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Bilag

Invitation til partnerskab 
om Børnene Først
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Komponent inviterer i samarbejde med KL til et partnerskab om reformen Børnene Først, hvor de deltagende 
kommuner i fællesskab arbejder med at skulle implementere de nødvendige ændringer inden for styring, ledelse 
og organisering, som reformen kalder på. Dette dokument er et udarbejdet som bilag til 
partnerskabsinvitationen, hvor formålet er at give et dybere indblik i indholdselementerne.

Partnerskabet indeholder to spor - en parathedsanalyse og en udviklingsforløb.

• Parathedsanalysen viser jeres aktuelle praksis på udvalgte områder og indeholder en vurdering af jeres 
parathed i forhold til at arbejde med den nye lov Barnets Lov og intentionerne i Børnene Først. 
Analysen forholder sig til de områder, hvor der skal ske ændringer.

• Udviklingsforløbet indeholder et kick-off og fire fællesdage. Det er designet som et delvist åbent koncept, 
hvor vi anvender resultaterne fra parathedsanalyserne til at definere indholdet på fællesdagene og jeres 
arbejde med designplanen. På fællesdagene tager vi fat på de syv mål for Børnene Først.
På fællesdagene inviterer vi relevante oplægsholdere og vi vil i det hele taget lægge vægt på 
erfaringsudveksling, sparring og refleksion på tværs af de deltagende kommuner.
Der etableres en tværgående kommunal styregruppe, som er med til at præge indholdet på fællesdagene.

Partnerskabet er tilrettelagt, så det tidsmæssigt følger udviklingen i lovarbejdet. 

På de næste slides kan du læse mere dybdegående om indholdselementerne.

Rammesætning
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Komponent udarbejder en analyse af hver enkelt deltagerkommunes 
aktuelle status på de elementer som kræver ændringer i reformen. Herved 
får I en vurdering af jeres aktuelle praksis og parathed til at arbejde med 
reformelementerne i Børnene Først. 

Analysen vil forholde sig til de områder, som lovudkastet præciserer, der 
skal ske ændringer i forhold til:

• Tidligere indsatser – rette brug af indsatser i rette tid

• Kvalitet i anbringelser - reducere skift, fokus på rette match og flere 
permanente forløb

• Kontinuitet i sagsbehandlingen - færre skift af sagsbehandler og styrket 
organisering og flow i sagerne

• Styrket inddragelse – fokus på barnets ret ved det 10 år og større brug af 
inddragelse i sagsbehandlingen

• Gode overgange – styrket fokus på overgangen til voksenlivet og brugen 
af efterværn

Parathedsanalyse
Hvad indeholder 
parathedsanalysen?

• Nøgletalsanalyse, der giver 
overblikket over udgifter og 
brugen af indsatser.

• Analyse af den faglige 
praksis ift. reformens 
temaer. Analysen baserer 
sig på screening af 5 sager 
og interviews hhv. chef, 
ledere og udvalgte 
medarbejdere.

• Virtuelt validerings- og 
kvalificeringsinterview

• Rapport i powerpoint med 
resultaterne af 
parathedsanalysen.

• Virtuel præsentation af 
rapport 
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Parathedsanalysen fokuserer bl.a. på følgende analysespørgsmål:

• Hvordan er kontinuiteten og effektiviteten i sagsbehandlingen?

• Hvordan arbejdes med inddragelse af barnet? Arbejdes der struktureret med oplysning 
af børns rettigheder og brugen af den viden, der tilvejebringes?

• Hvad er aldersfordelingen på børn, som bliver anbragt, hvad er gået forud, og 
hvordan spiller kommunens forebyggelse sammen med barnets konkrete behov?

• Hvordan vægtes typen af anbringelser konkret i kommune – plejefamilie, institution, 
netværkspleje og hvordan er kommunens fokus på adoption og stabilitet i 
anbringelserne?

Komponents analysekoncept baserer sig på data fra hver enkelt kommune. Vi kigger fx på 
jeres udgiftsfordeling og brugen af konkrete indsatser. Derudover foretager vi en screening 
af udvalgte sager og vi interviewer nøglepersoner hos jer for at forstå jeres praksis og 
tilgang. 

Hver deltagerkommune modtager en rapport i Powerpoint, der præsenterer resultaterne 
af analysen sammen med en vurdering at, hvor jeres praksis er gearet til at imødegå 
reformen, og hvor I med fordel kan sætte ind med udviklings- og forberedelsestiltag.

Resultatet af parathedsanalysen vil blive præsenteret for hver enkelt kommune med fokus 
på inddragelse af medarbejdere og ledere ift. prioritering af særlige indsatsområder i det 
videre arbejde.

Parathedsanalyse

Hvad kræver 
parathedsanalysen af jer 
som kommune?

• I trækker, fremsender og 
står til rådighed ift. at 
validere relevante data

• I fremsender de udvalgte 
sager til Komponent

• I afsætter tid til at 
deltage i interviews og 
øvrige møder.



Udviklingsforløbet opstartes med en fælles kick-off dag, hvor der er fokus på 
rammesætning, aktuelt nyeste viden om Børnene Først osv. Efter kick-off udarbejdes 
parathedsanalysen i de deltagende kommuner, som fører over i fire fællesdage. 
Indholdet tager udgangspunkt i de 7 mål i Børnene Først og kan f.eks. handle om 
hvordan vi bedst organiserer os for at imødekomme kravene om en fast 
myndighedsperson, færre skift og to sagsbehandlere på svære sager. Det kan også 
handle om hvordan vi udvider samarbejdet med civilsamfundet eller hvordan vi 
bedst sikre følg- og forklar princippet. Temaerne vægtes ud fra resultaterne i de 
gennemførte parathedsanalyser i dialog med den kommunale styregruppe.

Udover KL og Komponent vil relevante videnshavere blive inviteret til fællesdagene. 
Det kan være videnshavere som har deltaget i udviklingsarbejdet omkring Børnene 
Først, forskere som har vigtig viden inden for det specialiserede socialområde, chefer 
eller ledere fra praksis med vigtige erfaringer osv. På fællesdagene vil der også blive 
lagt vægt på erfaringsudveksling, refleksion og sparring på tværs af de deltagende 
kommuner, da der er meget vigtigt viden og erfaring til stede i rummet blandt 
deltagerne. 

Kick-off og fællesdage

De syv mål i Reformen Børnene 
Først

1. Bedre og tidligere indsats for 
udsatte børn og familier

2. Færre skift og mere stabilitet

3. Barnets Lov – flere rettigheder 
til børnene

4. Bedre kvalitet i anbringelser

5. Bedre kvalitet i 
sagsbehandlingen og styrket 
retssikkerhed

6. Godt ind i voksenlivet

7. Fra aftale til virkelighed
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Undervejs i partnerskabet arbejder hver enkelt kommune med 
sin egen designplan på baggrund af parathedsanalysen og 
øvrige initiativer besluttet i den enkelte kommune. Indsatser i 
designplanen kan fx være:

• Hvilke ændringer skal vi arbejde med for at styrke målet 
om flere adoptioner?

• Kalder børnene Først på ny organisering hos os?

• Skal vi have udviklet et fælles børnesyn på tværs af 
kommunen? Og hvordan iværksætter vi den proces?

• Hvilken proces skal vi iværksætte for at styrke vores 
indsats med netværksplejefamilier?

På fællesdagene indlægges tid til sparring. 
Derudover arbejder kommunerne selvstændigt, men der kan 
etableres samarbejde på tværs, hvis dette prioriteres.

Designplan
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Styregruppe

Hver deltagende kommune udpeger en chef, 
som deltager i to virtuelle styregruppemøder. 

Styregruppen skal fungere som det 
kvalificerende led, som sikrer at projektet 
adresserer deltagerkommunernes behov.

Parathedsanalyserne vil give stærke indikationer 
på, hvilke temaer der er vigtigst at skabe viden, 
dele erfaringer og finde løsninger på 

På de to møder drøftes fællesdagenes indhold 
ud fra et oplæg fra Komponent
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Fællesdage
• Kick-off d. 4. maj
• Dag 1 – d. 22. september
• Dag 2 – d. 24. november
• Dag 3 – d. 2. marts
• Dag 4 – d. 4. maj

KONTAKT
Er I blevet nysgerrige på, om det er 
noget for jer at deltage? Eller har I 
yderligere spørgsmål til
partnerskabet? Så tag fat på
chefkonsulent Lene Hausted på T: 
28250278 eller M: 
leha@komponent.dk

MÅLGRUPPE
Målgruppen er børn- og 
familiechefer samt
ledere og nøglemedarbejdere, der 
er ansvarlige for implementering af
reformen.  

PRIS
Det koster 120.000 kr.

DATOER
Partnerskabet løber fra 2. kvartal
2022 til medio 2023. 
Parathedsanalysen gennemføres i
perioden maj til september.

Lidt om praktikken

KONTAKT
komponent.dk

KONSULENTER FRA KL

• Hanne Gøttrup, 
Chefkonsulent

• Jessie Brender Olesen,
specialkonsulent

• Susse Kolster,
specialkonsulent
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Kontakter i Komponent

Peter Bogh
Centerchef i Komponent

Rådgivning og analyser på 
børnefamilieområdet i 15 år

Styring – Ledelse – Faglig praksis –
Data

Særligt optaget af: Hvordan kan de 
rette rammer (styring og organisering) 
tilrettelægges for at styrke resultater 
og effekter

Uddannelse: Cand. Oecon, MPG

Erfaren underviser, rådgiver, forsker, 
chef, analytiker

Linkedin: Peter Bogh | LinkedIn

Marie Elisabeth Andersen
Chefkonsulent i Komponent

Analyser, facilitering af udviklings- og 
implementeringsforløb på det 
specialiserede børne- familieområdet 
område og det samlede 0-18-
årsområde.

Faglig praksis – forandringsledelse –
udviklingsforløb

Særligt optaget af: meningsfuld 
styring og udvikling i kommunerne og 
kvalitet for borgerne.
Uddannelse: Cand.Scient.Pol

Linkedin: Marie Elisabeth Andersen | 
LinkedIn

Lene Hausted
Chefkonsulent i Komponent

Kompetenceudvikling på det 
specialiserede børn- og 
ungeområde i 10 år

Bredt netværk af videnspersoner
/eksperter.

Erfaring som rådgiver og intern 
konsulent på det specialiserede børn 
og ungeområde med 
organisationsudvikling og udvikling 
af IT-systemer.

Særlig optaget af: at bidrage til høj 
faglighed i kommunerne som sikrer 
bedst muligt kvalitet for borgerne
Linkedin: Lene Hausted | LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/peterbogh/
https://www.linkedin.com/in/marie-elisabeth-andersen-838aaa39/?originalSubdomain=dk
https://www.linkedin.com/in/lene-hausted-8037483/
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Kontakter i Komponent

Christina Kaae
Ny chefkonsulent i Komponent

Rådgivning og analyser på 
børnefamilieområdet  og 
socialområdet

Tidligere socialchef i Syddjurs 
Kommune 

Uddannelse: Socialrådgiver og 
cand.scient.soc.

Linkedin: Christina Kaae | LinkedIn

Maja Riis Frederiksen

Ny chefkonsulent i Komponent

Rådgivning og analyser på tværs af 
børn og ungeområdet 

Tidligere sektionsleder for familier, 
unge og handicap i Hillerød Kommune

Uddannelse: Socialrådgiver og 
cand.soc.

Linkedin: Maja Riis Frederiksen | 
LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/christina-kaae-5a76a424/
https://www.linkedin.com/in/maja-riis-frederiksen-30615b79/?originalSubdomain=dk

