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SIKKERHEDSPLANER I ROSKILDE
KOMMUNE
Der er arbejdet med Signs Of Safty (SOS) I Roskilde
kommune siden 2009. De fleste rådgiver benytter SOS
metoden i handleplansmøder og underretningsmøder.
Sikkerhedsplaner udspringer fra SOS.
Roskilde kommune har arbejdet med sikkerhedsplaner i
den sidste 8 år. I opstarts perioden var det rådgiverne der
arbejde i sikkerhedsplanssagerne.
For organisationen var der i starten af arbejdet med
sikkerhedsplaner tale om en kulturændring.
Siden 2009 har vi lavet123 sikkerheds-/netværksplaner.
115 børn er med familie og netværkets hjælp, sikret så de
kan blive i hjemmet.18 er endt i anbringelse.

HISTORIK
Sikkerhedsplansarbejdet udspringer af Signs of Safety metoden
som blev udviklet i Australien i 1990’erne, af socialarbejder og
korttidsterapeut Andrew Turnell og Steve Edwards.
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HVAD ER EN SIKKERHEDSPLAN?
Forbyggende foranstaltning service loven §52 stk. 3.3.
o

o

o

o

En sikkerhedsplan er et omfattende stykke forbyggende socialt
arbejde der har til hensigt at sikre børns trivsel og sikkerhed i høj
risiko sager, hvor vi ellers vil anbringe.
En sikkerhedsplan er en intensiv indsats som kombinerer
myndighedsarbejde og kontrol på den ene side, og familie
behandling og netværksinddragelse på den anden side.
Med en sikkerhedsplan får forældrene en mulighed for at beholde
barnet i hjemmet og indgår et tæt samarbejde med forvaltningen.
Familien, og familiens netværk, får ansvaret for at samarbejde
med forvaltningen om at udarbejde en plan der er tilstrækkelig
god til, at forvaltningen vurdere at der er skabt sikkerhed for
barnet, og at det kan blive hos forældrene.

HVAD ER EN SIKKERHEDSPLAN
Familien og netværket har ansvaret for at udføre og
overholde punkterne i planen.
Ansvaret for opfølgning og løbende vurdering af barnets
sikkerhed er forvaltningens.
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MÅLGRUPPEN FOR EN SIKKERHEDSPLAN
Der er en åbenbar risiko for barnets sikkerhed
Der er en åbenbar risiko for at barnet lider alvorlig
sundhedsmæssig eller udviklingsmæssig skade, såfremt
familiebehandling i form af sikkerhedsplan ikke
iværksættes
Forældrene har behov for massiv støtte til at kunne skabe
sikkerhed for barnet.
Det almindelige familiebehandlingsarbejde ikke vil være
tilstrækkeligt til at skabe sikkerhed for barnet.

MÅLGRUPPEN FOR EN SIKKERHEDSPLAN
”Åbenbar risiko for barnets sikkerhed og

risiko for at barnets lider alvorlig
sundhedsmæssig eller udviklingsmæssig
skade”
At der er stor sikkerhedsrisiko for barnet
At barnet er til fare for sig selv
At barnets helbred er i overhængende fare
At barnet er udsat for vold eller
sædelighedskrænkelser
At barnet er udsat for groft og gentagende
omsorgssvigt
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MÅLGRUPPEN FOR EN SIKKERHEDSPLAN
Ved groft og gentagende omsorgssvigt forstår vi, at
barnet gentagende gange er udsat for mindst to af
nedenstående forhold
Barnet får ikke dækket basale behov som tilstrækkelig
mad, søvn, beklædning, hygiejne
At barnet er udsat for vold eller sædelighedskrænkelser
Barnet kommer ikke i skole/dagsinstitution
Barnet oplever ikke følelsesmæssig nærhed og
opmærksomhed i overensstemmelse med barnets alder og
modenhed
Barnet udsættes for krav, der er langt fra alderssvarende
At barnet i sit hjemmemiljø ofte udsættes for voksne som er
påvirkede af stoffer eller alkohol

FAMILIE OG NETVÆRK
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HVAD INDEHOLDER EN
SIKKERHEDSPLAN
Mindste krav.
En plan over de konkrete aftaler der er lavet med familien.
Kontaktliste på dem der er en del af sikkerhedsplanen.
Udpegelse af evt. netværkstovholder
Præsenter sikkerhedsplanen for barnet. Evt. i Words and
Pictures.
Detaljeret sikkerhedsplan
Aftaler med professionelle
Information til personer omkring barnet
Planen indeholder også aftaler om hvad der skal gøres, hvis
der opstår andre bekymringer eller sikkerhedsplanen ikke
holder
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METODISKE GRUNDLAG I
SIKKERHEDSPLANSARBEJDET
Signs of Safety anvendes i børnesager, og har et
overordnet mål om at skabe samarbejde med familien
om en løsning, der kan skabe sikkerhed og trivsel for
barnet.
Sikkerhed betyder i vores optik en tilstand, hvor
bekymringen for barnets sikkerhed og trivsel er
minimeret, eller ikke er til stede længere.
SoS skemaet er et konkret redskab, der kan anvendes
til at foretage risikovurderinger i børnesager og
vurdere tegn på fare og tegn på sikkerhed.
SoS er struktureret omkring et skema, der danner
rammen om samtalen med familien.

METODISKE GRUNDLAG I
SIKKERHEDSPLANSARBEJDET
Når vi arbejder med sikkerhedsplaner arbejder vi
ud fra SOS metoden samt den løsningsfokuserede
tilgang, som har fokus på forandring.
Målet med den løsningsfokuseret metode er at
skabe forandring ved at finde øjeblikke eller
episoder i familiens liv, hvor problemet er
fraværende.)
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SOS MAPPING
Bekymrer

Fungere

Se ske

Aftaler

DE 3 SØJLER
Hvad er vi bekymrede for? (tidligere skade,
fremtidig fare og komplicerede faktorer)
Hvad virker godt? (styrker, ressourcer og
sikkerhedsfaktorer)
Hvad skal der ske? (fremtidig sikkerhed og mål)
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VIGTIGT I ARBEJDET MED SOS
Forstå familiemedlemmernes oplevelser og handlinger
igennem aktiv lytning til deres tanker og holdninger.
Lede efter undtagelser på problemet.
Identificere familiens styrker og ressourcer
Have fokus på mål, både familiens og fag personernes
Skalere sikkerhed og fremskridt
Vurdere familiens villighed og evne til at udføre
forandringerne, inden de implementeres.

INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE I
SIKKERHEDSPLANER
I datidens samfund lever børn et hverdagsliv i
mange “arenaer”
Når vi arbejder med sikkerhedsplaner er
inddragelse af børn, forældre, privat og
professionelt netværk, afgørende for om det vil
lykkes at skabe sikkerhed, trivsel og udvikling for
barnet
I arbejdet med sikkerhedsplaner opfatter vi barnet,
som aktør på niveau med de voksne. Når vi
arbejder med sikkerhedsplaner sætter vi barnet i
centrum og inddrager barnet så tidligt som muligt i
egen sag, og i arbejdet med at skabe forandring.
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INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE I
SIKKERHEDSPLANER

DE TRE HUSE
Redskabet De Tre Huse understøtter børns forståelse af, hvorfor vi
som myndighed er involveret i familiens liv og børnene inddrages i
processen.
De Tre Huse kan anvendes til samtaler med børn for at få deres
perspektiv, for at beskrive hvorfor myndighederne er involveret i
familien og til at tydeliggøre, hvad der skal ske fremadrettet.
De Tre Huse kan anvendes så barnets egne ønsker til, og
forestillingen om, hvad der skal til for, at barnet oplever tryghed,
kommer i fokus.
De Tre Huse kan anvendes i samtaler med barnet alene, med barnet
og en tryghedsperson eller med hele familien.
Meningen med redskabet er, at det skal være et nemt, forståeligt og
konkret redskab der tydeliggøre barnets håb, drømme og
sårbarheder.
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FORDEL VED SIKKERHEDSPLANER.
Metoden giver mulighed for at få et intensivt og tæt
samarbejde med familien og netværket, og i fællesskab
skabe sikkerhed nok til at et barn kan blive i hjemmet.
Gennem sikkerhedsplanen får vi familien med i processen,
hvilket er med til at de føler sig inddraget og behandlet
med respektfuldt, i en meget svær situation.
Strukturen i metoden SOS gør at vi som
sikkerhedsplanskonsulenter bliver tvunget til at være mere
tydeligt i forhold til, hvad vi er bekymret for, hvilken krav
kommunen stiller og hvilken mål vi helt konkret skal se
være opfyldt for at vi oplever der er skabt sikkerhed nok for
barnet.
SOS er med til at tydeliggøre og anerkende, at der på trods
af bekymringer også er flere ting der fungere.

FORDEL VED SIKKERHEDSPLANER.
Familien og netværket for et nyt syn på deres ressourcer og
på deres familie, et syn der påvirker deres indbyrdes
relation i en positiv retning.
Andre foranstaltninger ikke vil have skabt den sammen
sikkerhed og trivsel for børnene som en sikkerhedsplan.
Forældrene og netværket har været med i hele processen
og når måske selv frem til den erkendelse af det bedste for
børnene er en anbringelse.
Sikkerhedsplaner læner sig meget op af KL anbefalinger
om at sårbare børn bliver i deres nærmiljø og at netværket
inddrages.
Anbringelse kan undgås.
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FAMILIE

HVAD ER SVÆRT I SIKKERHEDSPLANER?
Metoden kræver at netværket engagere sig og
forpligter sig til at være en aktiv del af
sikkerhedsplanen.
Udfordringer i forhold til samarbejdes partnere.
Politi, skole, institution mm.
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HVAD ER SVÆRT I SIKKERHEDSPLANER?
Grundantagelsen i sikkerhedsplans arbejdet er,
at alle involverede - herunder familien - gør deres
bedste, og man er derfor optaget af at lytte efter
gode intentioner og det der fungere i familie.

TAK FOR NU
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