målgruppen for projektet, 
dels ved at dele viden om familiernes hi-
storie i området og deres udfordringer og 
ressourcer, og dels ved at henvise til loka-
le foreninger, virksomheder og faciliteter. 
Derudover har koordinatorerne samarbej-
det med en fremskudt sagsbehandler fra 
jobcentret, hvilket har været medvirkende 
til, at det er lykkedes at finde fritidsjob til 
flere af de unge i familierne. Medarbejderne 
i den boligsociale indsats har omvendt også 
kunnet bruge koordinatorerne som spar-
ringspartnere i forhold til deres arbejde med 
familierne i projektet. 

Job- og familiekoordinatorernes daglige 
tilstedeværelse i lokalområdet har øget til-
gængeligheden for familierne, som ofte har 
kommet til dem med større og mindre ud-
fordringer og forespørgsler. Derudover har 
det medvirket til at give koordinatorerne en 
højere lokal status og accept, en bedre for-
nemmelse for området som helhed, og et 
andet indblik i børnenes og forældrenes liv 
og færden i området. 

For borgernes vedkommende har det gjort, 
at de har fået øjnene op for flere af de akti-
viteter og faciliteter, der findes i Bydelshuset 
og lokalområdet, og som koordinatorerne 
har kunnet introducere dem for. Derudover 
har det givet dem et nyt netværk i lokalom-
rådet, som koordinatorerne har kunnet un-
derstøtte og tale ind i. 

Bagsiden af at have været placeret lokalt har, 
ifølge koordinatorerne, bl.a. været, at de ikke 
har haft fast adgang til egen kontorplads, 
printer, kopimaskine – og dermed ikke har 
følt, at de hørte rigtigt til nogle steder. 

Inddragelse af civilsamfund 

Udover samarbejdet med den boligsociale 
indsats forsøgte job- og familiekoordina-
torerne løbende at inddrage det lokale ci-
vilsamfund til gavn for arbejdet med fami-
lierne. Flere af familierne blev tilknyttet et 
lokalt gå-tur-hold, som lå i lokalområdet, 
og der blev iværksat et fælles træningspro-
gram for mødrene i projektet. Samarbejdet 
handlede således primært om at sikre, at fa-
milierne fik en sundere livsstil og begyndte 
at dyrke noget motion. 

Noget lykkedes, men det var ikke uden ud-
fordringer at stable et samarbejde på benene. 
Efter at have været i kontakt med en meget 
hjælpsom frivilligkoordinator, der sidder på 
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områdets lokalcenter, fik projektet mulighed 
for at benytte centrets træningslokaler hver 
onsdag i en periode. Men allerede efter den 
første træningsgang blev job- og familieko-
ordinatorerne kontaktet af et ælder par, der 
sidder i bestyrelsen i både lokalcentret og 
boligforeningen. Parret spurgte kritisk ind 
til gruppen af borgere, der havde benyttet 
lokalerne, og understregede at aftalen ikke 
var godkendt af bestyrelsen. Herefter fulg-
te en lang række stigmatiserende udtalelser 
over for gruppen samt flere situationer med 
unødig patruljeren og kontrol af områdets 
idrætsfaciliteter. For at undgå yderligere 
konflikt endte det med, at projektet måtte 
gøre brug af nogle andre træningslokaler i 
Langkærparken, men også her opstod der 
udfordringer med aftalen. Efter at manden 
havde låst op til de nye lokaler første gang, 
spørger koordinatorerne, om de kan få udle-
veret en nøgle til de efterfølgende onsdage. 
Det afviser han, med en slet skjult antyd-
ning af manglende tillid til dem og borgerne 
– og han kommer herefter hver gang for at 
låse op. Dette er blot et eksempel på, hvor-
dan job- og familiekoordinatorerne har op-
levet det som meget vanskeligt at gøre brug 
af de lokale ressourcer i området. Det havde 
ifølge koordinatorerne været gavnligt med 
en tydeligere strategi for involvering af ci-
vilsamfundet – og et stærkere fokus på det i 
gennem hele projektet, så man kunne have 
undgået nogle af de her uoverensstemmel-
ser, som tog alt for meget af den gode energi 
ud af samarbejdet. 

Tværfagligt samarbejde

De to job- og familiekoordinatorer kom som 
nævnt fra hhv. jobcentret og familiecentret 
og har på den måde indgået i et tæt tvær-
fagligt samarbejde. Fordi koordinatoren fra 
jobcentret havde været med siden projek-

tets begyndelse, endte de med at dele de 10 
familier op imellem sig på en sådan måde, 
at medarbejderen fra jobcentret havde det 
primære ansvar for og den primære kon-
takt til 5 af familierne (og med tiden overtog 
det fulde myndighedsansvar for alle 5 bor-
gere), mens den anden medarbejder fra fa-
miliecentret havde det primære ansvar for 
3 familier, uden at have myndighedsbefø-
jelser. På trods af opdelingen kendte begge 
koordinatorer til hinandens arbejde, og hjalp 
hinanden i de forskellige sager, når det gav 
mening. De to koordinatorer har flere gange 
påpeget, at deres samarbejde ikke kun har 
omhandlet det udførende relationsarbejde, 
men også har været kendetegnet ved, at de 
har guidet hinanden i hinandens systemer. 
På den måde har de fortalt hinanden om 
logikkerne, mulighederne og processerne i 
hhv. social- og beskæftigelsesforvaltningen, 
så de hver især var klædt på til at handle i 
og møde systemet på den andens primære 
forvaltningsområde. 

I de sidste 2 familier delte de to koordinato-
rer ansvaret ligeligt i mellem sig for at af-
prøve, hvad det betød for deres evne til at 
hjælpe familierne, hvis de i udgangspunktet 
altid var to medarbejdere til at træffe be-
slutninger, lægge planer og deltage i møder 
med familierne. Og dette forsøg resulterede 
i nogle væsentlige indsigter:

”Det skaber en anden dynamik, når vi begge to 
sidder derude sammen med familierne. Det giver 
et mere humoristisk og afslappet miljø, hvor vi 
supplerer hinanden og byder ind med det, vi hver 
især kan. Vores samarbejde kommer til at virke 
meget naturligt, og vi kan også hjælpes ad med 
at fange og observere, hvad der sker i rummet”, 
fortæller de.

Og for borgerne har det også haft betyd-
ning, at de har været sammen om opgaven. 
”Det giver dem en opfattelse af, at der er 
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en helhedsorienteret indsats rundt om dem 
– og det viser, at vi som medarbejdere lø-
ber i samme retning. En af borgerne spurgte 
forleden, om vi ikke snart skulle mødes alle 
tre”, fortalte en job- og familiekoordinator i 
oktober måned. 

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det 
kræver for mange ressourcer, påpeger ko-
ordinatorerne, at det selvfølgelig kræver lidt 
ekstra koordinering at skulle planlægge mø-
der sammen. Omvendt sparer man noget tid 
i den efterfølgende vidensdeling, som gør 
det nemmere at trække på hinandens kom-
petencer, end hvis man først skal forklare 
hele baggrunden for at ville have sparring på 
en bestemt sag. I sidste ende bør spørgsmå-
let om, hvorvidt man skal være to koordina-
torer afsted sammen eller ej, afhænge af den 
pågældende sag. Hvis en bestemt familie har 
en række komplekse og sammenhængende 
problemer, der kræver input fra flere fagli-
ge indgangsvinkler, er det oplagt at benytte 
denne model. Omvendt kan udfordringerne 
hos en familie i nogle perioder være meget 
klart afgrænsede, og derfor fint varetages af 
en enkelt medarbejder. 

Og så er der ifølge den ene koordinator et 
sidste opmærksomhedspunkt, som er værd 
at bemærke, når man er fælles om samar-
bejdet hos en familie: ”Man skal passe på, 
at man ikke kommer til at gøre for mange 
ting for borgerne. Det skal jo helst ikke blive 
sådan, at jeg gør det, min kollega gør det, og 
borgeren gør ikke noget.” En væsentlig del 
af forandringsprocessen i hver enkelt familie 
er, at borgerne selv tager nogle opgaver på 
sig og selv bidrager i videst muligt omfang 
til at komme videre. Det sætter også krav til 
en fælles faglighed og forståelse for, hvor-
dan man som makkerpar støtter, planlægger 
og følger op på aftaler i de enkelte familier.   

Intern koordinering med øvrige 
sagsbehandlere

Det har hele vejen igennem projektet været 
meningen, at de to job- og familiekoordi-
natorer skulle samarbejde med familiernes 
øvrige sagsbehandlere om at fuldføre de pla-
ner, der blev lagt i fællesskab med famili-
erne. Samarbejdet internt i kommunen har 
dog ikke været gnidningsfrit. 

Begge job- og familiekoordinatorer har un-
dervejs oplevet stor modstand fra sagsbe-
handlere i andre afdelinger og forvaltninger. 
I koordinatorernes optik kan modstanden 
bl.a. forklares ved, at de ikke har været til-
strækkeligt oplyste om projektets usæd-
vanlige karakter. Det har betydet, at koor-
dinatorerne ofte har skullet retfærdiggøre 
projektets eksistens og kæmpe for at blive 
taget alvorligt som ligeværdige samarbejds-
partnere og kolleger. 

En af de væsentligste problematikker i sam-
arbejdet har været, at øvrige sagsbehandlere 
har set koordinatorerne som et unødvendigt 
ekstraled i koordineringen rundt om de i for-
vejen komplekse familiesager. Flere jobkon-
sulenter har undervejs været meget tøvende 
ed at hjælpe, og flere virksomhedskonsulen-
ter og myndighedssagsbehandlere har givet 
udtryk for, at de anså det for at være proble-
matisk, at de to job- og familiekoordinatorer 
fungerede som ”borgerens advokat”. De føl-
te sig kort sagt truet af, at koordinatorerne 
deltog på møder sammen med borgerne og 
forsøgte at støtte borgeren i at nå frem til 
den ønskede plan. Job- og familiekoordina-
torerne har flere gange måttet påpege over 
for disse sagsbehandlere, at de arbejdede ud 
fra samme mål om at bringe borgeren i be-
skæftigelse. Alligevel er koordinatorerne af 
og til blevet mødt med stor modvilje til at 
følge borgerens og koordinatorernes fælles 
planer og ønsker; en modvilje som både har 
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været begrænsende for det tværprofessio-
nelle samarbejde og det konkrete forløb over 
for borgerne.  

I flere tilfælde har samarbejdet dog funge-
ret uden problemer, og flere sagsbehandle-
re har da også taget godt imod tilbuddet og 
rost koordinatorerne for deres arbejde. Men 
udfordringerne har, ifølge de to koordinato-
rer, gjort det meget tydeligt, at ”det sjældent 
er borgerne, der er de sværeste at arbejde med, 
men derimod ofte systemet, hvor vi oplever de 
største barrierer for samarbejde og udvikling” – 
job- og familiekoordinator.

Hvem har bolden?

En af de væsentligste indsigter i forhold til den interne koordinering, har været, 
hvor meget det betyder, at der pludselig er én medarbejder, der har bolden. 
Hver gang der opstår et ønske, en udfordring eller et behov hos en borger, så er 
der en, der ser det som sin opgave at handle på det. For at give et eksempel, var 
der undervejs i projektet en ydelsessagsbehandler, der ved at kigge på en bor-
gers kontoudtog, fandt ud af, at moren havde et spilafhængighedsproblem. Hun 
kontaktede den ene job- og familiekoordinator, som forklarede sagsbehandle-
ren, hvilken situation den pågældende mor var i. Samtalen resulterede i, at sags-
behandleren kort tid efter ringede tilbage for at spørge, om borgeren tog den 
rette dosis medicin. Medicinudgifterne var normalt langt højere blandt borgere 
med tilsvarende psykiske lidelser, pointerede hun. Job- og familiekoordinatoren 
gik til moren og fik undersøgt sagen. Og ganske rigtigt viste det sig, at moderen 
brugte pengene til medicin til at spille for. Gennem en tæt dialog mellem koor-
dinator og ydelsessagsbehandler fik moren i sidste ende bevilget medicinen det 
næste halve år, så hun kunne blive mere stabil og få bugt med ludomanien. Det-
te skete ifølge job- og familiekoordinatoren kun, fordi ydelsessagsbehandleren 
havde én medarbejder at gå til, som hun vidste ville følge op på deres aftaler og 
kunne videregive familiens samlede situation – og fordi hun selv havde mulighed 
for at mødes med borgeren, spørge ind til det pågældende problem, tage med 
til lægen og tage de mange snakke med ydelsessagsbehandleren. ”Det forpligter 
jo, når man involverer sig selv og hinanden på den måde i et tværfagligt samar-
bejde – det giver langt mere ejerskab og handling, til gavn for borgerne, end hvis 
man holder hinanden udenfor”, siger job- og familiekoordinatoren. 
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Faser i samarbejdet med 
familierne

De to job- og familiekoordinatorer har gen-
nemgået en række faser i samarbejdet med 
familierne. Faseopdelingen er konstrueret 
i tilbageblik, og job- og familiekoordina-
torerne har således ikke været bevidste om 
fasernes begyndelse og afslutning undervejs 
i deres forløb med familierne. En tydelige-
re processuel tilgang fra starten af projektet 
havde formentlig været til gavn for medar-
bejderne – og begge job- og familiekoor-
dinatorer efterspurgte da også en form for 
trin-for-trin guide til deres forløb med fa-
milierne for at få større klarhed over, hvad 
der tids- og resultatmæssigt blev forventet 
af dem i samarbejdet med familierne. Vi ven-
der tilbage til dette behov for en tydeligere 
metodisk vejledning og procedurebeskrivel-
se sidst i rapporten. I denne sammenhæng 
beskrives faserne for at give et indtryk af og 
overblik over en typisk proces for arbejdet 
med familierne.  

Invitation 

Første skridt i metoden var at give familier-
ne en varm og imødekommende invitation 
til at deltage i projektet. Efter en kort første 
introduktion til projektet over telefon eller 
via en sagsbehandler, fik alle familier besøg 
i hjemmet af en job- og familiekoordinator 
og i nogle tilfælde en projektleder fra pro-
jektet. Medarbejderne fortalte om projektet 
og gjorde opmærksom på, hvad en eventuel 
deltagelse i projektet ville indebære. Med-
arbejderne havde som regel kage med til det 
første møde, hvilket blev bemærket af alle 
familier som et anderledes imødekommende 
signal – og alle familier fik derudover be-
sked om, at de ville få et gavekort til Bilka, 
Fakta eller en lignende dagligvarebutik, hvis 

de sagde ja til at deltage. 
Flere af familierne har senere afsløret, at 
denne gulerod var medvirkende til, at de – 
på trods af en naturlig skepsis over for at 
skulle deltage i endnu et projekt – valgte at 
takke ja til at deltage, selvom det endnu ikke 
var tydeligt for dem, hvad projektet handle-
de om: 

”De sagde, at vi ville få et gavekort til Bilka, og 
at hvis vi ikke ville være med mere, så kunne vi 
stoppe. Jeg tænkte, at så ville jeg da bare tage 
imod gavekortet og stoppe i projektet med det 
samme. Men da jeg mødte Tara (den ene job- 
og familiekoordinator), fortsatte jeg selvfølgelig 
i projektet. Og det har jeg været rigtig, rigtig glad 
for!”, fortæller en af borgerne.

Ligesom borgeren ovenfor endte alle de 10 
familier, der fik tilbud om deltage i projek-
tet med at takke ja. Alle familierne fortsatte 
indtil projektets afslutning.

Relation 

I det øjeblik familierne havde besluttet sig 
for at deltage i projektet, begyndte medar-
bejdernes arbejde med at få opbygget en god 
og tillidsfuld relation til familien. Det viste 
sig hurtigt at være vigtigt, at medarbejderne 
arbejdede med stor tålmodighed i denne fase 
og ikke blev fristet til at springe for hur-
tigt til konkrete løsninger, tilbud eller pla-
ner. Starten på hvert forløb med familierne 
handlede således om at lære familierne at 
kende, at gøre sig fortjent til deres tillid og 
åbenhed, og at få skabt den nødvendige for-
ventningsafstemning, der gjorde, at begge 
parter følte sig sikre på hinanden og hin-
andens roller i det fremtidige tætte og kræ-
vende samarbejde. 

Job- og familiekoordinatorerne har i løbet 
af hele projektperioden besøgt hver af fa-
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milierne flere gange om måneden, ofte hver 
uge. Derfor har de også kunnet observere, 
hvordan emnerne for – og udkommet af – 
samtalerne har ændret sig undervejs. For 
job- og familiekoordinatorerne handlede de 
første besøg ikke om at afdække familiernes 
dybeste problemer, men om at fortælle om 
projektet, at afstemme forventningerne til 
hinanden, og at tydeliggøre hvordan de som 
medarbejdere i en ny type tilbud forventede 
at kunne hjælpe familierne. Derfra kunne re-
lationen gradvist forandre sig, så forældrene 
fik større tillid til job- og familiekoordina-
torernes gode hensigter og kompetencer, og 
derfra turde åbne op for nogle af de man-
ge personlige og familiemæssige problemer, 
der i mange år havde spændt ben for, at de 
trivedes og kunne indgå på arbejdsmarkedet 
Det store fokus på at opbygge tillid i starten 
af hvert forløb, er sket i den tro, at det kun er 
muligt at skabe radikale forandringer i disse 
familier, hvis familierne har tillid til medar-
bejderen, føler sig hørt og forstået, og føler 
sig trygge nok til at indvie medarbejderne i 
deres vigtigste bekymringer og ønsker.

”Rigtig mange borgere har påpeget, at 
det er rart, at der ikke er en fast agenda 
ved hvert møde, og at vi ikke har siddet 
med pen og papir fremme hver gang, vi 
har mødtes.” 
– Job og familiekoordinator.

Gensidige forpligtelser og fælles mål

For at nå i mål med den gode relation, er det 
afgørende at gøre det klart, hvad det fælles 
formål med relationen er. Det kan blive fjernt 
eller meningsløst for den ene part at engage-
re sig i relationen, hvis der ikke er en ligevægt 
i det, de får ud af relationen i sidste ende – el-
ler hvis den ene part står fast på et mål, som 
den anden ikke kan tilslutte sig af personlige 
eller professionelle grunde. I det relationel-
le beskæftigelsesarbejde handler det derfor 
om at få skabt en fælles forståelse af, hvad 
både medarbejder og borger arbejder heni-
mod, og hvad der skal til for at begge parter 
føler, at de har nået deres målsætning. Her 
bliver det særligt vigtigt at fokusere på effekt-
mål snarere end aktivitetsmål, så det først er 
i det tilfælde, hvor borgeren rent faktisk kom-
mer i arbejde, overvinder sin sociale angst, 
eller begynder at møde op til de træningsak-
tiviteter, der findes i lokalområdet, at begge 
parter har nået deres målsætning. På den 
måde lykkes medarbejderen ikke blot ved, at 
borgeren opfylder diverse aktiverings- eller 
dokumentationskrav. Det er endemål som 
øget trivsel, sundhed, kompetenceudvikling 
og beskæftigelsesgrad, det handler om.  

Kortlægning 

Når tilliden først var etableret mellem fa-
milien og medarbejderen blev fokus rettet 
mod både den nære og fjerne fremtid og de 
ønsker, muligheder og behov, som familien 
anså for vigtige og nødvendige at handle på. 
Første skridt i denne fase handlede om at 
kortlægge familiernes nuværende situati-
on samt de udfordringer, ønsker, ressourcer 
og netværk, som var afgørende at kende til 
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for at lykkes med det videre arbejde. Kort-
lægningen skete gennem åbne dialoger og 
samtaler med familierne, og i mange til-
fælde også med øvrige familiemedlemmer, 
venner, sagsbehandlere, læger, skolelærere 
og andre, der havde et godt kendskab til fa-
milierne. 

Derudover blev der undervejs i projektet 
anvendt et kortlægningsredskab, der blev 
hentet hjem fra Eindhoven i Holland og til-
passet den danske kontekst, så det kunne 
bruges i flere af familierne. Redskabet gjor-
de det muligt at spørge ind til en række for-
skellige områder af familiernes liv, herunder 
daglige aktiviteter, økonomi, familieforhold, 
psykisk tilstand, fysisk tilstand, sociale net-
værk, misbrug mm. Midt i alle de uformelle 
og ustrukturerede dialoger mellem famili-
erne og medarbejderne fungerede det godt 
at have et redskab, der styrede dialogen, 
og som medarbejderne kunne læne sig op 
ad, når de skulle spørge ind til nogle af de 
mest personlige problematikker i familier-
ne. Ved at anvende et sæt af prædefinere-
de spørgsmål, blev familie og medarbejder 
fælles om at udfylde det, fremfor at det blev 
medarbejderen der udspurgte familierne om 
de forskellige emner. Både medarbejdere og 
familier opfattede redskabet som menings-
fuldt. Alligevel kunne dette og flere andre 
redskaber have skabt større værdi, hvis de 
var blevet anvendt mere systematisk. Vi 
vender tilbage til behovet for bredere og 
mere systematisk brug af redskaber sidst i 
rapporten. 

Allerede i kortlægningsfasen viste det sig, 
hvor afgørende det er at opbygge en tillids-
fuld relation til familierne for rent faktisk at 
forstå, hvad der bekymrer og motiverer dem, 
og hvad en plan for familien bør indeholde. 
Job- og familiekoordinatorerne har i løbet 
af projektet haft en meget klar fornemmel-
se af, at familierne aldrig tidligere har åbnet 

sig op overfor andre medarbejdere på sam-
me måde. De blev kun indviet i familiernes 
inderste bekymringer og problemstillinger, 
fordi der fra start er blevet skabt en så tæt 
og tillidsfuld relation, som det var tilfældet.

Flere familier har også givet udtryk for, at de 
i mødet med deres tidligere sagsbehandle-
re, som de i mange tilfælde kun har mødtes 
med hver 3. måned eller sjældnere, ofte har 
holdt mange ting skjult af frygt for at bli-
ve misforstået, eller fordi de ikke ønskede at 
fortælle hele deres historie endnu en gang, 
når de ikke kendte vedkommende bedre. 
Mange af forældrene har efterhånden fortalt 
deres historie til et stort antal medarbejde-
re, uden at det har haft nogen nævnevær-
dig betydning – eller der reelt har været tid 
til at nå at fortælle det hele. Derfor forsøger 
flere af dem efterhånden at skåne sig selv 
for den følelsesmæssige anstrengelse det er 
at sætte et nyt menneske ind i sin historie 
og de dertilhørende personlige udfordringer 
og bekymringer. Job- og familiekoordinato-
rerne fortæller, at de flere gange i løbet af 
projektet har oplevet, at ”forældrene lukker 
fuldstændig i, og ’bliver helt små’, når de 
er til møde med deres sagsbehandler”. Der 
er altså stor forskel på, hvordan en borger 
samarbejder med og fremstår for forskellige 
medarbejdere, afhængigt af de indbyrdes re-
lationer og rammevilkårene for samarbejdet.

Selv de borgere, der har haft et godt og 
uproblematisk forhold til den samme sags-
behandler i mange år, har på ganske få må-
neder udviklet en helt anderledes tæt og 

”Jeg oplever, at den tætte relation 
betyder, at vi får en taleret ind i deres liv 
på en helt anden måde end den gængse 
sagsbehandler nogensinde får” 
– Job- og familiekoordinator.
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tillidsfuld relation til job- og familiekoordi-
natorerne. Dette er blevet meget tydeligt for 
job- og familiekoordinatorerne, når de har 
deltaget på møder med familiernes øvrige 
sagsbehandlere: ”Der går ikke længe, fra vi har 
forladt mødet, til at hun (en borger) indvier mig i 
en masse personlige tanker og betragtninger, om 
hvad der nu skal ske. Og selvom jeg ved, at sags-
behandleren og hende har haft et godt forhold 
igennem mange år, så kan jeg fornemme, at hun 
aldrig ville indvie sagsbehandleren i sit liv på 
samme måde.” – Job- og familiekoordinator.

Det er ikke en let udfordring for en fami-
lie at erkende egen situation og problemer, 
endsige tage ejerskab for løsninger. Derfor 
er arbejdet med at opbygge en tillidsfuld re-
lation til familien helt afgørende for at nå 
ind til familierne og få dem til at åbne op 
omkring deres udfordringer, problemer og 
behov. Med den rette kortlægning bliver det 
muligt at lægge den rette plan og begynde at 
arbejde målrettet med familiernes evne til at 
mestre og håndtere deres udfordringer i den 
efterfølgende udviklingsproces. 

Planlægning 

Når koordinatorerne havde fået en forståelse 
for familiernes udfordringer og ønsker, be-
gyndte arbejdet med familierne om at læg-
ge en plan for det videre forløb. Koordina-
torerne var med til planlægningen, men det 
var først og fremmest familiernes ønsker og 
ideer, der definerede planernes indhold. Ko-
ordinatorerne var meget opmærksomme på 
at sikre, at familierne kunne genkende sig 
selv i planerne og selv havde været med til 
at træffe beslutningerne, så planerne blev 
familiernes – ikke systemets. Når først de 
overordnede målsætninger for forløbene var 
defineret, handlede det for koordinatorerne 
om at finde frem til nogle konkrete opga-

ver, som familierne selv kunne handle på for 
at opnå målene - med støtte, vejledning og 
konstruktive bidrag fra koordinatorerne hele 
vejen igennem processen. Det at lade fami-
liernes opfattelse af mål, ønsker og barrierer 
være styrende for den kommunale indsats 
viste sig afgørende for at borgerne selv tog 
ansvaret og en del af opgaverne på sig og 
med tiden blev mere selvstændige. Med ud-
viklingen af en ny plan fik familierne mu-
lighed for at finde en ny motivation, en ny 
mening med tilværelsen og et større ejer-
skab for deres egen udvikling.

”Det handler om at familierne igen skal føle sig 
ansvarlige for deres eget liv, men det kræver in-
dre ressourcer at tage ansvar, og hvis livet ram-
ler på flere områder, er det meget svært at tage 
det ansvar. Jo hurtigere vi kan hjælpe dem med 
at få ’styr på tingene’, jo hurtigere kan de be-
gynde at trække vejret igen og finde overskud til 
at tænke i beskæftigelse”. – Job- og familie-
koordinator.

Kortlægnings- og planlægningsfasen kræ-
vede, at medarbejderne gik til arbejdet med 
familierne som generalister. Udfordringerne 
i familierne var hverken entydige eller skarpt 
opdelte, og det betød, at medarbejderne var 
nødt til at bevæge sig ind på langt flere pro-
blemområder, end de sædvanligvis ville gøre 
fra deres position i henholdsvis job- og fa-
miliecenter. I mange tilfælde måtte koordi-
natorerne sparre med hinanden for at lægge 
den rette plan, og i nogle tilfælde var det 
også nødvendigt at involvere familiernes 
øvrige sagsbehandlere. Men til forskel fra 
tidligere, hvor en række skarpt adskilte og 
specialiserede indsatser på forskellige pro-
blemer har vist sig at være utilstrækkelige 
for at løse de grundlæggende udfordringer, 
som familierne i projektet har kæmpet med, 
var job- og familiekoordinatorerne hele ti-
den gennemgående i udviklingen af én sam-
let plan for familierne; en plan som forsøgte 
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at tage højde for kompleksiteten i familiernes 
forskellige og tæt forbundne problemer og 
behov. 

Aarhus Kommune har, ligesom mange andre 
kommuner, den udfordring, at der på tværs af 
forvaltninger og afdelinger arbejdes med for-
skellige og somme tider modstridende pla-
ner for familierne, hvilket gør det vanskeligt 
at lykkes med at skabe reelle forandringer i 
familierne over tid. Ofte kan en intensiveret 
beskæftigelsesindsats, hvor en forælder fx 
pludselig skal i gang med et praktikophold på 
fuld tid, spænde ben for en ellers positiv ud-
vikling i den sociale indsats over for børnene 
i familien. På samme måde kan en række nye 
tiltag rettet mod børnene gøre det næsten 
umuligt for en forælder at varetage et nyt 
job. Derfor har det været afgørende for job- 
og familiekoordinatorerne i dette projekt, at 
de langsigtede planer om beskæftigelse blev 
udarbejdet med blik for andre støttebehov og 
andre igangværende indsatser rettet mod fx 
børnenes trivsel og udvikling, forældrenes 
helbred, eller familiens ikke-eksisterende el-
ler dysfunktionelle sociale relationer. Fokus i 
planlægningsfasen var altså – sammen med 
familien – at nå frem til én langsigtet plan 
for forandring i familierne, hvor der trin for 
trin blev arbejdet på alle de mange aspekter 
af en families tilværelse, som er nødvendige 
for at skabe øget trivsel og flere beskæftigel-
sesmuligheder på sigt.

Udvikling 

Efter planlægningsfasen arbejdede job- og 
familiekoordinatorerne sammen med fa-
milierne om at opbygge nye kompetencer 
og kvalifikationer hos familierne - først og 
fremmest i forhold til at styrke forældrenes 
beskæftigelsesmuligheder, men også ved at 
skabe større overskud i familierne og styrke 

børnenes og forældrenes sociale og person-
lige kompetencer. Mange af børnene og for-
ældrene i projektet havde brug for at arbejde 
med deres angst, deres helbred og deres ne-
gative selvforståelse. Derudover var der flere 
familier, der havde brug for hjælp til at få 
styr på rodet i hjemmet, i privatøkonomien 
eller i de sociale relationer. 

Kurser, kørekort, psykologsamtaler, fysisk 
træning og deltagelse i sociale aktiviteter er 
alle eksempler på, hvordan familierne i pro-
jektet arbejdede med at styrke deres helbred 
og kompetencer. På den måde var projek-
tets relationelle beskæftigelsesindsats ikke 
en intervention, hvor familierne kunne læne 
sig tilbage og tag imod hjælpen uden selv at 
bidrage. Familierne skulle selv på banen og 
tage ansvar for deres egen udvikling. Kom-
petencer kan ikke gives til familierne – de 
skal udvikles af familierne selv. På den måde 
har det udviklingsorienterede samarbejde 
med familierne været centralt for at skabe 
reelle forandringer i familierne. 

Ifølge job- og familiekoordinatorerne var 
det i udviklingsprocessen – som er kræven-
de og ofte byder på både successer og ne-
derlag – afgørende at mødes med familierne 
med meget jævne mellemrum, fordi det gi-
ver langt bedre mulighed for at opretholde 
relationerne, følge op på aftaler, forebygge 
at noget går galt imellem besøgene, og støtte 
og opmuntre både forældre og børn, så de 
bevarer overblikket og motivationen og be-
væger sig fremad i et tempo, der passer dem. 
Og på de fleste møder, har der været brug 
for skiftevis at drage omsorg for familierne 
og tålmodigt tale med dem om de bekym-
ringer, der fylder i hverdagen; at udfordre 
dem, komme med anbefalinger og stille krav 
til dem, så de får en følelse af, at der sker 
noget, og de bliver taget alvorligt; og at rose 
dem for de små successer og bakke dem op i 
de ting, de har gjort siden sidst.
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Realisering

I sidste ende var målet med den relationelle 
beskæftigelsesindsats i projektet at bringe 
forældrene i de enkelte familier tættere på 
arbejdsmarkedet samtidig med at familier-
nes generelle trivsel blev øget. Det er netop 
denne realisering af målet om øget beskæf-
tigelse og trivsel, som forudgående indsat-
ser har haft så svært ved at opnå. 

En af de tydeligste forskelle på at kun-
ne skabe reelle forandringer i dette pro-
jekt sammenlignet med den ordinære ind-
sats, var job- og familiekoordinatorernes 
mulighed for med det samme at handle på 
de valgte planer sammen med familierne. 
Fremfor kun at indgå i en rådgivende funk-
tion, har koordinatorerne i dette projekt haft 
mulighed for sammen med borgeren at åbne 
e-boks og jobnet, at ringe til potentielle 
arbejdsgivere, at tage rundt sammen med 
borgeren og uddele CV’er til lokale virksom-
heder. Derudover har koordinatoren kunne 
hjælpe med at sætte møder op med øvrige 
sagsbehandlere, der ellers ikke har været til 
at få fat i gennem flere måneder – og tage 
med til møder med mulige praktiksteder, 
børnenes skoler, psykologer og behandlere, 
eller andre venner og familiemedlemmer, 
der spiller en vigtig rolle for familiens mu-
ligheder for at flytte sig et nyt og bedre sted 
hen. 

Ved at følge familierne så tæt har koordi-
natorerne hele tiden haft overblik over for-
løbets progression eller stagnation: Det der 
undervejs lykkedes, eller ikke viste sig at 
være muligt, kunne løbende drøftes og eva-
lueres og danne afsæt for nye planer og til-
tag, der gradvist kunne være med til at rea-
lisere målene. Koordinatorerne har gjort en 
dyd ud af at følge op på tidligere aftaler og 
lave nye tydelige aftaler og rollefordelinger, 
så både de og familierne hele tiden har væ-

ret med på, hvad der skal gøres inden næste 
møde. Og når tingene pludselig har ramlet i 
familiernes liv, har de i videst muligt omfang 
også fået hjælp og støtte til at håndtere det. 
På den måde har familier fx fået hjælp til at 
flytte i ny bolig eller på krisecenter eller til at 
overskue en kommende retssag eller skils-
misse. Det er ikke altid, at aftalerne er blevet 
overholdt – eller at hjælpen har virket efter 
hensigten – men muligheden for at handle 
hurtigt og direkte på de muligheder og be-
hov, der er opstået i familierne, var en af de 
største forskelle på dette projekts mulighed 
for at realisere de lagte planer i sammenlig-
ning med den ordinære indsats, som er mere 
fragmenteret og mindre intens. 

Udfasning

I den sidste del af projektet blev familierne 
gradvist forberedt på, at indsatsen ville op-
høre. Målet i begyndelsen af projektet var, at 
familierne i denne fase ville være inde i så 
positiv en udvikling, at de i vid udstrækning 
ville kunne tage hånd om deres egen udvik-
ling og trivsel. Og selvom mange af famili-
erne (på linje med job- og familiekoordina-
torerne) selv vurderede, at de ved projektets 
afslutning var i bedre stand til at klare sig 
selv, var der også flere af dem, som ville have 
haft stor gavn af at projektet havde fortsat i 
længere tid. Især de familier, der kun nåede 
at deltage i projektet i 7-10 måneder, kunne 
have haft stor gavn af at fortsætte længere i 
projektet. En moder, der kun var med i pro-
jektet siden maj 2018, udtalte fx til sidst i 
projektet: ”Når jeg tænker på, at projektet slut-
ter, mister jeg lidt den gode energi.”

Der blev gjort flere konkrete tiltag for at sik-
re den bedste mulige udfasning af familierne 
i projektet. Job- og familiekoordinatorerne 
mødtes med familierne for at lave en afslut-
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tende status på familiernes forløb, som be-
skrev de aktiviteter og den udvikling famili-
erne havde været igennem, og de planer og 
ønsker for fremtiden, som familien var op-
taget og motiveret af. Udover en afslutten-
de journal med disse beskrivelser, blev der 
også udarbejdet et diplom til hver familie, 
som på én side tydeliggjorde for familierne 
selv, hvad de havde været igennem og fort-
sat skulle fokusere på.

Foruden den afsluttende status, blev der 
holdt et fælles afsluttende møde mellem 
hver enkelt familie, en job- og familiekoor-
dinator og en eller flere af familiens øvrige 
sagsbehandlere for at sikre den bedst mulige 
overlevering til det ordinære system. Ifølge 
job- og familiekoordinatorerne fungerede 
det rigtig godt at få andre sagsbehandlere 
ind i loopet, så de blev opmærksomme på, 
hvad der var blevet arbejdet med, og hvad 
der fortsat lå af opgaver fremadrettet. Der 
blev også sendt en mail fra social- og be-
skæftigelseschefen til de afdelinger og sags-
behandlere, der ville overtage de pågælden-
de familiemedlemmer, om at have ekstra 
opmærksomhed på dem i overgangen til det 
ordinære system for at sikre en fortsat po-
sitiv udvikling. 

Derudover blev der holdt møde med den bo-
ligsociale indsats for at gøre opmærksom 
på projektets ophør, og der blev holdt et af-
sluttende arrangement for alle familierne 
i det lokale bydelshus. Her mødte samtli-
ge forældre op, hvilket, ifølge job- og fa-
miliekoordinatorerne, sagde en hel del om 
projektets betydning, da det i andre sam-
menhænge ville være tæt på umuligt at få 
alle familierne til at møde op på samme tid. 
Der var i øvrigt en enkelt forælder, der stod 
for madlavningen til arrangementet, og en 
række af dem mødte op med gaver til job- 
og familiekoordinatorerne. Alle forældrene 
modtog på dagen førnævnte diplom for de-

res deltagelse i projektet. 

Som et sidste tiltag i den afsluttende fase af 
projektet, blev det besluttet, at de to job- og 
familiekoordinatorer fortsat skulle være til-
gængelige for opkald fra borgerne i et meget 
begrænset omfang – på ca. 5 timer i alt om 
ugen – efter projektets ophør. 

Grunden til at der ikke var nogle borgere, der 
blev udfaset i løbet af projektperioden skyld-
tes dels, at der ikke var nogle borgere, der 
kom i noget der lignede fuldtidsbeskæftigel-
se, og dels at der fra start var truffet en klar 
beslutning om, at borgerne ikke skulle udfa-
ses i det øjeblik de kom i deltids- eller fuld-
tidsbeskæftigelse. Erfaringen i familiecen-
tret og den boligsociale indsats er nemlig, at 
det ofte først er i det tilfælde, at en forælder 
kommer i beskæftigelse eller praktik, at ud-
satte familier for alvor bliver udfordret. Det 
skyldes at en stor del af forældrenes tid og 
ressourcer pludselig bruges et andet sted end 
i hjemmet. Undervejs i projektet, hvor en 
forælder fik en praktikplads eller et deltids-
job, var det derfor helt centralt, at medar-
bejderne var opmærksomme på at fastholde 
borgerens motivation og yde støtte til at fa-
milielivet fortsat kunne fungere derhjemme. 

Ikke en lineær proces

Ovenstående faseinddeling er et forsøg på at 
tydeliggøre, hvordan processen i det relatio-
nelle beskæftigelsesarbejde ser ud. Alligevel 
må det understreges, at de konkrete forløb 
med familierne ikke har fulgt denne lineære 
proces fra ende til anden. Mange familier har 
oplevet kortere eller længere perioder med 
tilbagefald; situationer hvor nye udfordrin-
ger er dukket op langt inde i processen, el-
ler hvor planen har måttet revideres. Job- og 
familiekoordinatorerne har også oplevet pe-
rioder, hvor tilliden har skullet genopbyg-
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ges til familien, eller hvor der var brug for 
at sætte det intense og tætte samarbejde 
på pause for en periode for senere at kunne 
skabe nye muligheder for handling og for-
andring. 

Ifølge Hilary Cottam fra England, der be-
søgte Familien arbejder sig frem-projektet 
i sommeren 2018, skal der som minimum 
sættes to år af til forløbene i hver enkelt fa-
milie for, at metodens potentiale udnyttes. 
Der kan være undtagelser, hvor nogle fa-
milier allerede kan udfases efter 12 eller 18 
måneder, men i familier med så komplekse 
problemer, som de har haft i dette projekt, 
vil mange have brug for 2 år eller mere før 
familierne er kommet så langt i deres udvik-
ling, at de kan stå på egne ben og klare sig 
helt uden støtte eller med en langt mindre 
intensiv hjælp, end den, de har modtaget i 
dette projekt. 

I det perspektiv har flere af familierne i det-
te projekt ikke haft tilstrækkelig lang tid til, 
sammen med job- og familiekoordinatorer-
ne, at gennemgå ovenstående faser, trin for 
trin. Halvdelen af familierne nåede kun at 
være med i projektet i 7-10 måneder. Al-
ligevel er det ikke entydigt, at de familier, 
der har været med i projektet har opnået den 
største forandring. På den måde har pro-
jektet også vist, at tid i sig selv ikke afgør, 
hvorvidt en familie får gavn af metoden. Der 
er mange andre dimensioner på spil, som 
både handler om omfanget og karakteren 
af familiernes problemer (nogle familier vil 
sandsynligvis ikke kunne opnå de ønskede 
resultater indenfor 2 år, uanset hvilken ind-
sats de fik), og udførelsen af metoden. Se-
nere i rapporten sættes der fokus på nogle af 
de metodiske og organisatoriske justeringer, 
der er behov for i en videreførelse og skale-
ring af metoden. 
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Kompetencer i den 
relationelle 
beskæftigelsesindsats



De senere års beskæftigelsesindsats har 
honoreret og understøttet en beskæftigel-
sesfaglighed, hvor kompetencer som ret-
tidighed, systemkendskab, og viden om 
lovgivningen har været i højsædet. Disse 
kompetencer har også været vigtige forud-
sætninger for arbejdet i projektet, men en 
relationel beskæftigelsesfaglighed fordrer 
en bredere tilgang, hvor det at tænke på 
tværs af og anvende forskellige faglige res-
sourcer er helt centralt. Og hvor personlige 
egenskaber som tålmodighed, ydmyghed og 
troværdighed pludselig bliver centrale for at 
skabe resultater. 

Job- og familiekoordinatorerne har måttet 
anvende en række kompetencer for at lyk-
kes med at opbygge tillidsfulde relationer til 
familierne og skabe konkrete resultater ved 
at inddrage og motivere familierne på en 
anden måde end den ordinære beskæftigel-
sesindsats giver mulighed for. Dette afsnit 
gennemgår to af de vigtigste kompetencer 
i den relationelle beskæftigelsesindsats, 
nemlig den relationelle kompetence på den ene 
side, som er evnen til at opbygge tillidsfulde 
relationer til familierne, og koblingskompe-
tencer på den anden side, som er evnen til at 
samarbejde på tværs af forvaltningsområder 
og se helhedsorienteret på den kommunale 
indsats over for en borger/familie. 

Den relationelle kompetence

Et af de væsentligste aspekter ved det rela-
tionelle beskæftigelsesarbejde handler om, 
at medarbejderne med åbenhed og respekt 
forsøger at sætte sig i familiernes og foræl-
drenes sted for at kunne forstå og tilgodese 
deres behov. Kun på den måde kan de lyk-
kes med at skabe en fornyet motivation hos 
familien selv til at skabe forandring. Derfor 
er en af de væsentligste kompetencer, hvad 

man kunne kalde en relationel kompetence, 
som er en mangesidig egenskab, der består 
i, at en medarbejder kan: 

I praksis viste projektet, at der var fem afgø-
rende faktorer på spil, når job- og familie-
koordinatorerne over tid skabte en god rela-
tion til familierne: Tålmodighed, ydmyghed, 
tillid, troværdighed og humor. De fem fak-
torer beskrives i større detalje nedenfor.

Tålmodighed

Tålmodighed er en afgørende faktor for at 
kunne skabe en god relation til borgere, 
der har været udenfor arbejdsmarkedet i en 
længere årrække, og som samtidig har en 
række problemer udover ledighed. Det er 
ikke nogen hemmelighed, at den alminde-
lige jobkonsulents tid til den enkelte bor-
ger i mange kommuner er begrænset til et 
absolut minimum. Og netop manglen på tid 
til at sætte sig ind i borgernes situation, øn-
sker og behov udgør en væsentlig barriere 
for at bringe langtidsledige i beskæftigelse. 
For job- og familiekoordinatoren har det 
været helt afgørende at bruge lang tid på at 

Kompetencer i den relationelle 
beskæftigelsesindsats

reflektere over og anerkende bor-
gerens og familiens måde at anskue 
sin situation på
forholde sig reflekterende til og ac-
ceptere borgerens og familiens fø-
lelser og holdninger
vejlede og guide borgeren og fami-
lien ud fra deres egne forudsætnin-
ger og i et passende tempo
se borgeren og familien i deres egen 
ret og tage deres ønsker og hold-
ninger alvorligt
reflektere over og udvide sin egen 
funktion som medarbejder i relati-
onen med familien
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lære borgerne at kende og forstå den sårba-
re livssituation, som de befinder sig i – og 
de begivenheder, der har bragt dem dertil. 
Tiden er en forudsætning i sig selv for at 
opnå en dybere erkendelse af de beskæfti-
gelsesmæssige barrierer, der eksisterer for 
en given familie. Og tiden må anvendes med 
tålmodighed, da det kan være en lang og sn-
ørklet proces at nå frem til de erkendelser, 
der kan sætte kursen for en ny beskæftigel-
sesindsats. Det kræver en høj grad af tålmo-
dighed hos job- og familiekoordinatorerne 
at lytte til de mange forskellige familiefor-
tællinger, de bliver indviet i, for at de med 
tiden kan uddrage de væsentligste aspek-
ter i beskæftigelsesøjemed. Samtidig er det 
en bunden opgave, at borgerne når frem til 
samme erkendelse, så de selv er motiverede 
til at handle.

Job- og familiekoordinatorerne har flere 
gange oplevet, at de kan være et andet sted 
end borgerne i forhold til erkendelsen af, 
hvad borgerens problemer handler om, og 
hvordan de potentielt kan håndteres. Men 
derfor er det afgørende, at de i de situationer 
er tålmodige nok til at stå på det sted, hvor 
borgeren selv er: 

”Her er det vigtigt at lytte og lytte og lytte – og 
finde frem til de små steder, hvor borgeren er 
lykkelig … og så arbejde med det. Det kan fx være 
vigtigt, at sige til borgeren, at nu skal vi stop-
pe med at snakke om dine fysiske smerter … og 
i stedet finde frem til, hvad det er, der gør dig 
glad. Jeg kan ikke hjælpe dig med smerterne, 
men vi kan sammen arbejde på nogle andre ting, 
som giver dig et bedre liv – og som måske i sidste 
ende også kan hjælpe på dine smerter.” 
– Job- og familiekoordinator.

Job- og familiekoordinatorernes strategi er 
altså i vid udstrækning at handle på de ting, 
der ligger lige for og som kan give nogle 
umiddelbare fremskridt og succesoplevelser 

– og så ellers bevare tålmodigheden og tro-
en på, at de små skridt med tiden vil kunne 
løsne op for nogle af de mere grundlæggende 
problemstillinger. 

I et konkret tilfælde, hvor en borger i gennem 
mange måneder havde været plaget af fysi-
ske smerter, viste det sig som en god strate-
gi at lægge diskussionerne om smerterne til 
side (og endda italesætte at de kunne risike-
re at plage borgeren resten af hendes liv), og 
så tage udgangspunkt i, hvad der ellers kun-
ne gøres. Smerterne viste sig nemlig delvist 
at være psykisk betinget, og efter nogle må-
neders tålmodige samtaler om og fremskridt 
i forhold til familieliv og jobmuligheder, var 
borgerens smerter pludselig trådt i baggrun-
den som et vilkår, der kunne håndteres og 
ikke længere udgjorde en altoverskyggende 
barriere for at komme i beskæftigelse. Uden 
tiden og tålmodigheden til i første omgang 
at tale om og anerkende borgerens smerter 
– og til herefter at håndtere en lang række 
andre forhold i borgerens liv – ville denne 
progression ikke have været mulig. 

I mange tilfælde vil tålmodigheden også 
indbefatte, at man som medarbejder accep-
terer borgerens fejltagelser eller uhensigts-
mæssige beslutninger. Som en af job- og 
familiekoordinatorerne fortæller er det ikke 
altid til at forudsige, hvornår en given plan 
vil lykkes: 

”Nogle gange kan jeg virkelig have det sådan 
’AAARGH’, nu stod det hele jo ellers lige klar. Du 
skulle bare gå i gang. Og der må man bare erken-
de, at de her borgere ikke altid agerer på samme 
måde, som man selv ville gøre. De her processer 
er ikke lineære! Selv i de tilfælde hvor man rent 
faktisk lykkes med at give borgerne den praktik, 
som de ellers har sagt, de drømte om, kan de efter 
en uge komme og fortælle, at det ikke gik allige-
vel. Her vil jeg typisk sige, at mit mål jo ikke er, at 
de lykkes lige med det her, men at de står op hver 
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dag og er glade, og at de finder et arbejde de kan 
se sig selv i. Men jeg spørger også ind til, hvad der 
gik galt og beder dem om at fortælle om det. Og 
så kan jeg også være helt ærlig og sige ’eeeej, det 
var godt nok ærgerligt’.” 
– Job- og familiekoordinator

Ydmyghed

En anden væsentlig faktor i det relationelle 
arbejde er at møde borgeren med ydmyg-
hed, respekt og anerkendelse, fordi borgeren 
i udgangspunktet må forventes at have alle 
mulige gode grunde til at være havnet i den 
situation, han eller hun er havnet i. Ved at 
have en grundlæggende tiltro til enhver bor-
gers rationelle bevæggrunde for handling, og 
en ydmyghed omkring vanskelighederne ved 
de problemer borgeren står midt i, sandsyn-
liggøres et mere ligeværdigt og konstruktivt 
samarbejde mellem borger og medarbejder.  
Ydmygheden er vigtig allerede fra det før-
ste møde med borgeren. Job- og familieko-
ordinatorerne forklarer, at de så vidt muligt 
lægger alle deres forudgående antagelser om 
borgeren på hylden, inden de træder ind i 
hjemmet eller møder borgeren første gang. 
Dette giver borgeren mulighed for at give 
det indtryk, som han eller hun selv ønsker 
– og som måske peger fremad mod en løs-
ning fremfor tilbage mod de mange barrierer 
og nederlag, borgeren har oplevet igennem 
årene. Af samme grund forklarer en af ko-
ordinatorerne, at hun foretager en selektiv 
læsning af borgernes journaler, så hun bliver 
orienteret om de vigtigste ting, men ikke får 
alle de mange subjektive noter og vurderin-
ger med fra tidligere medarbejdere, som er 
sagen uvedkommende.  

Tæt opad ydmyghed ligger nysgerrighe-
den, som ikke bare handler om at anerken-
de borgerens nuværende udfordringer, men 

som også handler om at være nysgerrig på 
detaljerne i borgerens livsfortælling og de 
bagvedliggende forklaringer på, hvorfor en 
borger er havnet i den pågældende situati-
on. Alle borgere har en interessant og ved-
kommende historie, uanset hvor godt den 
er gemt væk, eller hvor forskellig den er fra 
medarbejderens egen. For job- og familie-
koordinatorerne handler det derfor om at få 
spurgt ind til de mange forskellige facetter 
af borgernes tilværelse – dels for at få et 
indblik i deres problemer og ressourcer, men 
også for at finde frem til nogle af de gen-
sidige interesser, skæbnefællesskaber eller 
eksistentielle dilemmaer, som kan danne 
udgangspunkt for en ligeværdig dialog. En 
dialog der er båret frem af en oprigtig nys-
gerrighed i forhold til borgerens behov og 
drømme for fremtiden. 

Tillid

Gennem tålmodighed og ydmyghed kan job- 
og familiekoordinatorerne langsomt opnå 
borgerens tillid, hvilket velsagtens er den 
mest afgørende faktor for at opbygge en god 
relation, hvor borgeren føler sig hørt og for-
stået i samarbejdet og således motiveres til 
at indgå i en ganske krævende forandrings-
proces væk fra langtidsledigheden og heni-
mod beskæftigelse. 

For at sådan en forandringsproces kan lyk-
kes, kræver det, at både borger og medar-
bejder har tillid til, at de arbejder for det 
samme mål. Uden denne tillid vil borgeren 
ganske forståeligt bevare paraderne oppe og 
forsøge at beskytte sig selv ved at lade være 
med at dele personlige bekymringer, øn-
sker eller problemer. Derfor er det vigtigt, 
at medarbejderen starter med at sætte ram-
men for samarbejdet og forklare, hvad hun 
forventer af borgeren, og hvad borgeren kan 
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forvente af hende. 

Nogle medarbejdere kan være af den opfat-
telse, at man bør opbygge en god relation før 
man italesætter og bliver enige om målet for 
samarbejdet. Men for at kunne opbygge en 
tillidsfuld relation har det i dette projekt vist 
sig nødvendigt, at borgeren med det samme 
får at vide, hvad det nye tilbud drejer sig om 
og indebærer. En fælles forståelse af, hvor 
samarbejdet skal føre hen er altså en forud-
sætning for at opnå en god relation – ikke 
omvendt. Målet vil dog på sigt kunne ændres 
og justeres i takt med at relationen udvikles 
og giver nye perspektiver på borgerens mu-
ligheder for at komme i beskæftigelse. Dette 
forhold kan bedst forklares ved, at det for 
enhver borger må virke forvirrende at skulle 
opbygge en god, afslappet og personlig re-
lation, hvis ikke rammerne omkring, og for-
målet med, samtalen og relationen er blevet 
tydeliggjort fra start. 

For at opnå borgerens tillid, kan det iføl-
ge koordinatorerne være givtigt at sætte sig 
selv på spil og indvie borgeren i dele af ens 
eget liv, fordi man på den måde fremstår 
som en ligeværdig, der i kraft af sin egen 
almenmenneskelige skrøbelighed er i stand 
til at sætte sig i borgerens sted og forstå de 
problemer, borgeren kæmper med. At give 
lidt af sig selv kan med andre ord være med 
til at normalisere borgerens problemer – og 
i nogle tilfælde også mindske borgerens ne-
gative syn på sig selv – og dermed give bor-
geren en tro på, at han eller hun kan hånd-
tere sine problemer og komme videre. Det 
kan både være ved at indvie borgeren i nogle 
af de problemer, man i gennem tilværelsen 
selv er kommet over, fx arbejdsløshed eller 
skilsmisse, eller det kan være nogle af de 
udfordringer man står midt i, fx som enlig 
mor til en teenager. 

”For at opbygge en tillidsfuld relation, der er så 
ligeværdig, som den kan blive, må man både tag 
og give i relationen. Man kommer tæt på det an-
det menneske, og derfor spørger de selvfølgelig 
også ind til os, og det skal man kunne være i og 
svare på så godt som muligt. Jeg tror ikke, man 
kan skabe så god en relation, hvis man er helt 
lukket om sig selv.” 
– Job- og familiekoordinator.

Job- og familiekoordinatoren har altså, be-
vidst og ubevidst, fortalt om udfordringer 
eller glæder fra sit eget liv, som en måde 
at opnå borgerens tillid på. For selvom det 
primært er borgeren, der skal fortælle med-
arbejderen, hvordan hun eller han har det, 
så kan det være afgørende for relationen, at 
der er en vis balance, og at medarbejderen 
også åbner op og giver lidt af sig selv. Ellers 
risikerer relationen at blive ulige, ubalance-
ret og utilfredsstillende for borgeren. 

Udover at skabe en ligeværdig relation kan 
formålet med at bringe sig selv i spil også 
være at invitere til refleksion hos borgeren 
og giv borgeren nogle andre perspektiver. 
Her nævner en af job- og familiekoordina-
torerne, at hun bl.a. har fortalt nogle af de 
borgere, som har haft svært ved at komme 
ud af deres lejlighed, hvor godt det har været 
for hende at gå nogle ture, når hun har haft 
noget at tænke over. Hun er også kommet 
med konkrete råd i forhold til at håndtere 
en skilsmisse, hvor hun har brugt sine egne 
erfaringer til at forklare, hvordan man som 
skilsmisseramt forældre kan være så foku-
seret på voksensamarbejdet i processen, at 
man helt glemmer at tage højde for, hvordan 
det hele påvirker børnene. Nogle gange kan 
de personlige erfaringer som medarbejder 
altså bruges til at få nogle budskaber frem, 
der potentielt kan hjælpe borgeren. Som ko-
ordinatoren fortæller: 
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”Vi har taget ansvaret fra de her mennesker og 
sygeliggjort dem, så på den måde er dét at bringe 
sine egne erfaringer og anbefalinger i spil (også 
om de meget svære ting, som fx skilsmisse) også 
en måde at tage dem alvorligt på, og se dem som 
et hvert andet menneske – eller som en hvilken 
som helst anden ven eller veninde, hvor man jo 
også ville give ud af egne personlige erfaringer 
og anbefalinger. Alle de her mange lag af er-
faringer er legitime, både personlige og faglige 
erfaringer. Og selvom historierne ikke altid pas-
ser fuldstændig, eller måske udspringer af nogle 
af mine venners eller bekendtes fortællinger, så 
kan de være med til at give borgeren et nyt syn på 
deres udfordringer, deres børn og dem selv. Når 
det er sagt skal jeg selvfølgelig være opmærksom 
på mine egne begrænsninger, i forhold til hvad 
jeg ved noget om, og hvad jeg helt sikkert ikke 
skal gøre mig klog på eller dele med borgeren.” 
– Job- og familiekoordinator

Hvad angår tillid, har det igennem projektet 
også vist sig, at tillid kan videregives eller 
’arves’ fra én medarbejder til en anden, så 
længe overdragelsen sker på en god måde. 
Dette viste sig blandt andet, da den anden 
job- og familiekoordinator blev ansat i pro-
jektet og skulle overtage den primære kon-
takt fra den første koordinator. Ifølge de to 
koordinatorer var den tillid, der herskede 
mellem familien og den første job- og fami-
liekoordinator, tilstrækkelig stor til, at fa-
milien havde tillid til, at den nye koordinator 
også ville kunne forstå familiens ønsker og 
behov og hjælpe dem videre. På den måde 
skulle den nye job- og familiekoordinator 
bruge langt mindre energi på at opbygge til-
lid til familien, end hvis hun havde mødt fa-
milien uden samme introduktion.

Troværdighed

En anden afgørende faktor for at opbygge 

en god og tillidsfuld relation til borgeren er 
troværdighed. Ifølge job- og familiekoordi-
natorerne fremstår man troværdig, når man 
overholder sine aftaler, lader være med at 
sladre eller bryde sin tavshedspligt, og når 
man er ærlig i forhold til, hvad man kan – 
og ikke mindst ikke kan – hjælpe borgeren 
med: 

”Jeg starter altid mine møder med at følge op 
på de aftaler, jeg har lavet med borgeren. Og så 
slutter af med at lave nye aftaler og lave en for-
ventningsafstemning om, hvad vi hver især skal 
gøre inden næste møde. Det gør jeg meget på 
den måde, at jeg siger ’jeg gør det, så gør du det’. 
Men der kan også være noget, der bare hedder 
’du gør!’. Og så fortæller jeg dem, at det er dem, 
der skal gøre det her … at det ikke afhænger af 
mig. Jeg kan hjælpe, men jeg kan ikke gøre det 
for dem. Jeg har nogle gange sagt til familierne, 
at vi har et 50-50% ansvar for vores samarbejde 
med hinanden.” 
– Job- og familiekoordinator

Denne tilgang til borgeren understreger, at 
det er vigtigt at stille krav til borgeren, og at 
det kan være nødvendigt at udvise en form 
for konsekvens i samarbejdet. Troværdighed 
er altså ikke kun et spørgsmål om at aner-
kende borgeren og lytte tålmodigt til bor-
gerens fortælling. Sommetider kan en mere 
direkte facon, hvor medarbejderen frem-
lægger sin ærlige holdning til borgerens 
dispositioner være nødvendig for at sikre at 
borgeren oplever medarbejderens hensigter 
som troværdige. Gode menneskelige relati-
oner bærer præg af, at man stiller krav til og 
forventer noget af hinanden. Derfor er det 
vigtigt, at koordinatorerne gør forældrene 
opmærksomme på, når hun er skuffet over, 
at de ikke overholder de indgåede aftaler, 
eller hvis deres forventninger til et nyt job 
er ude af trit med virkeligheden. Dette kan 
sagtens gå hånd i hånd med et princip om, 
at borgeren kan og skal selv.
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”I forhold til borgernes ønsker og drømme er jeg 
meget ærlig. Jeg lytter og tager deres ønsker og 
drømme alvorligt, men jeg kobler dem også til 
muligheder og siger, hvad der er realistisk. Nogle 
gange er jeg nødt til at sige, at det er jeg nødt til 
at undersøge nærmere. Og hvis noget ikke kan 
lade sig gøre, så fortæller jeg dem, hvad jeg har 
gjort, og siger også ret direkte, at det desværre 
ikke kan lade sig gøre. Borgerne kan godt være 
skuffede, men de er også forstående. De har tillid 
til, at jeg har gjort hvad jeg kunne. Det er me-
get vigtigt, at jeg fortæller, hvad jeg har gjort 
– for at overbevise dem om, at jeg virkelig har 
prøvet en hel masse. Her bliver de relativt kor-
te mellemrum imellem møderne meget vigtige, 
fordi borgerne på en helt anden måde bliver en 
del af processen. Her adskiller metoden sig fra de 
normale 3-måneders samtaler, hvor borgerne 
sjældent får alle mellemregningerne – og der-
udover ofte oplever, at medarbejderne alligevel 
ikke nået at gøre noget ved aftalerne i løbet af 
de 3 måneder, enten fordi de har glemt det eller 
haft for travlt.” 
– Job og Familiekoordinator

Ifølge Job- og familiekoordinatoren er den 
ærlighed, hun udtrykker i citatet ovenfor, 
kun med til at understrege, at hun tager 
borgeren og opgaven seriøst – og at hun 
selv er et menneske, der bliver skuffet, hvis 
noget ikke lykkes. Som medarbejder i et be-
skæftigelsesprojekt, står job- og familie-
koordinatoren op hver dag for at få andre 
mennesker i arbejde, og det skal borgeren 
også have respekt for. Hvis den respekt er til 
stede, kan det endda resultere i, at borge-
ren får lyst til at gengælde medarbejderens 
indsats ved selv at gøre sig umage med at 
overholde aftaler og indfri medarbejderens 
forventninger.

”Nogle gange, når borgerne beder mig ringe til 
nogen, så venter jeg nogle timer – og så viser det 
sig, at borgerne selv har gjort det i mellemtiden.” 
– Job- og Familiekoordinator.

Humor 

En sidste afgørende faktor for at kunne op-
bygge en god relation til borgeren, er, at 
man som koordinator er indstillet på at bru-
ge humor og sjov til at bløde op for stem-
ningen og skabe en følelse af samhørighed. 
Job- og familiekoordinatorerne har i mange 
tilfælde været meget bevidste om at udvi-
se godt humør og stor energi i deres møder 
med borgerne – dels for at skabe en hyggelig 
stemning, og dels for at vise, at de ikke kun 
er der på grund af tvang, men fordi de synes 
det er rart at være sammen med borgeren. 
Det er langt fra alle borgere, der dagligt mø-
des af mennesker, som de klinger med – el-
ler som viser, at de sætter pris på samværet 
med dem. Og derfor kan det være givtigt at 
fyre en joke af, drille borgeren lidt og vise 
sin egen menneskelighed for at gøre op med 
den formelle stemning, som jobcentersam-
taler ellers kan bære præg af. Forhåbentlig 
kan det være med til at løfte borgerens hu-
mør og indgyde positivitet og optimisme for 
det pågældende møde og videre frem. 

Koblingskompetencer

Udover den relationelle kompetence, er det 
helt afgørende for den relationelle beskæf-
tigelsesindsats, at job- og familiekoordi-
natorerne udvikler koblingskompetencer11, 
der gør det muligt for dem at opnå det fulde 
potentiale af samarbejdet på tværs af fag-
ligheder og forvaltningsområder, så de reelt 
opnår den synergieffekt i arbejdet med fa-
milierne, som den tværfaglige tilgang inde-
holder. 

Koblingskompetencer er en forudsætning 
for det tværfaglige samarbejde i den offent-
lige sektor, og handler om at medarbejdere 
evner at se helhedsorienteret på den kom-
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munale indsats over for en borger eller fa-
milie. Med de rette koblingskompetencer 
undgår medarbejdere at gå fejl af hinanden 
og lade sig begrænse af de forskellige sprog 
og opgaveforståelser, der hersker på tværs 
af forvaltningsområderne, og som ofte kan 
spænde ben for en fælles indsats på kom-
plekse problemer.

For job- og familiekoordinatorerne har det 
derfor været vigtigt at se hinandens for-
skellige fagligheder og kompetencer som 
en styrke i forhold til at skabe resultater. At 
øge trivslen og beskæftigelsen for familier-
ne i projektet har på mange måder krævet, 
at mere end én kernefaglighed er kommet i 
spil, og koordinatorerne har således skulle 
’koble sig på’ hinandens kernefaglighed og 
anvende indsigter og erfaringer fra hinanden 
i arbejdet med familierne. 

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jør-
gensen, består koblingskompetencer af fire 
væsentlige funktioner12, der til sammen giver 
grundlag for den nødvendige helhedsorien-
tering i det tværgående myndighedsarbejde: 

Brobygning: Evnen til at samle rele-
vante aktører, videregive informa-
tioner og sikre indflydelse gennem 
egen kernefaglighed, når man har 
forstået, hvilke andre fagligheder, 
der er i spil. Der skal bygges bro 
over interesse- og opgaveforståelse 
ved forståelse for andre fagligheder 
og ’kulturelle koder’. 
Kommunikation: Sprog er vigtigt, og 
derfor skal medarbejdere have de 
sproglige evner til at forstå andre 
meningsuniverser og til at kunne 
oversætte fagudtryk. Det fordrer 
sociale kompetencer, forhandlings-
evner, evner til at udvikle gensidig 
tillid og evner til at løse konflikter 
og finde konsensus.

Koordinering: Evnen til at planlægge 
og dele informationer samt evnen 
til at skabe sammenhæng mellem 
forskellige forståelser og handlin-
ger, og dermed ”få tingene til at 
køre”.
Kooperation: Evnen til at udvise flek-
sibilitet og god situationsfornem-
melse på baggrund af helhedsfor-
ståelse og systemtænkning. Evnen 
til at finde nye ideer og løsnings-
modeller for samarbejdet – og til at 
overtale andre og få netværk til at 
fungere, så den samlede kvalitet af 
arbejdet forbedres.

Medarbejdere på tværs af forvaltninger i 
Aarhus Kommune har i gennem længere tid 
samarbejdet om kerneopgaven, og samar-
bejdet mellem fx socialforvaltning og be-
skæftigelsesforvaltning er på den måde ikke 
noget nyt. Men samarbejdet kan optime-
res, hvis de forskellige fagligheder styrkes 
i ovennævnte kompetencer. Det stiller nye 
krav til den daglige ledelse i forhold til at 
anerkende og vise, at forskellige fagligheder 
er en forudsætning for at skabe gode resul-
tater. Men det stiller også krav til job- og 
familiekoordinatorernes forståelse af egne 
evner og begrænsninger. 

Ifølge den ene job- og familiekoordinator 
kræver den relationelle beskæftigelsesfag-
lighed, at man indføres i de grundlæggende 
termer og procedurer på tværs af forvalt-
ningsområder, så man, med en baggrund fra 
socialforvaltningen, eksempelvis klædes på 
til at vejlede og tale med borgere om kra-
vene til revalidering eller formålene med et 
ressourceforløb. Alligevel understreger hun, 
at metoden handler langt mere om tilgang, 
samarbejdsevner og relationelle kompeten-
cer i arbejdet med borgerne end om at kende 
beskæftigelseslovgivningen eller beskæfti-
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gelsesområdets terminologi:

”På mange måder har arbejdet med denne me-
tode krævet, at man har ’aflært’ sig mange af 
de ting, som man normalt har arbejdet ud fra i 
det ordinære system (…) Når man arbejder med 
denne metode, skal man tænke sig selv som ge-
neralist – og dermed også turde sig til, når ens 
kompetencer ikke rækker, og der er brug for 
mere specialiseret viden” 
– Job og familiekoordinator.

At fastholde et beskæftigelsesper-
spektiv i den helhedsorienterede 
indsats

En væsentlig del af den tværfaglige tilgang 
i projektet har været, at job- og familieko-
ordinatorerne hele tiden har skullet arbejde 
i to sideløbende spor med familierne; ét der 
handler om at udvikle relationen til famili-
en og håndtere familiens sociale og familie-
mæssige udfordringer og akutte behov, og 
ét der handler om at iværksætte beskæfti-
gelsesrettede tiltag over for forældrene.   

”Alle borgerne har hele tiden vidst, at målet er 
de skal tættere på beskæftigelse, men de sociale, 
familiære, økonomiske og helbredsmæssige ud-
fordringer, er alligevel dem, der har fyldt mest. 
For alle familierne gælder det, at livet går op og 
ned i bølger, og ligesom man tænker, at nu er 
der overskud til at snakke om en praktikplads, så 
sker der noget med børnene, som får korthuset 
til at vælte. Og så må beskæftigelse træde i bag-
grunden igen.” 
– Job- og familiekoordinator

Koordinatorerne har igennem hele projek-
tet givet udtryk for, at det kan være svært 
at finde balancen imellem relationsarbejdet, 
fokusset på familiens generelle trivsel og 
behov, og så det beskæftigelsesrettede fokus 
omkring forældrene. Hvordan sætter man 

grænserne for, hvad der kan tales om og 
bruges tid på? Hvornår bevæger en samtale 
sig for langt ud ad en tangent, og hvornår er 
man gået for hurtigt frem i forhold til kon-
krete beskæftigelsestiltag? Hvilke tiltag er 
strategisk vigtige for at familierne med tiden 
kan bevæge sig tættere på arbejdsmarkedet, 
og hvilke tiltag er for brede eller utydelige 
i forhold til at sikre projektets overordnede 
mål om øget beskæftigelse? Den slags vur-
deringer har koordinatorerne konstant stået 
i. Alligevel har det givet mening for både fa-
milier og koordinatorer at bruge beskæfti-
gelse som pejlemærke i det langvarige sam-
arbejde:

”Når man kommer så tæt ind på de her familier, 
og ser hvor mange andre udfordringer, de har, 
kan man nemt ’blive væk’ i alle deres problemer. 
Derfor er det rart at have beskæftigelse at holde 
fast i, og i sidste ende vil alle familierne jo gerne i 
gang med noget. Det er godt at have en ledestjer-
ne at gå efter sammen, når alt indimellem kan 
være kaotisk og udfordrende.” 
– Job- og familiekoordinator

En grundtanke i den relationelle beskæfti-
gelsesindsats er, at relationsarbejdet funge-
rer som en forudsætning for at lykkes med 
de beskæftigelsesrettede aktiviteter. Derfor 
er det vigtigt ikke at anskue relationsarbej-
det og beskæftigelsesperspektivet i et mod-
sætningsforhold. Selvom det til tider kan 
udfordre relationen mellem borger og med-
arbejder, hvis der sættes fokus på og stil-
les krav om jobsøgning, opkvalificering eller 
aktivering, så er hele kunsten i metoden at 
arbejde på begge fronter samtidigt.

Udførelsen af metoden består således i hele 
tiden at vægte relationen, men samtidig 
have øje for beskæftigelsesperspektiverne 
for den enkelte forælder. Det er således ikke 
meningen, at job- og familiekoordinatoren 
først skal arbejde på relationen i et vist antal
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måneder – og få styr på hele familiens so-
ciale problemer - før der kan tænkes be-
skæftigelse. Beskæftigelsesperspektivet skal 
tænkes ind som et pejlemærke fra start og i 
alle de sammenhænge, hvor det giver me-
ning – også fordi det ifølge den ene koor-
dinator ”har været en proces for mange af bor-
gerne overhovedet at tale om muligheden for 
beskæftigelse!”. 

I de tilfælde, hvor de sociale problemer er 
midlertidigt under kontrol, eller hvor bor-
geren oplever en periode med øget overskud 
eller motivation, kan det derfor give god me-
ning at benytte beskæftigelsesperspektivet 
til at bringe en borger videre. I visse tilfælde 
vil det endda være gavnligt at benytte et så-
dant momentum til at udforske muligheder-
ne for relativt hurtigt at få en borger ud i en 
form for jobtræning, praktik eller ordinær 
beskæftigelse, hvis der på det pågældende 
sted kan tages højde for de støtte- og skå-
nebehov, som er nødvendige for at borgeren 
skal kunne trives og udvikle sig i forløbet. 
Flere af borgerne har undervejs i projektet 
været i praktik i virksomheder, som har vist 
stor støtte og fleksibilitet over for borgerne, 
ved fx at give borgere mulighed for selv at 
vælge, hvilke dage de ville møde op, og hvil-
ke dage de ville blive hjemme – afhængigt af 
deres humør og psykiske tilstand fra morgen 
til morgen.   

”Der er stor forskel på, hvor meget vi snakker om beskæftigelse. 
Hos nogle fylder det det hele. Hos andre er det mere sporadisk. 
Men i øjeblikket sætter jeg fx krav til, at familierne SKAL møde op 
om torsdagen til en pop-up jobcafe i bydelshuset, hvor jeg selv er 
der – og hvor det er godt for dem at have mulighed for at møde 
nogle andre også” 
– Job- og familiekoordinator, midtvejs i projektet.
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Hjemmebesøg



Udover ovenstående faktorer, har hjemme-
besøg været en central metode i projektet 
for at understøtte, at der kunne skabes gode 
og tillidsfulde relationer til familierne. Det 
er derfor relevant at afslutte denne metode-
beskrivende del af rapporten med at dykke 
dybere ned i hjemmebesøget som metodisk 
greb i den relationelle beskæftigelsesind-
sats.

Alle møder mellem job- og familiekoordina-
torerne og familierne blev afholdt hjemme 
hos familierne selv eller i det lokale bydels-
hus fremfor på jobcentret eller i et kommu-
nekontor. Kun i de tilfælde, hvor en forælder 
har skullet mødes med en tredjepart – ek-
sempelvis en virksomhed, en jobkonsulent, 
eller en anden fagprofessionel – har møder 
fundet sted udenfor hjemmet eller lokalom-
rådet. 

Og selvom det er usædvanligt på myndig-
heds- og beskæftigelsesområdet at tage på 
hjemmebesøg, har det, ifølge job- og fami-
liekoordinatorerne, haft stor betydning for 
borgerne, fordi de føler sig langt mere tryg-
ge i de hjemlige omgivelser. 

”Borgerne føler sig ikke trygge på jobcentret, og 
derfor får vi sværere ved at få øje på deres res-
sourcer og styrkesider, når møderne foregår der. 
For mange af de her mennesker, symboliserer 
jobcentret noget meget utrygt, og derfor er de i 
frygt, når de møder os. Det skaber et dårligt ud-
gangspunkt for at opbygge en ligeværdig relati-
on.” – Job- og familiekoordinator.

Ifølge koordinatorerne, gør hjemmebesøg 
det lettere for medarbejderen at få et fyl-
destgørende indtryk af familien og møde 
børn og andre venner og familiemedlem-
mer, og familien føler sig ofte mere trygge i 
eget hjem. Samtidig kan de udvise en gæst-
frihed og velvilje omkring samarbejdet over 
for medarbejderne, som ikke er mulig på et 

kommunekontor. På den måde er hjemme-
besøgene befordrende for den tillidsopbyg-
ning, der er helt afgørende for at lykkes med 
samarbejdet. Hos nogle familier kan det dog 
være en udfordring at få lov til at komme ind 
ad døren. I de tilfælde bliver tålmodighed 
igen en dyd - og med den rette indstilling 
og invitation vil langt de fleste familier på et 
tidspunkt åbne døren.

”Det har fungeret godt. Man møder dem mere på 
deres hjemmebane, hvor de er trygge. Det giver 
et mere helt billede af borgeren og familien – et 
indblik i deres interesser og kompetencer - lige-
som hjemmets tilstand kan være med til at af-
spejle borgerens tilstand og trivsel. Det bliver en 
mere uformel snak, når det foregår i hjemmet, og 
derfor kan der måske også være situationer, hvor 
der er brug for at skifte rammer. Ulempen ved at 
komme i hjemmet kan være, at man ikke får øvet 
de borgere, der lider af angst, i at komme ud af 
hjemmet, medmindre man er bevidst om udfor-
dringen.” 
– Job- og familiekoordinator.

Hjemmebesøg i praksis

Der er mange overvejelser forbundet med 
at gennemføre hjemmebesøg: Hvor mange 
hjemmebesøg kan der blive tale om? Hvor 
ofte skal de finde sted? Finder mødet sted 
i køkkenet, i stuen eller på børneværelset? 
Sidder man et sted, så andre familiemed-
lemmer kan høre, hvad der bliver talt om – 
og er det en ulempe eller en fordel? Bliver 
der serveret kaffe og kage, eller har man selv 
en kage med? 

For job- og familiekoordinatorerne har det 
været vigtigt at gøre sig bevidste om, hvor-
dan hjemmebesøgene kunne gennemføres 
med størst mulig effekt i forhold til de fagli-
ge udviklingsmål for familien samtidig med, 
at respekten blev bevaret og den gode til-

Hjemmebesøg
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lidsfulde relation til familien opbygget yder-
ligere.

At træde ind i hjemmet

Det første, man skal være opmærksom på i 
forbindelse med et hjemmebesøg er, hvor-
dan man hilser og indleder besøget, når man 
træder ind i hjemmet. Job- og familiekoor-
dinatorerne har i projektet ofte gjort en dyd 
ud af at indlede deres besøg med masser af 
gensynsglæde, godt humør og en kvik be-
mærkning, som kan skabe en god og af-
slappet stemning allerede fra start. Der kan 
dog være tilfælde, hvor situationen hos en 
familie har gjort det nødvendigt at anlæg-
ge en mere alvorlig tone fra start. På trods 
af at job- og familiekoordinatorerne efter en 
række hjemmebesøg har skabt en god og til-
lidsfuld relation til borgerne, orienterer de 
sig stadig om familiernes dagsform forud for 
et hjemmebesøg. Ofte sms’er de med foræl-
drene i familien for at bekræfte et hjemme-
besøg eller hvis forældrene, har en nyhed, 
som de gerne vil dele med koordinatoren 
hurtigst muligt. Ud fra ordvalg eller brugen 
af emotikoner (smileys og emojis) i sms’en 
gør job- og familiekoordinatoren sig over-
vejelser om, hvilket humør forældrene er i. 
Job- og familiekoordinatoren stikker alt-
så en finger i jorden forud for hvert enkelt 
hjemmebesøg og tager dermed højde for, at 
der kan være hændelser i løbet af ugen, som 
har påvirket borgerens humør eller velvillig-
hed til kontakt og samarbejde.    

”Jeg kan ofte fornemme hvilket humør, de [bor-
gerne] er i, allerede når de buzzer mig ind med 
dørtelefonen.” – Job- og familiekoordinator

Job- og familiekoordinatorerne må derfor så 
vidt muligt altid bruge deres intuition og si-
tuationsfornemmelse til at aflæse stemnin-
gen i familien, når de træder ind i hjemmet. 

På samme måde kan intuition være vigtigt 
i forhold til at vurdere, hvordan man kan 
indvie familierne i visse dele af ens eget liv, 
som en måde at indlede en ligeværdig dia-
log på og opbygge troværdighed i relationen. 
Job- og familiekoordinatorerne har i projek-
tet været meget opmærksomme på ikke at 
dele større personlige eller arbejdsmæssige 
bekymringer med familierne, men mest at 
holde det til almenmenneskeligt brok over 
trafikpropper eller begejstring over det gode 
vejr. Som professionel vil mange af disse 
valg blive truffet ubevidst på baggrund af 
tidligere erfaring, men det er vigtigt at holde 
sig for øje, at mulighederne for at få et godt 
og produktivt møde med en familie allerede 
afgøres ved den første øjenkontakt eller ord-
veksling i døråbningen.

Samtaler i forskellige rum

Betyder rod i hjemmet, at alt er kaos?

I arbejdet med en af familierne observerede den 
ene job- og familiekoordinator, at der var meget 
rod i hjemmet. Køkkenbordet var fyldt med brugt 
service, og det var tydeligt, at opvasken sjældent 
blev taget. Umiddelbart virkede det som et hjem 
i kaos. Efter et par hjemmebesøg spurgte job- og 
familiekoordinatoren ind til opvasken. Det viste 
sig, at kvinden i hjemmet havde en meget fast 
rutine for, hvordan opvasken skulle tages, og 
job- og familiekoordinatoren blev inviteret med 
i processen. Hvad der umiddelbart virkede som 
et eksempel på et hjem i kaos med en mor ude 
af stand til at klare de daglige gøremål, viste sig i 
stedet at være et eksempel på en fast og uproble-
matisk rutine. Ved hjælp af ydmyghed og oprigtig 
nysgerrighed oplevede job- og familiekoordinato-
ren, at kvinden havde helt styr på håndteringen 
af opvasken – og at det var vigtigt ikke at døm-
me familierne på forhånd på baggrund af hendes 
egne præferencer for oprydning, opvask el.lign.
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Samtaler i forbindelse med et hjemmebe-
søg vil ofte finde sted i forskellige rum. Hos 
nogle familier vil man altid blive inviteret 
ud i køkkenet, mens andre vil foretrække at 
invitere ind i stuen eller spisestuen. Nogle 
rum kan være mere private end andre, og 
invitationen rundt i hjemmet kan på denne 
måde afspejle graden af tillid mellem med-
arbejder og familie. En af koordinatorerne 
oplevede i projektet at blive inviteret med 
ud på badeværelset, fordi en mor i en fami-
lie ønskede at vise hende, hvordan man som 
muslimsk kvinde bør vaske sig og binde sit 
tørklæde om hovedet. Invitationer af denne 
slags indikerer selvfølgelig, at der er blevet 
opbygget en god og tillidsfuld relation til fa-
milien – og at familierne kan have lyst til 
at give job- og familiekoordinatoren noget 
igen for den hjælp, hun yder for familien. 

Ofte har familierne dækket op med kaffe og 
kage ved sofabordet, når koordinatorerne er 
kommet på besøg. Andre gange har de bedt 
job- og familiekoordinatoren om at sætte sig 
i køkkenet, mens de selv vaskede op. Mens 
stuen ofte giver et godt indtryk af famili-
ens interesser og deres etniske og kulturelle 
baggrund, har særligt køkkenet vist sig at 
være et gavnligt rum at mødes i. At sidde 
i køkkenet giver ofte mulighed for at møde 
nogle af børnene i familien, fordi de kom-
mer ud og hilser på, når de skal have en kop 
te eller lidt mad efter skole. I nogle familier 
med anden etnisk baggrund end dansk kan 
køkkenet desuden være et sted, hvor særligt 
mødrene føler sig godt tilpas, fordi de her 
befinder sig på et af de domæner, hvor de er 
sikre på egne evner og føler sig kompetente. 
Job- og familiekoordinatorerne har i dette 
projekt været meget opmærksom på at spør-
ge nysgerrigt ind til familiernes mange for-
skellige interesser. Nysgerrigheden bunder i 
en oprigtig interesse for at forstå familien, 
en respekt for deres levemåde, og samtidig 

er det en måde at udvise en tro på familierne 
og understøtte familiernes tro på egne evner. 
Efter så mange år udenfor arbejdsmarkedet 
vil manglende selvtillid nemlig ofte være en 
væsentlig faktor for langtidsledigheden.

Udover samtalerne i forskellige rum i hjem-
met, så har job- og familiekoordinatorer-
ne også haft møder med familierne udenfor 
hjemmet. Job- og familiekoordinatorerne 
har med jævne mellemrum gået en tur med 
enkelte familiemedlemmer, fordi de har op-
levet, at det kan give en mere konkret og 
fokuseret samtale, end når samtalen finder 
sted i hjemmet. Derudover har de, som tid-
ligere beskrevet, været med familierne til 
lægen, ude at handle, ude at aflevere cv’er 
hos virksomheder, på krisecenter, på efter-
skole og på uddannelsesmesse. På sådanne 
ture udenfor hjemmet har job- og familie-
koordinatorerne ofte indtaget en rolle som 
bisidder. 
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Hjemmebesøg, trin for trin

Dette er en simpel beskrivelse af, hvordan hjemmebesøgene er blevet gennemført i lø-
bet af projektet, særligt i starten, hvor koordinatorerne har skullet opbygge relationen til 
familierne. I takt med at job- og familiekoordinatorerne lærte familierne bedre at kende 
kunne de løsrive sig mere og mere fra formen. De fire trin er inspireret af Diane McNau-
ghton, som har forsket i sundhedsfaglige hjemmebesøg i børnefamilier1.

1.  Job- og familiekoordinatorerne sørger for at lave klare aftaler og forventningsaf 
 stemme med familierne forud for et hjemmebesøg. Det er klart for familierne,  
 hvad besøget drejer sig om, og om de har skullet handle på eller forberede noget  
 inden mødet. (Før adgangsfasen)
2. Job- og familiekoordinatorerne gør en indsats for at skabe den rette stemning fra  
 start. Det er vigtigt for koordinatorerne at bruge deres energi, humor og nysger 
 righed til at få skabt en god stemning fra start, der indbyder til en ærlig og kon 
 struktiv dialog på mødet. (Adgangsfasen). 
3.  Job- og familiekoordinatorerne arbejder sammen med familien om at lægge en  
 plan for forandring. De gør en stor dyd ud af, at snakke med om alt, hvad der rør  
 sig i familien. Ofte bevæger samtalerne sig ud af sidespor, som ikke er direkte  
 relevante for mødets formål, men koordinatorerne taler med og giver sig tid til  
 at lytte. Samtidig er koordinatorerne aktive i forhold til på det rette tidspunkt at  
 dreje samtalen tilbage på sporet, så der kan træffes beslutninger og laves en plan  
 for de videre aktiviteter. (Arbejdsfasen). 
4.  Når hjemmebesøget når sin afslutning laver job- og familiekoordinatorerne en op 
 summering af dagens aftaler. Der bliver lavet en klar ansvarsfordeling i forhold til  
 hvilke opgaver, borgeren går videre med, og hvad job- og familiekoordinatorerne  
 sætter i gang. Der skal altid være gennemsigtighed med faste og klare aftaler for  
 begge parter. (Afslutningsfasen).

 1. Kilde:  Diane McNaughton. “Nurse home visits to maternal–child clients: A review of intervention  
 research”. Public health nursing 21 (3), 207-219, 2004.
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Bud på justeringer af 
metoden



I februar 2019 videreføres Familien arbejder 
sig frem-projektet i en ny form og i langt 
større skala i projektet ’Opgang til Opgang’ 
i Gellerupparken, der realiseres med støtte 
fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Her skal 
10 nye job- og familiekoordinatorer og en ny 
teamleder over en fireårig periode arbejde 
med at videreudvikle og dokumentere den 
relationelle beskæftigelsesindsats over for 
60 familier i Gellerup. Dette afsnit indehol-
der en række bud på, hvordan det nye pro-
jekt metodisk og organisatorisk bør justeres 
på baggrund af erfaringerne fra Familien ar-
bejder sig frem-projektet. 

Tæt faglig ledelse af job- og familieko-
ordinatorer

En af de væsentligste udfordringer i Fami-
lien arbejder sig frem projektet var, ifølge 
koordinatorerne, at der manglede tæt faglig 
ledelse. Koordinatorerne savnede anerken-
delse og faglig og ledelsesmæssig rådgiv-
ning og sparring i forhold til afprøvningen 
af den nye metode – og de mange faglige 
dilemmaer og tvivlsspørgsmål, der natur-
ligt opstod i løbet af projektet. På den bag-
grund bør der i det nye projekt ansættes en 
ny teamleder, der har det faglige og perso-
nalemæssige ledelsesansvar overfor job- og 
familiekoordinatorerne. Teamlederen bør så 
vidt muligt besidde følgende kompetencer:

Bud på justeringer af metoden

Ledelseserfaring: Teamlederen skal 
have erfaring med ledelse af med-
arbejdere på det kommunale om-
råde, gerne indenfor social- og be-
skæftigelsesområdet. 

Faglig ekspertise: Teamlederen skal 
have erfaring fra social- og be-
skæftigelsesområdet og have et vist 
kendskab til målgruppen, lovgiv-
ningen og andre kommunale erfa-

ringer med lignende typer helheds-
orienterede og/eller tværfaglige 
indsatser. 

Relationel kompetence: Teamlederen 
skal kunne sætte sig i medarbej-
dernes sted og på en og samme tid 
udfordre dem, vejlede dem og skabe 
tryghed. Det er teamlederens an-
svar, at alle medarbejdere føler sig 
hørt og forstår hinandens roller i 
projektet, så man bl.a. undgår mis-
forståelser og konkurrence mellem 
medarbejderne. 

Motiverende: Teamlederen skal kun-
ne coache og motivere medarbej-
derne og sætte deres viden, kompe-
tencer og erfaringer i spil for at nå 
målene. Teamlederen skal arbejde 
med at udvikle selv- og medledel-
se – og med at skabe en god team-
ånd. 

Strategisk tænkende: Teamlederen 
skal gå forrest i forhold til at ska-
be sammenhæng mellem projek-
tets vision og mål og omsætningen 
af disse til konkrete handlinger. 
Teamlederen skal have næse for det 
ledelsesmæssige og politiske niveau 
i kommunen og være anerkendt og 
respekteret både op- og nedad i sy-
stemet.  

Kommunikationskompetence: Team-
lederen skal være i stand til at kom-
munikere tydeligt og situationsbe-
stemt både internt og eksternt, og 
være med til at skabe en fortælling 
om indsatsen, som giver mening 
hos både chefer, medarbejdere, 
borgere og samarbejdspartnere. 
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Beslutningskompetence: Teamlederen 
skal kunne træffe faglige, organi-
satoriske og praktiske beslutninger 
– ofte på et intuitivt grundlag, hvor 
alle informationer ikke er tilgæn-
gelige. 

Samarbejdsevner: Teamlederen skal 
forstå og opbygge relationer mel-
lem medarbejdere, borgere og sam-
arbejdspartnere, så alle arbejder 
for et fælles mål. Teamlederen skal 
have sans for inddragelse og sam-
skabelse med samarbejdspartnere 
og være nysgerrig og inkluderen-
de i forhold til, hvordan forskellige 
samarbejdspartnere kan bidrage. 

Større og mere tværfaglige teams

Når antallet af familier øges til det seksdob-
belte, kræver det en udbygning og gentænk-
ning af den interne organisering, som Fa-
milien arbejder sig frem-projektet kun har 
tegnet de første svage konturer af. Antallet 
af medarbejdere, der får deres daglige gang 
hos familierne øges markant, hvilket vil gøre 
os klogere på, hvornår og hvordan metoden 
fungerer bedst – og hvor personafhængigt 
det relationelle beskæftigelsesarbejde er. 

Familien arbejder sig frem-projektet har or-
ganisatorisk haft en indbygget skrøbelighed, 
eftersom arbejdet med familierne har været 
afhængigt af kun to medarbejdere og deres 
tætte relationer til familierne. At der kun 
har været to koordinatorer ansat, har gjort 
det til en vanskelig opgave for dem at skulle 
hjælpe familierne med alt det, de har haft 
brug for. De to koordinatorer har ofte råd-
givet og ydet støtte til familierne på områ-
der, der ligger langt udover deres normale 
fagområder. For eksempel er det ikke mange 
jobkonsulenter, der akut har måttet hjælpe 

en mor og hendes søn på krisecenter, men 
det er blot et blandt mange eksempler på, 
hvordan koordinatorerne har måttet handle 
på mere eller mindre ukendt grund - og ofte 
stået alene i de faglige dilemmaer. Dette var 
også en af de ting, som Hilary Cottam bed 
mærke i, da hun besøgte Langkærparken og 
blev introduceret til projektet.

På anbefaling af Hilary Cottam, og med in-
spiration fra Eindhoven, Swindon, Wigan og 
andre steder i udlandet, hvor den relationel-
le tilgang har skabt positive resultater, vil 
medarbejderne i det nye projekt derfor blive 
organiseret i større teams. Helt konkret vil de 
10 medarbejdere blive organiseret i to tvær-
faglige teams, med 5 medarbejdere i hvert 
team, der hver får ansvar for ca. 30 familier. 

Hvert team skal så vidt muligt bestå af med-
arbejdere fra flere forskellige forvaltnings-
områder, herunder beskæftigelses-, social-, 
børn- og unge-, fritids- og sundhedsområ-
det, således at de indeholder alle de kompe-
tencer, der er brug for i det helhedsoriente-
rede og langsigtede arbejde med familierne. 
Alle teams bør dog mindst have 1-2 medar-
bejdere med tilknytning til og erfaring fra 
beskæftigelsesområdet. 

Alle 10 medarbejdere bør mødes med jævne 
mellemrum, fx på et fast månedligt halv-
dagsmøde, og vil blive placeret under den 
samme teamleder, der får direkte ledelses-
ansvar over for alle 10 medarbejdere. Derud-
over vil alle medarbejdere blive tilbudt eks-
tern supervision. Medarbejderne vil alle blive 
placeret lokalt i Gellerupparken i store dele af 
deres arbejdstid, men de vil samtidig bevare 
en tilknytning til deres respektive afdelinger 
og forvaltningsområder med det formål, at 
de kan være med til at bære den relationel-
le, helhedsorienterede og tværfaglige kultur 
og arbejdsform med hjem i det ordinære sy-
stem.   
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Formålet med at samle medarbejderne i 
tværfaglige teams er, at medarbejderne over 
tid opbygger en ny fælles faglighed. En fag-
lighed hvor de på den ene side lægger no-
get af deres specialiserede viden fra sig og i 
højere grad agerer som generalister ude hos 
familierne, men hvor de på den anden side 
løbende sparrer med hinanden bag kulissen 
– gør hinanden gode og guider hinanden i 
de forskellige forvaltningsområder, som de 
hver især kender fra deres tidligere positi-
oner.

Den tværfaglige og teambaserede samar-
bejdsstruktur skal samtidig være med til 
at sikre, at borgeren modtager professionel 
vejledning på alle de forvaltningsområder, 
som han/hun har behov for og krav på. Dette 
forudsætter at medarbejderne åbent sparrer 
med hinanden om faglige dilemmaer, lige-
som det vil kræve, at hver enkelt medarbej-
der – udover teamlederen - har adgang til 
erfarne og fagligt kompetente ledere fra for-
skellige områder, når der måtte være brug 
for det. Derudover er strukturen mere ro-
bust i forhold til at sikre, at familierne får 
et kendskab til mere end én medarbejder 
– og at flere medarbejdere får kendskab til 
familiernes situation og planer for fremti-
den – så arbejdet med familierne ikke plud-
selig går tabt, hvis en medarbejder skifter 
job, eller der opstår en situation i en fami-
lie, som en medarbejder ikke kan håndtere 
alene. Medarbejderne bør i udgangspunktet 
altid forsøge at være to afsted, når der skal 
afholdes møder med og hos familierne. Der 
kan dog være møder og aktiviteter, hvor det 
giver mening fra et fagligt og ressource-
mæssigt perspektiv, at der kun er en enkelt 
medarbejder med på mødet.

Arbejdet i teams betyder også, at den enkel-
te medarbejder ikke står alene i forhold til 
at analysere sig frem til årsager og løsninger 
på familiernes problemer. To medarbejdere 

vil altid se noget forskelligt i arbejdet med 
en familie, så ved at være flere medarbejdere 
tilknyttet hver familie mindskes risikoen for 
at træffe forkerte beslutninger. Desuden gør 
team-samarbejdet, at hver enkelt medarbej-
der får hjælp af sine kollegaer til at vurdere, 
hvornår han eller hun er på vej til at gå over 
grænsen ift. den personlige relation med 
borgerne. Dette er ikke altid nemt at se for 
den enkelte medarbejder. 

Den tværfaglige organisering i Opgang til 
Opgang-projektet er allerede nu i fokus på 
ledelsesplan, hvor cheferne for de respek-
tive forvaltningsområder har mødtes flere 
gange for at diskutere, hvordan samarbejdet 
organiseres bedst muligt. Der hersker bred 
enighed om værdien af den tværfaglige or-
ganisering, og man er opmærksom på, at 
spørgsmålet om organisering ikke løses på 
ledelsesgangene alene. Mange af udfordrin-
gerne i det tværfaglige samarbejde opstår 
først, når arbejdet skal udføres og koordi-
neres på frontmedarbejder-niveau, og her 
har ledelsen tilkendegivet, at der er stor vil-
lighed til også at håndtere dette, når udfor-
dringerne opstår. 

I det hele taget indeholder den endnu mere 
tværfaglige organisering en lang række in-
teressante potentialer for at øge den sam-
lede effekt af den kommunale indsats. Fx 
forventes inddragelsen af Magistraten for 
Sundhed og Omsorg i projektorganiseringen 
at skabe væsentlige synergieffekter på tværs 
af forvaltningsområderne. Et dårligt helbred 
øger risikoen for at blive ledig, men også for 
at forblive i ledighed, og der er derfor store 
perspektiver i at sammentænke sundheds-
fremme med beskæftigelsesindsatser. Et ek-
sempel på en sådan synergieffekt er, at der 
allerede nu har været talt om, at projektet 
skal udnytte de muligheder, der ligger i lov-
givningen for at yde økonomisk støtte til le-
dige borgere, som i kortere eller længere pe-
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rioder passer pårørende i hjemmet. Det kan 
fx være ældre familiemedlemmer eller et 
handicappet barn. Ved at arbejde strategisk 
med denne mulighed kan der etableres små-
jobs til især kvinder, som på den måde får en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Småjobsene 
kombineres med fælles læringsaktiviteter og 
kan på sigt føre til arbejde inden for social- 
og sundhedssektoren. 

Metodisk vejledning samt fælles ind-
føring og oplæring i metoden

En udfordring i Familien arbejder sig 
frem-projektet har været at få samarbejdet 
til at fungere mellem de to job- og familie-
koordinatorer. Det har ikke været let for de to 
medarbejdere at indgå i det tætte samarbejde 
med så forskellige faglige udgangspunkter, 
men deres engagement og deres nysgerrig-
hed og respekt overfor hinanden har været 
medvirkende til, at de fik opbygget et tæt 
samarbejde, hvor de kunne guide hinanden 
i hver deres fagområde og forvaltningspro-
cedurer. Begge koordinatorer har dog savnet 
en tydeligere ‘on-boarding’-strategi i for-
hold til at blive oplært i den nye metode og 
få et fælles og ligeværdigt fagligt udgangs-
punkt for at arbejde med metoden. Eftersom 
metoden blev udviklet løbende i takt med, at 
både koordinatorer og familier gjorde sig de 
første erfaringer med tilgangen, var der ikke 
nogen fast metodebeskrivelse, som job- og 
familiekoordinatorerne kunne oplæres i. Al-
ligevel kunne medarbejderne have haft gavn 
af en tydeligere fælles indføring i projektet, 
som gav dem et tydeligt billede af, hvil-
ke trin, de skulle igennem med familierne, 
hvilke målsætninger de skulle arbejde ef-
ter, samt hvilke opgaver der lå indenfor de-
res ansvarsområde, og hvilke de ikke skulle 
gå ind i. Med en sådan indføring ville ko-
ordinatorerne sandsynligvis have følt sig på 

mere sikker grund i udførelsen af tilgangen, 
som på mange måder er dynamisk, intuitiv 
og fleksibel. 

På baggrund af ovenstående erfaringer vil 
medarbejderne i det nye Opgang til Op-
gang-projekt blive ført igennem et indle-
dende træningsforløb, hvor de introduceres 
til og oplæres i den nye metode og får mu-
lighed for fx at diskutere nogle af de faglige 
greb, målsætninger, kompetencer og krav til 
den interne organisering, som den nye til-
gang medfører. 

Det er ikke alle aspekter af godt socialt ar-
bejde, der kan sættes på formel. Men for at 
medarbejderne kan håndtere metodens ind-
byggede fleksibilitet, åbenhed og relatio-
nelle dimension - og de store krav det sæt-
ter til deres personlige involvering - er det 
nødvendigt, at processen og det metodiske 
grundlag for samarbejdet med familierne i 
højere grad rammesættes og tydeliggøres, så 
medarbejdere bliver bekendt med de forven-
tede målsætninger, indholdet af de enkelte 
faser i samarbejdet med familierne, krave-
ne til samarbejdet i teamet samt grænser-
ne mellem det personlige og professionelle i 
omgangen med familierne. 

Desuden vil der i det nye projekt også være 
behov for tydeligere retningslinjer omkring 
kravene til administration og dokumentati-
on. Begge job- og familiekoordinatorer har i 
Familien arbejder sig frem-projektet været i 
tvivl om, hvorvidt de havde notatpligt, hvor 
meget de skulle journalisere, og hvor lang 
tid de skulle bruge på det. Der er således 
behov for tydeligere retningslinjer omkring 
den skriftlige dokumentation, ligesom der 
er behov for at finde et fælles journalsystem, 
der går på tværs af forvaltningsområder, så 
de 10 nye medarbejdere, kan notere i samme 
system. Diskussionen omkring dokumenta-
tion er vigtig, eftersom det sætter spot på 
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balancen mellem anvendelsen af ressourcer 
på henholdsvis administration og det udfø-
rende arbejde med familierne. Derudover er 
det vigtigt for medarbejderne at vide, hvil-
ke informationer fra borgerne de har pligt 
til at videreformidle, og hvad de med rette 
bør holde for sig selv i respekt for den tillid, 
borgerne viser dem. 

Behov for myndighedsbeføjelser på 
tværs af forvaltningsområder

Hvad angår spørgsmålet om myndighed er 
der både fordele og ulemper ved at tildele 
job- og familiekoordinatorerne det fulde 
myndighedsansvar over for borgerne. I ‘Fa-
milien arbejder sig frem’-projektet har den 
ene medarbejder fra jobcentret haft myn-
dighed, mens den anden medarbejder fra 
familiecentret har skullet samarbejde med 
familiernes øvrige jobkonsulenter og myn-
dighedssagsbehandlere, når der har skullet 
træffes myndighedsbeslutninger. For sidst-
nævnte medarbejder, har det i flere situa-
tioner begrænset medarbejderens evne til 
at handle hurtigt og gavnligt på aftaler med 
borgerne.

På den side, påpeger koordinatorerne, kan 
det teoretisk set være sværere at skabe en 
god relation, når familierne ved, at koordi-
natoren har myndighed til at kunne anbrin-
ge deres børn udenfor hjemmet, og når det 
bliver koordinatorens opgave at sanktionere 
borgeren. Omvendt har den ene koordinator, 
der har haft myndighed i Familien arbejder 
sig frem-projektet, ikke oplevet dette som 
begrænsende for opbygningen af tillidsfulde 
relationer til familierne. Ifølge hende kræ-
ver det blot, at man er ærlig om sin agenda 
og sine beføjelser fra start. 

Hvorvidt der i denne forbindelse er forskel 
på at have myndighedsansvar på social- 

og beskæftigelsesområdet er ikke muligt at 
svare på, da koordinatoren fra socialforvalt-
ningen ikke har haft myndighed i projektet. 
Men i udgangspunktet vil begge koordinato-
rer anse det for væremde en styrke, at man 
kan handle hurtigere på de aftaler, man ind-
går med familierne, at man undgår, at fami-
lierne får for mange medarbejdere at forhol-
de sig til, at man undgår ’kampe’ i systemet 
med andre myndighedssagsbehandlere – og 
at man, i tilfælde af, at der skal træffes svæ-
re myndighedsafgørelser, kan bruge den 
tillidsfulde relation til at begrunde afgø-
relserne. Dette stemmer overens med deres 
oplevelse af, at deres tillidsfulde relation til 
familierne har gjort det nemmere for dem at 
tale ærligt og direkte til borgerne, også om 
de vanskelige ting. Det kan være svært helt 
at undgå sanktioner, når man arbejder med 
denne målgruppe, men måske kan famili-
ernes tillid til koordinatorerne forebygge, at 
familierne udvikler større mistro til og mod-
stand mod systemet. 

Hvad angår spørgsmålet om administration, 
vil myndighedsansvaret nødvendigvis re-
sultere i et større administrativt arbejde for 
koordinatorerne. Men omvendt kræver det 
også meget administrativt arbejde at koordi-
nere og vidensdele med andre myndigheds-
sagsbehandlere. 

Ny forskning i helhedsorienteret socialt ar-
bejde underbygger ovenstående pointer ved 
at argumentere for, at fuld myndighed til 
medarbejdere i helhedsorienterede indsat-
ser generelt giver større kvalitet og bedre 
resultater, fordi medarbejderne kan handle 
hurtigt og effektivt på de behov og mulig-
heder, der opstår, i stedet for at skulle bruge 
tid og ressourcer på at koordinere med flere 
forskellige forvaltninger i det ordinære sy-
stem13. 
På baggrund af disse erfaringer er det be-
sluttet, at det i det nye projekt bør være 
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teamet som helhed, der har det fulde myn-
dighedsansvar og den fulde handlingskom-
petence over for familierne. Teamet vil så-
ledes i fællesskab kunne træffe beslutninger 
om at iværksætte tiltag, foranstaltninger, 
aktiveringer og sanktioner over for fami-
lierne. Fordi de medarbejdere hver især vil 
komme med erfaringer fra og kendskab til 
vidt forskellige forvaltningsområder, vil de 
ikke selv kunne have myndighedsansvar på 
alle områder. I stedet vil hvert enkelt team 
tilsammen have myndighed på alle forvalt-
ningsområder. Det betyder, at den enkelte 
medarbejder i mange situationer skal invol-
vere en anden kollega fra teamet, hvis der 
skal træffes afgørelser uden for medarbej-
derens eget fagområde. Det er dog en mu-
lighed, at alle medarbejdere i teamet opnår 
myndighedsbeføjelser på beskæftigelsesom-
rådet. 

Behov for øget inddragelse af ekster-
ne aktører

Som tidligere beskrevet havde job- og fami-
liekoordinatorerne i løbet af projektet gavn 
af samarbejdet med den boligsociale indsats. 
Derudover blev der i projektet gjort brug af 
træningslokaler i lokalområdet. Men samar-
bejdet med civilsamfundsaktører i lokalom-
rådet var ikke uden forhindringer, og der vil 
i det nye projekt være behov for øget inddra-
gelse af og samarbejde med eksterne aktø-
rer. Derfor lægges der i det nye projekt op til 
et langt stærkere samarbejde med civilsam-
fundsaktører, herunder Røde Kors’ familie-
netværk og frivillige jobmentorer, KFUM’s 
Sociale Arbejdes gratis gældsrådgivning i 
Gellerup, Bydelsmødrene og Dansk Flygt-
ningehjælps lektiecafeer m.fl. Derudover 
vil der igen være fokus på at sikre et tæt og 
gensidigt forpligtende samarbejde mellem 
projektet og den eksisterende boligsociale 

indsats i Brabrand Boligforening. Ligesom 
der vil være fokus på at gøre de medvirken-
de familier opmærksomme på mindre loka-
le foreninger og fællesskaber, der kan være 
med til at styrke familiernes netværk og so-
ciale kompetencer – og fungere som et støt-
tende efterværn, når den intensive kommu-
nale indsats udfases.

Udover civilsamfundet vil der i det nye pro-
jekt også være fokus på at skabe flere for-
maliserede samarbejder og partnerskaber 
med private virksomheder og erhvervsnet-
værk, herunder Brabrand Erhvervsnetværk 
og Bazar Vest. Derudover vil projektet kob-
le sig på den nye helhedsplan for området, 
som indeholder planer for nye store bygge-
projekter, som opførelsen af et kontorhus, 
en bypark og en ’verdensplads’. Formålet 
med virksomhedssamarbejdet og koblingen 
til lokale byggeprojekter er at øge beskæf-
tigelsesmulighederne for de deltagende fa-
milier ved bl.a. at gøre det lettere for de nye 
medarbejdere at gå til arbejdsgivere med 
forespørgsler om praktikker, småjobs og or-
dinære ansættelser.  

Behov for flere møder og aktiviteter i 
gruppen af familier

Udover samarbejdet med lokale organisa-
tioner, foreninger og virksomheder, vil der 
også være behov for at gøre mere for, at de 
medvirkende familier i det nye projekt i hø-
jere grad får mulighed for at møde hinanden 
og deltage i fælles aktiviteter. Dette lykke-
des ikke i særligt stort omfang i Familien 
arbejder sig frem, dels fordi der ikke har 
været lagt en plan for det, dels fordi sam-
arbejdet med de lokale foreninger ikke al-
tid gik så nemt som forventet, og endeligt 
fordi det begrænsede antal familier gjorde 
det vanskeligt at finde fælles interesser og 
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få nok til at deltage fra gang til gang. Job- 
og familiekoordinatorerne oplevede dog, at 
de familier der endte med at deltage i den 
fysiske træning sammen, fik meget ud af at 
møde hinanden. Som en af koordinatorerne 
beskriver: 

”Der er mange ting, der går igen på tværs af fa-
milierne – økonomi, helbred, livsstil, deres psy-
ke og mange andre ting, som man kunne udnytte 
i fælles tiltag over for familierne. Det eneste, de 
har været fælles om i vores projekt, har været 
den fysiske træning, men her er de nu begyndt at 
connecte og opbygge relationer til hinanden. Og 
for mange af dem er det en god øvelse at være 
sammen. Det fortæller meget om dem, når man 
observerer dem sammen – hvad de kan og ikke 
kan – og hvordan de rykker sig en hel masse. De 
er jo meget ensomme mange af dem, så de får 
stor glæde af hinanden.” 
– Job- og familiekoordinator.

Behov for systematisk brug af 
redskaber

Som en sidste justering af metoden, vil der i 
det nye projekt være behov for en mere va-
rieret og systematisk brug af redskaber i ar-
bejdet med familierne. I Familien arbejder 
sig frem-projektet gjorde koordinatorerne, 
som tidligere nævnt, kun brug af et enkelt 
kortlægningsredskab, der blev hentet hjem 
og tilpasset fra Eindhoven i Holland. Red-
skabet gjorde det muligt at spørge ind til 
en række forskellige områder af familiernes 
liv, herunder daglige aktiviteter, økonomi, 
familieforhold, psykisk tilstand, fysisk til-
stand, sociale netværk, misbrug mm. I det 
nye projekt bør der være fokus på at anven-
de ovenstående og andre kortlægningsred-
skaber mere systematisk, så medarbejderne 
lærer dem bedre at kende og over tid kan til-
passe dem, så de opfylder de faglige behov. 

Ligesom der bør være fokus på at anvende 
flere forskellige redskaber for at understøtte 
arbejdet med familierne. 

Ifølge job- og familiekoordinatorerne, kun-
ne det fx have været gavnligt at have haft et 
visuelt progressionsredskab fra starten, som 
havde gjort det muligt at screene familien og 
få dem til at give en ’aktuel status’, som der 
så løbende kunne følges op på med henblik 
på at monitorere deres progression – og lade 
dem selv se, hvordan de udviklede sig et nyt 
og bedre sted hen. Forløbene med familierne 
tager lang tid, og fordi familiernes trivsel og 
udvikling går op og ned, har det været svært 
for både borgere og medarbejdere i projektet 
at fornemme progressionen. En af koordi-
natorerne påpeger således, at ”fordi vi har 
manglet systematiske måleredskaber at ar-
bejde ud fra, har man som medarbejder kun-
net tænke ’hvad har jeg egentlig udrettet?’”. 
Foruden progressionsværktøjet og pro-
blem-screeningsværktøjet, vil der blive ar-
bejdet på at afprøve et eller flere af følgende 
redskaber i det nye projekt:

Drømmekort – til at hjælpe med at finde 
frem til og visualisere eller konkretisere 
drømme for fremtiden
Netværksmapping – til kortlægning af 
centrale og perifære sociale og professio-
nelle relationer
Dagbog/logbog – til at få adgang til en an-
den type information fra familierne – og 
til at give familierne et redskab til at få 
styr på og bearbejde egne tanker og be-
kymringer. 
Familieprioritering – til at skabe overblik 
over nuværende kommunale indsatser og 
tilbud til familien, og til at beslutte hvil-
ke ydelser der skal igangsættes, afsluttes, 
neddrosles eller intensiveres. 
Familierådslagning – til at få øvrige fami-
liemedlemmer med på banen til at støtte 
op om og bidrage til den gode udvikling i 
en familie. 
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