Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale
løbende ajourføres.
Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Brøndby Strand Projektet
Aftalens parter:
Social- og Sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune
Sekretariatsleder Louise Svarre Jakobsen
Daginstitutioner og dagpleje i området, Brøndby Kommune
Fagchef Charlotte Faldt Andersen
Sundhedsplejen, Brøndby Kommune
Fagchef Pia Rønnenkamp
PPR, Brøndby Kommune
Fagchef Frank Olsen
Ungeindsatsen i Brøndby, Brøndby Kommune
Projektleder Peter Vagn Jakobsen
Kulturhuset Brønden og Bibliotekerne, Brøndby Kommune
Jeanni Scalamonti
SSP, Brøndby Kommune
Jens Ansbjerg
Fonden for Socialt Ansvar
v. teamchef Asim Latif
Afdelingsbestyrelserne
v/ De 9-partnerskabet
Arbejdsgruppe (alle aktiviteter)
PPR, Brøndby Kommune
Fagchef Frank Olsen
Kulturhuset Brønden/ Bibliotekerne, Brøndby Kommune
Jeannie Scalamonti,
SSP, Brøndby Kommune
SSP koordinator Jens Ansbjerg
Social- og Sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune
Sekretariatsleder Louise Svarre Jakobsen
Daginstitutioner og dagpleje i området, Brøndby Kommune
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Fagchef Charlotte Faldt Andersen
En boligsocial medarbejder
2 beboerdemokrater udpeget af De 9
Problemkompleks for indsatsområdet:
En del af børnefamilierne i området har en lav grad af forældreevne og samfundsmæssig
formåen, hvilket kan kædes sammen med deres socioøkonomiske forhold, herunder et
lavt uddannelsesniveau, lav beskæftigelsesfrekvens med heraf følgende lavt
indtægtsniveau (KÅS-tal 2015).
Mange forældre har store udfordringer i forhold til i tilstrækkelig grad at kunne støtte op
om familiens børn og unge, og flere vokser op med manglende eller utydelige rammer for
deres skolegang, fritid og engagement i samfundet.
Børn i familier med anden etnisk baggrund end dansk oplever desuden at være udspændt
mellem forskellige forventninger hjemmefra og skolens forventninger og krav. Ofte
kender forældrene ikke det danske samfund indgående og ved ikke, hvad der forventes af
dem og deres børn i forhold tilhold til børnenes skolegang.
En anden problemstilling er, at udsatte familier ofte mangler netværk i lokalområdet, der
kan støtte familien i hverdagen og understøtte forældrene i at magte forældrerollen og
støtte op om deres børn.
En støtte i forhold til at opnå viden og indgående kendskab til det danske samfund samt
nye netværk sker ofte via tilknytningen til en daginstitution. Her ses det dog, at i dele af
boligområdet er der mange familier, hvis børn ikke er indmeldt i kommunens
institutioner, hvilket besværliggør integrationen, skaber manglende socialisering, ringere
sprogstimulering og i det hele taget vanskeliggør klargøringen til grundskolen.
Fx ses det, at i nogle af boligområdets afdelinger er det kun 44 % af de 1 – 2 årige, der
gør brug af en institution. Til sammenligning benytter 80 % af borgerne i Brøndby
Kommune kommunens vuggestuer eller dagplejere (KÅS-tal 2015).
Den manglende tilknytning til dansksprogede institutioner giver også udslag i forhold til
behovet for sprogstimulering. Fx er behovet for en særlig eller fokuseret indsats i forhold
til sprogstimulering større i Brøndby Strand end både Brøndby Øster og Brøndby Vester. I
Brøndby Strand skal næsten halvdelen af de 3-årige have en særlig eller en fokuseret
indsats i forhold til sprogstimulering, og når børnene når indskolingen (0. klasse) skal 34
% fortsat have en særlig eller fokuseret indsats (Sprogscreenings-oversigt fra Brøndby
Kommune, 2015).
Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet:
Formål:
Formålet er
 at bryde den negative sociale arv
 at styrke kompetencerne i udsatte familier til at takle børn og unge
Målet er
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at styrke forældrerollen og skabe mere robuste familier
at skabe nye netværk i lokalområdet for socialt isolerede familier

Metode
Der vil i de beskrevne/udviklede aktiviteter (Legestuer og Baba) blive tale om
gruppeforløb, der både styrker deltagernes egne kompetencer og etableringen af nye
fællesskaber og netværk via oplæg fra primært fagprofessionelle.
Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

Andelen af 3-årige i Brøndby Strand, der skal en
Brøndby Kommunes
’særlig indsats’ eller ’fokuseret indsats’ i forhold til sprogscreenings-oversigt
deres danskkundskaber er faldet til 35 % i 2020
fra 44 % i 2015.
Andelen af børn i 0. klasse i Brøndby Strand, der
Brøndby Kommunes
skal en ’særlig indsats’ eller ’fokuseret indsats’ i
sprogscreenings-oversigt
forhold til deres danskkundskaber er faldet til
24 % i 2020 fra 34 % i 2015.
Andelen af forældre, der i projektperioden har
Tryghedsundersøgelsen, 2019
oplevet, at de har et netværk i området de kan
trække på er 65 %
Estimatet er baseret på data fra den senest
gennemførte tryghedsundersøgelse (2016) i
forhold til afdækning af den ’sociale kapital’ i
boligområdet. Det drejer sig om spørgsmål som fx
andelen af beboere, der ’synes det er let at
komme i kontakt med andre beboere i eget
område’ (57 %), andelen af beboere, der ’ville
bede naboen opbevare ekstra nøgler’ (63 %),
andelen af beboere, der ’har snakket med andre
beboere om deres personlige problemer’ (54 %)
samt andelen af beboere, der ’synes områdets
beboere er gode til at tage imod nye beboere’ (53
%).
Aktiviteter som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte
mål/målinger:
Indsatsen vil omhandle følgende aktiviteter


Tidlig indsats



Boligsociale legestuer for hjemmegående forældre med småbørn (jf. CFBU/
Fremskudt sundhedspleje og mødregrupper)



Baba/ fædreprojekt (jf. CFBU/ Fædreindsatser)

Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet:
De boligsociale aktiviteter er:


på flere områder et supplement, en ekstra indsats, i forhold til den kommunale
kernedrift



en fremskudt indsats ind i boligområdet, hvor målet er at komme i kontakt med
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beboere, der er udenfor det kommunale system, men som kunne have behov for
et løft i en eller flere retninger


på flere områder er indsatsen en støtte til opgaveløsningen i kommunen, tiltag der
medvirker til muligheden for at komme 360 grader rundt om opgaven og
målgruppen/ målgrupperne



en mulighed for at afprøve nye metoder og tilgange, der kan inspirere kommunen
til at tage nye arbejdsmetoder i brug

Forankring af aktiviteterne inden for temaet
Principper for forankring i Brøndby Strand Projektet:


som udgangspunkt er det målet, at aktiviteter forankres i blivende institutioner,
organisationer eller foreninger



der udarbejdes SWOT-analyser med henblik på forankring i aktiviteternes
opstartsfaser



de parter, der indtænkes som ejere af en aktivitet, indgår altid i udviklingen af
aktiviteten fra idefasen til den endelige implementering



forankring er et fast punkt på dagsordenen i de fire arbejdsgruppers møder



erfaringer og metoder formidles og videregives til relevante samarbejdspartnere

Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for
dette indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale
indsats):
Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden
Lokal medfinansiering
Samlet budget for indsatsområdet
Medarbejderressourcer på indsatsområdet

3.703.000
1.890.000
5.593.000

½ Familievejleder
½ Børne- og ungekoordinator
½ Kommunikationsmedarbejder
Konflikthåndtering og underretning:
Parterne på indsatsområdet er forpligtet til at indgå i dialog om eventuelle konflikter.
Konflikter, der vedrører indsatsområdet rejses og drøftes i arbejdsgruppen.
Der påhviler alle parter et ansvar for straks at gøre opmærksom på forhold, som man
bliver bekendt med og som må antages at have betydning for samarbejdets fortsatte
gennemførelse.
Der påhviler parterne et fælles ansvar for at sikre indsatsområdets fremdrift og gode
betingelser for et konstruktivt samarbejde.
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Uenigheder, der ikke kan løses i arbejdsgruppen viderebringes til Bestyrelsen for den
boligsociale indsats. Her vil Bestyrelsen træffe beslutning om fremgangsmåde og eventuel
handling på baggrund af underretningen.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Aftalen revideres årligt af bestyrelsen efter indstilling fra arbejdsgrupperne og den
politiske følgegruppe / De 9.
Delaftalen gælder fra:
Aftalen gælder fra den 1. marts 2017 – 28. februar 2021.

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer, - ét skema pr. aktivitet):
Aktivitetsnavn:
Tidlig indsats
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Der udarbejdes en tidlig indsats i forhold til de helt små børn i boligområdet. Da der ikke
tidligere har været et samarbejde omkring en tidlig indsats mellem Brøndby Strand
Projektet og Brøndby Kommune arbejdes der på at etablere et samarbejde med det
formål at styrke forældreskabet for områdets forældre og forbedre trivslen for de 0 – 6årige.
Indsatsen kan foregå via information, råd og inspiration, der kan styrke rollen som
forældre og skabe stærke lokale netværk med andre forældre i boligområdet.
Temaer, der kan arbejdes med i aktiviteten:












Graviditet og fødsel
Barnets naturlige udvikling og trivsel
Familieliv og kommunikation
Muligheder for at søge råd og vejledning
Økonomi, orlov og juridiske rettigheder
Forældreforløb og kompetenceudvikling til nye forældre
Netværksopbygning inden for samme gruppe
Koordineret information om kommunens øvrige tilbud til nye forældre
Opdragelse
Kommunikation i familien
Brobygning til det kommunale system

Kvaliteten i rådgivningen sikres ved brobygning til specialiserede aktører fra kommunale,
regionale og statslige institutioner samt større veletablerede NGO’er og fonde.
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Der er tale om et metodeudviklingsprojekt, der dels udvikles i tæt samspil med de
udførende parter, dels trækker på eksisterende viden om effektfulde metoder.
Formål:
Formålet med indsatsen er


at ruste forældre til forældrerollen og livet i en familie



at skabe robuste familier



at give forældre større viden om børns udvikling og behov



at give forældre en større indsigt i børn og unges hverdag og muligheder i
daginstitutioner



at give familier et større netværk i lokalområdet



at bygge bro til kommunens indsatser

Målgruppe(r):
Forældre til 0 – 6-årige børn i området, både etnisk danske og med anden etnisk
baggrund (indsatsen omhandler ikke de forældre, der er i forløb i kommunalt regi)
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er i sommeren 2017 udfærdiget en
projektbeskrivelse med henblik på
samskabelse mellem kommunale aktører og
Brøndby Strand Projektet omkring tidlig
indsats

Brøndby Strand Projektet

Via den tidlige indsats er der dialog med min.
10 familier årligt

Det Boligsociale Sekretariat registrerer

Via en tidlig indsats får de deltagende
familier større kendskab til lokale og
kommunale tilbud målrettet børnefamilier

Spørgeskema/ interview med de
deltagende familier

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Det Boligsociale Sekretariat:



fungerer som projektleder og facilitator på udviklingen af indsatsen
sørger for indkaldelse samt sikrer baggrundsviden og anden sekretariatsfunktion

Sundhedsplejen, PPR og daginstitutionsområdet
 faglig sparring og kvalificering - vedr. udformningen af de enkelte forløb/ tiltag,
f.eks. i forhold til, hvilke kompetenceområder, problemstillinger mv., det vil være
relevant at inkludere i indsatsen
 afholdelse af oplæg og efterfølgende fælles drøftelser på fx kursusforløb
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levering af informationsmateriale – uddeling af skriftligt informationsmateriale,
kontaktoplysninger

Projektgruppe
Der vil blive nedsat en projektgruppe, der varetager udviklingen af et tiltag i forhold til en
tidlig indsats. Projektgruppen er midlertidig og mødes frem til sommeren 2017 med det
mål at udvikle en ny fælles indsats i forhold til en områdenær tidlig indsats rettet mod de
0 – 6 årige og deres forældre i boligområdet. Møderne aftales i gruppen og afholdes efter
behov.
Projektgruppen sørger for beskrivelse og udviklingen af en fælles indsats med henblik på
at kunne iværksætte en fælles aktivitet.
Deltagere i projektgruppen:
 Sundhedsplejen
 Dagtilbud
 PPR, herunder familierådgivere og sprogkonsulenter
 Relevante medarbejdere fra det boligsociale projekt

Aktivitetsnavn:
Boligsociale legestuer for hjemmegående forældre med småbørn (jf. CFBU
fremskudt sundhedspleje og mødregrupper)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Der etableres boligsociale legestuer for hjemmegående småbørnsforældre i den enkelte
afdeling. Indsatsen skal være et tilbud til de forældre, der går hjemme med deres små
børn, og hvor børnene ikke er tilknyttet et dagtilbud.
Legestuen bliver afholdt i lokaler i den enkelte afdeling, så forældrene ikke skal bevæge
sig langt for at deltage i legestuen. Legestuerne vil blive tilknyttet forskellige tilbud
udefra, så forældrene fx får besøg af børnetandplejen, sprog-konsulenter, kommunale
sundhedsformidlere, diætist, førstehjælp for børn, børnebibliotekar og sundhedsplejerske.
Legestuen vil også fokusere på sprogstimulering og vil forsøge at synliggøre og
understøtte muligheden for, at forældre, der holder deres små børn hjemme i stedet for
at sende dem i daginstitution, får gavn af tilbuddet om at modtage 15 timers ugentlig
sprogstimulering (Dagtilbudslovens § 11, stk. 2).
Formål:
Formålet med indsatsen er:


at bygge bro til kommunale tilbud



at give forældrene viden om samfundet og de tilbud, de kan benytte sig af



at styrke sammenholdet og naboskabet blandt hjemmegående forældre i den
enkelte afdeling og på den måde modvirke social isolation



at præsentere børnene for dansksprogede aktiviteter og muligheden for 15 timers
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ugentlig sprogstimulering på dansk
Målgruppe(r):
Hjemmegående småbørnsforældre i de 9 afdelinger
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er etableret 2 legestuer om året i
projektperioden

Det Boligsociale Sekretariat måler årligt

Der er i 2017 indgået aftale med Brøndby
Kommunes PPR, Sundhedsplejen og
kommunens sundhedsformidlere om
udvikling af legestuetilbuddet, herunder
ressourcetrækket for aktivitetens bidragende
aktører

Det Boligsociale Sekretariat måler ved
udgangen af 2017

Hver legestue har min. 10 forældre der
deltager

Det Boligsociale Sekretariat registrerer
antal deltagere

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Det Boligsociale Sekretariat


Identificerer og rekrutterer småbørnsforældre



Koordinerer samarbejdet mellem indsatsens parter og sikrer sammenhæng med
indsatsen ’Tidlig indsats’



Sikrer iværksættelsen af indsatsen fx ved tilstedeværelsen i etableringsfasen

Afdelingsbestyrelserne


Stiller lokaler til rådighed



Identificerer og rekrutterer småbørnsforældre, der kan deltage

Brøndby Kommune


Stiller efter nærmere aftale medarbejderresurser til rådighed, fx til
sundhedsformidlere, sundhedsplejersker, ansatte i daginstitutionstilbud,
børnetandplejen, børnebibliotekar, sprogstimulering etc.

Aktivitetsnavn:
Baba, fædreprojekt (jf. CFBUs fædreindsatser)
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Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Fædrene i boligområderne spiller ofte en meget passiv rolle i forbindelse med deres børns
liv og opdragelse. Det skyldes blandt andet, at nogle fædre har mistet deres rolle som
familiens primære forsørgere og ikke har formået at omstille sig til et andet liv. Det kan
have den konsekvens, at børn oplever, at der ikke er en synlig autoritet i hjemmet. Der er
derfor brug for indsatser, der kan hjælpe fædrene både til at styrke deres egen
forældrerolle og til at skabe netværk, hvor fædrene har mulighed for at være i dialog med
andre fædre, der oplever lignende vanskeligheder.
Metoden er udviklet og afprøvet af Fonden for Socialt Ansvar, der efter omfattende
research har udviklet et færdigt koncept, Baba, der arbejder målrettet med en styrkelse af
fædre-rollen. Det er ønsket at kombinere indsatsen med et samarbejde med andre
frivillige kræfter i Brøndby Kommune fx Gadespejlene.
Formål:


At tilbyde fædre en måde at genvinde en rolle i relation til deres børn



At skabe et netværk for fædre, så de erfarer, at de ikke er alene om at opleve
fædrerollen som vanskelig



At skabe et dialogforum for gensidig inspiration i forhold til fædrerollen

Målgruppe(r):
Fædre med børn i aldersgruppen 0 - 18 år
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er etableret en Baba-forening i 2018

Det Boligsociale Sekretariat registrerer i
2018

I 2017 er samarbejdet med Brøndby
Kommune om afviklingen af Baba-forløb i
området udviklet og det første hold Babakursister er rekrutteret

Det Boligsociale Sekretariat registrerer

I årene 2018, 2019 og 2020 er der årligt
certificeret 10 Baba-konsulenter

Det Boligsociale Sekretariat måler

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Det Boligsociale Sekretariat


Identificerer og rekrutterer fædrene, fx i samarbejde med SSP i Brøndby, Brøndby
Strand skolen, lokale foreninger og klubber, lokale daginstitutioner.



Tager kontakt til Baba-projektet, Fonden for Socialt Ansvar, og faciliterer indsatsen
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Koordinerer samarbejdet mellem indsatsens parter

Fonden for Socialt Ansvar


Faciliterer opstart af første forløb i Brøndby Strand



Videreformidler indholdet af Baba-forløbene til den lokale facilitator, herunder giver
sparring på rollen som Baba-facilitator



Sikrer deltagelse i Baba-foreningen på landsplan

Afdelingsbestyrelserne


Stiller lokaler til rådighed



Rekrutterer fædre, der er interesserede i at deltage i netværket

Brøndby Kommune


Stiller medarbejderresurser til rådighed til undervisningsforløbet. Der er afsat 1,5
dag pr. uge til en medarbejderressource fra Brøndby Kommune



Brøndby Kommune er ansvarlig for afviklingen og forankring af Baba-forløbet efter
projektperioden



Brøndby Kommune sikrer koordineringen mellem Baba-forløbet, Gadespejlene og
andre projekter, der kan have samme målgruppe

Projektgruppe
Der nedsættes en projektgruppe i forbindelse med Baba-forløbet der består af;


Repræsentant for SSP



Repræsentant for UngBrøndby



Repræsentant for PPR



Medarbejder fra Det Boligsociale Sekretariat

Projektgruppen fungerer i hele projektperioden/ helhedsplanen. Den mødes fire gange om
året.
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