
 

Eksempler på indsatser i familien 
1. Intensiv indsats 

2. Udviklingsstøttende indsats (middel) 

3. Understøttende eller vedligeholdende (let) 

1. INTENSIV indsats 

Formålet kan være at 

- skabe et alternativ til anbringelse eller familieinstitutionsophold 

- yde støtte og vejledning efter hjemgivelse af anbragt barn 

- udgøre del af en sikkerhedsplan omkring familien 

Konsulenternes opgave kan være at 

- kompensere for forældrenes manglende kompetencer 

- aflaste forældrene, så de kan bruge deres ressourcer optimalt 

- sikre barnets trivsel 

- yde praktisk pædagogisk støtte 

- arbejde med mål i handleplanen 

Fabus koordinator garanterer kvaliteten ved 

- at sikre, at kommunens opdrag følges under forløbet 

- et tæt samarbejde og tilbagemelding til sagsbehandler 

- at udarbejde dokumentation for udviklingsarbejdet i forhold til mål fra handleplanen 

- at sikre et samarbejde med eventuelle andre parter, f.eks. sundhedsplejerske, psykolog eller 

andre 

Eksempel INTENSIV INDSATS 

Varighed 1-3 måneder 

Omfang Et dagligt besøg á 2 timers varighed, alle hverdage eller alle ugens dage 

 En månedlig statusudtalelse 

Team En koordinator og 2-3 konsulenter 

Pris Der tages udgangspunkt i Fabus takster, jf. honoraroversigten. Ved større eller 

længerevarende opgaver, kontakt Fabu for et særligt tilpasset tilbud. 

https://www.fabu.dk/om-fabu/honoraroversigt/
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2: UDVIKLINGSSTØTTENDE INDSATS 

Formålet kan være at 

- afklare udviklingsmuligheder 

- understøtte udvikling af forældrekompetencer 

Konsulenternes opgave kan være at 

- vejlede og støtte til hensigtsmæssig struktur i familiens hverdag 

- rådgive og støtte forældre til relevant regulering af barnet 

- rådgive og støtte forældre til indsigt i barnets følelsesmæssige behov 

- rådgive og støtte forældre i forhold til barnets behov for stimulation jf. dets udviklingsniveau 

Fabus koordinator garanterer kvaliteten ved 

- at sikre, at kommunens opdrag følges under forløbet 

- et tæt samarbejde og tilbagemelding til sagsbehandler 

- at udarbejde dokumentation for udviklingsarbejdet i forhold til mål fra handleplanen 

- at sikre et samarbejde med eventuelle andre parter, f.eks. sundhedsplejerske, psykolog eller 

andre 

 

3: UNDERSTØTTENDE INDSATS 

Formålet kan være 

- familiebehandlingsforløb 

Konsulenternes opgave kan være at 

- understøtte igangværende udvikling af forældrekompetencer 

- støtte forældre til at omsætte og anvende handlingsstrategier 

Eksempel UDVIKLINGSSTØTTENDE INDSATS 

Varighed 3-9 måneder 

Omfang 2-3 ugentlige besøg á 2 timers varighed på hverdage 

 En statusudtalelse pr. kvartal 

Team En koordinator og 1-2 konsulenter 

Pris Der tages udgangspunkt i Fabus takster, jf. honoraroversigten. Ved større eller 

længerevarende opgaver, kontakt Fabu for et særligt tilpasset tilbud. 

https://www.fabu.dk/om-fabu/honoraroversigt/
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Fabus koordinator garanterer kvaliteten ved 

- at sikre, at kommunens opdrag følges under forløbet 

- et tæt samarbejde og tilbagemelding til sagsbehandler 

- at udarbejde dokumentation for udviklingsarbejdet i forhold til mål fra handleplanen 

- at sikre et samarbejde med eventuelle andre parter, f.eks. sundhedsplejerske, psykolog eller 

andre 

 

MULIGE TILKØB 

- Afklaringsforløb (MIM) forud for indsatsen – læs mere her 

- Kontaktperson til barnet/den unge – læs mere her 

- Overnattende støtte ved akut behov 

- Telefonisk støtte og vejledning til rådighed 

- Stabilisering af skolegang 

- Terapeutiske samtaler – læs mere her 

- Forlængede besøg 

- Ekstra besøg, evt. uanmeldte 

Eksempel UNDERSTØTTENDE INDSATS 

Varighed 3-9 måneder, afhængigt af formålet 

Omfang Et ugentligt besøg á 2 timers varighed og/eller samtale i Fabu á 1 times varighed 

 En statusudtalelse pr. kvartal 

Team En koordinator og en konsulent 

Pris Der tages udgangspunkt i Fabus takster jf. honoraroversigten. Ved større eller 

længerevarende opgaver kontakt Fabu for et særligt tilpasset tilbud. 

https://www.fabu.dk/undersogelser/foraeldrekompetenceundersogelse/
https://www.fabu.dk/forebyggelse/kontaktperson-til-born-og-unge/
https://www.fabu.dk/forebyggelse/samtaleterapi/
https://www.fabu.dk/om-fabu/honoraroversigt/

