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VITA´s værdisæt

Respekt - for vores samarbejdspartnere, 
brugerne og den enkelte medarbejder i 
organisationen. 
Udvikling - en stadig udvikling 
og evaluering af projekter og 
arbejdsmetoder og af den enkelte 
medarbejders kompetencer. 
Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i 
arbejdet. 
Omsorg - empati og involvering i 
brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld 
personalepolitik.
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C E N T E R  F O R  S O C I A L T  A R B E J D E

Familie- 
rådslagning 

Denne måneds 

tema:

VITAnyt udkommer næste gang til september 2009

Som sagt er der gode erfaringer med familierådslagning. Det er et relativt enkelt værktøj, 

det er økonomisk overskueligt – og der er god hjælp at hente hos VITA, når I nu lige om 

lidt tænker: måske kan vi bruge familierådslagning i den der sag om Lars...

Er I tilmeldt Servicestyrelsens nyhedsbreve vil I for nylig have hørt om Servicestyrelsens 

”fremstød” for inddragelse af børn, unge og deres netværk. Projektet præsenteres på  

www.inddrag.nu.

Her kan man blandt andet læse om familierådslagning. Og som der blandt andet står: ”Når 

man vil arbejde med familierådslagning for første gang, opstår der en række behov. Man 

får brug for en person, der kender metoden og dens principper. Derudover får man behov 

for en samordner, der kan planlægge selve mødet sammen med familien.”

Fonden VITA – center for socialt arbejde har sådanne erfarne samordnere.

Ring til os, hvis I har brug for en uforpligtende orientering om familierådslagning og dens 

muligheder. Vi kommer gerne ud til et afdelingsmøde.

Eller ring til os, når I står med jeres første sag og har brug for en samordner.

Kontaktpersoner er:
Udviklingskonsulent Jan Druedahl 

Telefon 7552 7044 eller mobil 4199 6943

Afdelingsleder i Århus Leif Krabbe 

Telefon 8625 7077 eller mobil 4199 6920

Afdelingsleder i Kolding, Esbjerg og Aabenraa Thomas Hansen 

Telefon 7552 7044 eller mobil 4199 6940 

I øvrigt henvises til Fonden VITA - center for socialt arbejdes hjemmeside

 www.vita-csa.dk



Spørgsmålet kunne være, i hvilke fami-
lier familierådslagning kan være et godt 
værktøj.

Spørgsmålet kunne også være, hvem der 
kan hjælpe med at få processen omkring 
familierådslagning til at glide.

Det kan Fonden VITA – center for socialt 
arbejde. Det kommer vi tilbage til lidt 
senere i nyhedsbrevet.

I første omgang vil vi gerne fortælle, hvornår 
familierådslagning kan komme på tale.
Det kan det, når et barn eller en ung har pro-
blemer, som forvaltningen er opmærksom 
på. Og det kan det:
•	 hvis der i familiens netværk er slægt, 

naboer, venner eller andre netværksper-
soner, som har ressourcer at give af og 
samtidig ønsker at hjælpe med at løse 
de sociale problemer, som forvaltningen 
og familien er i dialog omkring.

•	 hvis både familien og netværksperso-
nerne er ”med på” en proces, hvor de 
sammen lægger hovedet i blød for at 
finde realistiske løsningsforslag. Det 
kan være alt fra, at onklen hjælper med 
lektielæsning, over naboens hjælp til 
indkøb og morgenvækning - og til et fa-
miliemedlems mere intense og forplig-
tende støtte til et barn eller en ung, der 
ellers skal anbringes udenfor hjemmet.

•	 hvis familien er mere modtagelige over-
for hjælpen og forslagene til foranstalt-
ninger, når den kommer fra netværket 
end fra en myndighedsperson.

Inddragelse af familien selv, af slægt, venner, 
naboer, fodboldtræner eller andre i netvær-
ket er kommet i fokus de senere år.
Serviceloven siger direkte, at kommunerne 
skal overveje, hvordan der kan ske en syste-
matisk inddragelse af familie og netværk, og 
i vejledningen til loven nævnes familieråd-
slagning som en af metoderne til denne ind-
dragelse.

Familierådslagning er oven i købet både ”lige 
ved hånden”, og der er gode erfaringer med 
denne form for inddragelse.

Der er hverken en øvre eller en nedre grænse 
for, hvilke problemer familierådslagning kan 
bruges til.
Familierådslagning kan bruges ved 
anbringelser, hvor netværket kan hjælpe 
med at finde den rigtige anbringelsesform 
og forbedre den svære kontakt mellem 
barnet og forældrene. Og familierådslagning 
kan bruges, når skolelæreren har råbt vagt 
i gevær, og løsningen i første omgang er 
noget så relativt banalt som at netværket 
organiserer en ”vagtordning”, så knægten 
kommer i skole hver dag.  
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En familierådslagningsproces starter i 
virkeligheden med, at en sagsbehandler 
siger: ”Skulle vi ikke prøve?”

Og hvor kommer så VITA ind i 
billedet?
Omdrejningspunktet for en familie-
rådslagning er den uafhængige samordner. 
Samordneren er den person, der hjælper 
kommunen og familien med at få stablet en 
familierådslagningsproces på benene.
VITA har en række medarbejdere, der har 
den særlige samordneruddannelse, og som 
gennem flere år har hjulpet kommuner med 
at løse familierådslagningsopgaver.
Vi kan også hjælpe jer.

Når tanken er opstået, hvad gør 
man så?
Det første skridt kan være et møde med 
en af VITA’s medarbejdere. Her gennemgår 
sagsbehandleren og VITA’s medarbejder en 
konkret sag, hvor et barn eller en ung har 
problemer, og hvor forvaltningen står over 
for at skulle skride ind.
På dette møde kan sagsbehandleren 
bruge VITA’s erfaringer til at drøfte, om 
familierådslagning kan komme på tale.
Dette møde er gratis for forvaltningen.

Hvis forvaltningen herefter beslutter sig for 
at forsøge familierådslagning, er næste skridt 
at indkalde familien.
Parterne drøfter de problemer, familien står 
over for, og familierådslagning præsenteres 
som model.
Hvis familien er positiv overfor tanken og 

mener, at der er personer i netværket, der 
både har ressourcer og vilje, vil man – ofte 
på samme møde – begynde at formulere de 
spørgsmål netværket skal tage stilling til.

Herefter tager den uafhængige samordner 

fra VITA over.
Samordneren taler med familien om, 
hvilke netværkspersoner familien ønsker 
at inddrage. Samordneren kontakter disse. 
Samordneren sørger også for, at den 
unge eller barnet har sin egen person fra 
netværket at støtte sig til. Samordneren 
ordner det praktiske omkring det konkrete 
familierådslagningsmøde. Samordneren 
sørger for rammerne omkring mødet, så alle 
ved, hvad der skal ske, så der er en ordstyrer, 
og så alle har forstået de spørgsmål der skal 
tages stilling til, således at der forhåbentlig 
findes nogle holdbare og realistiske 
løsningsforslag.

Det sidste skridt i processen er forvaltningens 
stillingtagen til de forslag, der er kommet på 
bordet under familierådslagningen. ”Som sagt er der gode erfarin-

ger med familierådslagning”

Hvis svaret er familierådslagning, hvad 
er så spørgsmålet?

”VITA har en række medarbej-
dere der har den særlige samor-
dneruddannelse”
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