
 
FAKTA OM: Børn og familier med særlige behov og sundhed 

for børn og unge 
 

Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, 

vejledning eller behandling. Der gives et bredt spektrum af tilbud 

af mindre og af mere indgribende karakter. 

 

Dertil kommer, at Sundhedsplejen og Tandplejen – som er en del 

af dette politikområde – tilbyder alment forebyggende 

sundhedstilbud til alle børn mellem 0 - 17 år. 

Beskrivelse af opgaver Den grundlæggende kerneopgave for området er at yde en tidlig 

og forebyggende indsats til børn og familier med særlige behov 

for at sikre deres trivsel og sundhed. Til dette er der flere 

forskellige afdelinger, som har hvert deres fokus på 

barnet/familien.  

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

PPR yder en tidlig, forebyggende og udviklingsstøttende indsats i 

dagplejen, daginstitutioner og skoler i forhold til børn og grupper 

af børn, der har brug for en særlig indsats for at kunne trives og 

være i god udvikling. Arbejdet sker i et tæt samarbejde med 

barnets primærpersoner med henblik på at skabe de bedste vilkår 

for børn, uanset deres forudsætninger. 

 

PPRs medarbejdere: 

Afdelingsledere 1 

Teamledere 2 

Pædagogiske vejledere  6 (inkl. 1 teamleder) 

AKT-konsulenter 2 

Specialkonsulenter 2 

Psykologer 13 (inkl. 1 teamleder) 

Talekonsulenter 5 

 

Forebyggelse Børn og Unge 

Forebyggelse Børn og Unge er ofte den første afdeling i 

forvaltningen, som familier får kontakt med, hvis de selv - eller 

andre - er bekymret for deres barns trivsel og udvikling. 

Forebyggelse Børn og Unge behandler underretninger, afholder 

underretningsmøder og iværksætter kortere rådgivnings- og 

familiebehandlingsforløb. Man kan også henvende sig selv som 

forældre og få anonym rådgivning omkring sin situation. 

Forebyggelse Børn og Unge er en tværfaglig afdeling, og der 

arbejder både socialrådgivere, pædagoger, familieterapeuter og 

psykologer. Der er ansat 8 medarbejdere og 1 afdelingsleder. 

 



Familierådgivningen 

Familierådgivningen arbejder hovedsageligt med: 

Bevilling af foranstaltninger til børn/unge med behov for særlig 

støtte eksempelvis familiebehandling, aflastningsfamilie eller 

støttekontaktperson til barnet. 

 

Bevilling af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Der 

er ca. 96 anbragte børn, hvoraf de 8 er anbragt uden samtykke 

og 3 i videreførte anbringelser (maj 2021).   

 

Bevilling af ydelser til familier, hvor barnet har en fysisk eller 

psykisk funktionsnedsættelse. Det kan dreje sig om økonomiske 

bevillinger til merudgifter ved forsørgelsen, tabt 

arbejdsfortjeneste, aflastning og pleje, som forældrene ikke kan 

yde. 

 

Desuden laver Familierådgivningen rekruttering, supervision og 

uddannelse af plejefamilier. 

 

Der er kontinuerligt cirka 650 familier tilknyttet 

Familierådgivningen, som omfatter 1 afdelingsleder, 3 

teamledere, 26 medarbejdere (Sagsbehandlere, socialrådgivere, 

konsulenter og familieplejekonsulenter). Desuden 1-2 

praktikanter. 

 

Familiehuset 

Familiehuset er udførerenhed i forhold til en række ydelser samt 

foranstaltninger besluttet af Familierådgivningen. Ydelserne kan 

eksempelvis være familieterapi, samtaler til børn og unge, 

praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, støtte-kontaktpersoner, 

efterværn. Familiehuset laver desuden 

forældrekompetenceundersøgelser i sager, hvor der ønskes 

afklaring af forældreevnen.  

 

Familiehuset har 1 afdelingsleder og 25 fastansatte 

medarbejdere, som tæller pædagoger, socialrådgivere, 

psykologer og social- og sundheds assistenter. Derudover er ca. 

10 vederlagsansatte støtte- kontaktpersoner tilknyttet 

Familiehuset. 

 

Sundhedsplejen 

Sundhedsplejens tilbud omfatter målgruppen 0 - 16 år og består 

bl.a. af hjemmebesøg til familier med børn i alderen 0 – 1 år, 

forældrekursus til alle førstegangsfødende, konsulentfunktion til 

daginstitutioner og skoler herunder ind- og 

udskolingsundersøgelser og sundhedssamtaler på udvalgte 



årgange samt en række supplerende tilbud eksempelvis 

overvægtsklinik og babykursus til udsatte familier.  

 

Der er kontinuerligt tilknyttet cirka 450 spæd-/småbørnsfamilier. 

 

Derudover er der tilknyttet ergo- og fysioterapeuter, som har en 

række tilbud til målgruppen 0 - 18 år. Tilbuddene er eksempelvis 

råd og vejledning til personale i dagtilbud, genoptræning af børn 

og unge, træning i særlige dagtilbud og hjemmetræning.  

 

Sundhedsplejen omfatter 1 afdelingsleder, 12 

sundhedsplejersker, 1 sundhedsplejerske studerende (½ stilling 

årlig), 4 fysio-/ergoterapeuter og 1 diætist. 

 

Socialfaglige medarbejdere 

De socialfaglige medarbejdere arbejder primært i daginstitutioner 

og skoler. Deres opgave er at sikre en tidlig opsporing og arbejde 

for, at problemer løses, mens de stadig kan håndters lokalt i 

børnenes daginstitution eller skole. De socialfaglige medarbejdere 

arbejder med inddragelse af forældrene og dannelse af 

fællesskaber forældrene imellem.  

 

Der, hvor der er behov for en større indsats, er det de 

socialfaglige medarbejderes opgave at medvirke til, at der sker 

en hurtig inddragelse af Familierådgivningen eller andre områder, 

der yder en specialiseret indsats.  

 

Der er ansat 4 socialfaglige medarbejdere.  

 

Tandplejen 

Tandplejen udfører forebyggende og behandlende tandpleje for 

børn og unge 0-17 år. I samarbejde med forældre og børn/unge 

aftales individuelle tandplejeplaner, som tager udgangspunkt dels 

i de objektive tandlægelige fund og dels i familiens ønsker, 

motivation og kompetencer. 

Den første kontakt til hjemmet foregår, når barnet er omkring 1 

år. 

Tandplejen foretager desuden omsorgs-, special- og social 

tandpleje. Det er voksne borgere, som af forskellige årsager ikke 

kan anvende de almindelige tilbud i privat tandlægepraksis. 

 

Tandplejen beskæftiger 30 medarbejdere med forskellig 

uddannelsesmæssig baggrund. Mange er på deltid. Der er 1 

overtandlæge, 1 specialtandlæge, 6 tandlæger, 3 tandplejere, 18 

klinikassistenter og 1 klinikassistentelev. 

Økonomi/nøgletal Budget 2021 

 



Afdeling Kr.  

Tandpleje 15.281.000 

Sundhedspleje 8.131.000 

PPR 15.830.000 

Familierådgivningen  10.337.000 

Børn og forebyggelse 2.374.000 

Familieplejen 694.000 

Familiehuset  10.130.000 

I alt 62.777.000 

 

Udgifter til foranstaltninger, budget 2021 

 

Foranstaltning Kr. 

Kontante ydelser – sociale formål 5.459.000 

Forebyggende foranstaltninger eksl. 

Familiehuset, og Børn og forebyggelse 
25.384.000 

Plejefamilier og opholdssteder 38.336000 

Døgninstitutioner 10.252.000 

Sikrede døgninstitutioner 2.785.000 

Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer 
570.000 

Hjælpermidler 319.000 

Statsrefusion -3.550.000 

I alt 79.555.000 

 

Indeks 

Ikast-Brande Kommunes udgifter til børn og unge med særlige 

behov i forhold til landsgennemsnittet er 75% i 2021. 

Beskrivelse af medarbejdere 

på området 

Medarbejdere på området består hovedsageligt af: 

Socialrådgivere, psykologer, pædagoger, lærere, 

sundhedsplejersker, tandlæger, klinikassistenter, administrative 

medarbejdere og ledere. I Børne- og Familieafdelingen er der 

ansat 7 faglige konsulenter samt 2 økonomisk/administrative 

medarbejdere. 

Særlige udfordringer Der er et konstant mediefokus på området. Det giver et pres på 

kommunerne, som forventes at kunne yde en indsats overfor alle 

børn og unge med et behov og samtidig holde et lavt 

udgiftsniveau på området.  

 

Ikast-Brande Kommune har siden 2018 været frikommune på 

området for udsatte børn og unge. Der er i perioden etableret nye 

arbejdsgange, som har mindsket administrationen betydeligt og 

skabt mere tid til mødet med familien. Desuden er ventetiden for 

familierne reduceret med 72 %, fra første henvendelse og til 

familien er i gang med at modtage hjælp. Der er givet 

dispensation til at forlænge frikommuneforsøget frem til 



31.12.2021. Derfor arbejdes der nu på, hvordan de gode 

erfaringer fra forsøget kan implementeres i praksis efter forsøget. 

Både lokalt og nationalt. 

 

Børne- og familieområdet samarbejder med andre aktører i 

samfundet om at sikre børn og familiers trivsel. Eksempelvis 

samarbejder vi med Home-Start, og desuden har vi et projekt, 

hvor vi samarbejder med diakonipræsten ved Ikast Kirke omkring 

forskellige aktiviteter for udsatte børn og familier.  

Hvilke handlemuligheder/ 

handlefrihed har byrådet? 

Byrådet fastsætter i Børne- og Ungepolitikken mål og rammer for 

indholdet i kommunens tilbud for børn/unge 0 - 18 år og skal 

sikre, at Børne- og Familieområdet medvirker til en udmøntning 

af politikken.  

 

Byrådets handlefrihed er begrænset, da væsentlige dele er 

lovfastsat. Der kan justeres på serviceniveau i forhold til PPR 

ydelser, taleundervisning, pædagogisk støtte, tandsundhed m.v. 

inden for nogle snævre rammer.  

 

Byrådet har mulighed for at iværksætte nye tiltag med henblik på 

forebyggende indsatser, der skal sikre børn og unges trivsel og 

mulighed for at klare eksempelvis en ungdomsuddannelse. Det 

kan for eksempel være øget indsats i forhold til at sikre, at 

forældre har de bedste forudsætninger for at klare omsorgen og 

opdragelsen af deres børn. Dernæst, at der er tilstrækkelig 

mulighed for at gribe tidligt ind, når det spores, at der er børn, 

der er i vanskeligheder.  

 


