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PARTNERSKAB OM 
REFORMEN BØRNENE
FØRST
Komponent inviterer i samarbejde med KL til et partnerskab om 
reformen Børnene Først. Deltag i partnerskabet og bliv klar til at 
kunne arbejde med de nødvendige ændringer inden for styring, 
ledelse og organisering, som reformen kalder på.



Med reformen Børnene Først er der lagt op til, at vi skal 
hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i 
dag. Men har I styr på, hvad reformen helt konkret kom-
mer til at betyde for jer?

Som kommune står I over for en stor omstillingsproces 
med implementering af ny lovgivning, udvikling af nye 
metoder, ændring af fagligt mindset, nye organise-
ringsformer samt ændret økonomisk og faglig styring/
ledelse.

Bliv en del af vores partnerskab
Derfor tilbyder Komponent i samarbejde med KL nu alle 
landets kommuner at blive en del af et partnerskab om 
reformen Børnene Først. Partnerskabet vil gøre jer klar 
til i den enkelte kommune og i fællesskab at kunne 
arbejde med de nødvendige ændringer inden for 
styring, ledelse og organisering, som reformen kalder 
på.

Partnerskabet giver jer også mulighed for at være tæt 
på de nationale beslutningsprocesser, så I hele tiden 
kan være opdaterede i jeres forberedelse. Samtidig får 
I mulighed for - med afsæt i et lokalt og konkret 
analysegrundlag (parathedsanalysen) - i fællesskab at 
drøfte de ledelsesmæssige beslutninger, som I står 
overfor. Det kan indgå i jeres forberedende arbejde til, 
når reformen forventes at i kraft d. 1. april 2023.

Hvad får I ud af forløbet?

• Parathedsanalysen giver jer en status på jeres 
parathed til reformen Børnene Først og de 
forandringer, I står overfor, når reformen 
implementeres.

• I er tæt på arbejdet med Børnene Først, hvilket 
skaber et opdateret vidensgrundlag om 
forestående forandringer.

• I får viden og input til, hvordan I skal håndtere 
kommende forandringer.

• I får sparring på de forestående forandringer i 
reformen Børnene Først fra andre kommuner, 
som er på samme rejse.

• I får en styret proces, hvor der skabes en ramme 
om forandringen.

Partnerskabets indhold og proces
Partnerskabet indeholder en parathedsanalyse samt et 
udviklingsforløb, der er bygget op om en kickoff-dag og 

Specialiserede børneområde

fire fællesdage med mellemliggende prøvehandlinger. 

Parathedsanalysen viser jeres aktuelle praksis på ud-
valgte områder og giver en vurdering af jeres parathed 
i forhold til at arbejde med den nye Barnets Lov og 
intentionerne i Børnene Først. Analysen vil forholde sig 
til de områder, hvor der ifølge reformen skal ske 
ændringer.

Partnerskabet er designet som et delvist åbent koncept, 
hvor vi anvender resultaterne fra parathedsanalyserne 
til at definere indholdet på fællesdagene og i prøve-
handlingerne. På fællesdagene tager vi fat i de syv mål 
for 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

Vi inviterer relevante oplægsholdere til fællesdagene og  
vil i det hele taget lægge vægt på erfaringsudveksling, 
refleksion og sparring på tværs af de deltagende 
kommuner.

Tidspunkt og målgruppe
Partnerskabet afholdes i 2022 - 2023, og målgruppen 
er børn- og familiechefer samt den ledelsesgruppe og 
de nøglepersoner, der er ansvarlig for implementering 
af reformen.

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 tlf. 28 25 02 78. 

Er I interesserede i at deltage, så send en tilmelding til 
Lene Hausted på leha@komponent.dk. 
Tilmeldingsfristen er d. 1. april 2022. 

Lidt om praktikken
Partnerskabet løber fra 2. kvartal 2022 til medio 2023, 
og det koster 120.000 kr. at deltage med en leder- 
gruppe, som skal arbejde med Børnene Først. 

Læs mere om partnerskabets indhold i bilaget til 
invitationen til partnerskabet om reformen Børnene 
Først.




