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Målgruppebeskrivelse for familiepladser i Børnehuset Lindegår-
den. 
Dette notat forsøger at indkredse og definere målgruppen af børn i familieplads-
tilbud i Børnehuset Lindegården. Det bygger på 3 bagvedliggende præmisser, 
som på hver sin måde medvirker til en afgrænsning af målgruppen: 
 

• Politisk beslutning i BU/KB 

• Dagtilbudsloven og servicelovens bestemmelser i relation til de opga-
ver, et alment dagtilbud kan løse 

• Albertslunds Kommunes Sammenhængende Børnepolitik 2. udgave, 
maj 2011 

 

Politisk beslutning 
I BU/KB er følgende målgruppebeskrivelse for familietilbuddet besluttet: 

 
Målgruppen er børn og familier, som har brug for ekstra støtte til en positiv ud-

vikling i hele familien, hvor andre pædagogiske tiltag ikke har haft en positiv 

virkning. Der er tale om børn, der ikke er aktive deltagere i fht fællesskab i de-

res nuværende tilbud, og hvor der er arbejdet målrettet og systematisk med at 

inkludere barnet. Det skal være børn, der kan profitere af at skifte miljø, struktur 

og guidning. Målgruppen af forældrene skal være forældre, der har udfordringer 

i at se deres barns intentioner, og familien skal kunne motiveres til et tæt sam-

arbejde med institutionen. 

 

Børne- og Undervisningsudvalget, den 16. marts 2011. 

 
 

Dagtilbudsloven 
 

§ 4. Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der 

har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og 

udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.  

 

 
Nedenstående opsummeres hensigten med loven jfr. vejledningen på området: 
 
Støtten kan f.eks. tildeles børn med motoriske vanskeligheder, langsomt udvik-
lede børn, børn med adfærdsproblemer, børn med fysisk og psykisk nedsat 
funktionsevne og børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. 
 
Med bestemmelsen i § 4 tænkes der på en støtte, som går ud over den daglige 
understøttelse af børn i dagtilbud som også er en integreret del af dagtilbudde-
nes hverdag og funktion. Støtten gives, så den er til gavn for den samlede 
gruppe i tilbuddet 
 
Tildeling 
Støtte tildeles børn, som har behov for støtte for at trives og udvikle sig. Støtten 
skal medvirke til, at børn kan rummes i de almene tilbud, så den pædagogiske 
indsats i vid udstrækning bygger på de almene tilbud.  
Støtte skal tildeles efter en konkret faglig vurdering af det enkelte barns behov 
for støtte. Ved vurderingen skal begrebet til barnets bedste være bærende. 
Tildeling kræver ikke en forudgående § 50 undersøgelse efter serviceloven. 
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Støtten skal ydes så tidligt som muligt, så barnets vilkår for at lære, trives og 
udvikles i tilbuddet sikres, og der bliver dermed tale om en forebyggende ind-
sats. 
 
 
Personalet er i kraft af deres kendskab til barnet centrale ressourcepersoner i 
forhold til at opdage et behov for støtte efter dagtilbudsloven så tidligt som mu-
ligt. Derfor skal personalet være bevidste om, at børn sikres den nødvendige 
støtte i tilbuddet.  
 
Forpligtelsen 
Støtten kan antage flere former: 
I relation til familiepladstilbuddet ses der bort fra ekstern støtte, dvs. eksper-
ter/støttepædagoger udefra, der er tilknyttet barnet i et antal timer pr. uge.  
Støtte skal derfor etableres i form af særlige ressourcepersoner med særlig ef-
teruddannelse i dagtilbuddet. 
 
Samarbejde med forældrene – i relation til familiepladser 
Indsatsen skal ske i samarbejde med barnets forældre, og må afstemmes i for-
hold til den indsats, forældrene yder over for deres barn.  
Indsatsen må intensiveres over for børn, hvor man kan konstatere en svag for-
ældreindsats. Dagtilbuddet skal indgå i en dialog med forældrene om den ind-
sats, der iværksættes over for deres barn.  
 
 

Serviceloven 
Servicelovens afsnit II Rådgivning og vidensudvikling omhandler kommu-
nens rådgivning.  
 
Af sagsfremstillingen til BU fremgår det, at lovgrundlaget i denne sammenhæng 
er § 11.stk. 3. Det omhandler familieorienteret rådgivning til løsning af vanske-
ligheder i familien. 
 

§ 11. stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse 

og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk 

elle psykisk funktionsevne samt deres familier…… 

 

 
Albertslund Kommune anvender en bred vifte af tilbud, som yder den form for 
rådgivning, som loven omhandler. 
 
Familiepladser i Børnehuset Lindegården er tiltænkt at supplere rækken af § 
11.stk.3.tilbud i kommunen. 
 

Den sammenhængende Børnepolitik 
Kommunens Sammenhængende Børnepolitik opstiller 4 målgruppedefinitioner: 

• Børn i trivsel 

• Risikobørn 

• Truede børn 

• Børn med svære problemer 
 
I denne kategorisering er hver af de 4 målgrupper beskrevet i børnepolitikken. 
 
Betegnelsen Risikobørn synes er den kategori, som i videst mulig udstrækning 
dækker de børn og familier, som familietilbuddet i Lindegården retter sig imod. 
Det er en særligt forebyggende indsats. 
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Sammenhængende Børnepolitik 3.2. 

Risikobørn er børn og unge, der på grund af særlige forhold relateret til dem 

selv eller deres nærmeste familie vurderes at være i risiko for at komme/er i en 

situation, der ikke kan klares uden hjælp fra anden side….. Barnet eller den un-

ge er udsat for lette men konstante belastninger. Det kan være fravær af stabile 

eller troværdige voksne, mangel på venskaber og/eller dårlig sundhedstilstand. 

Barnet eller den unge kan også være udsat for en alvorlig men forbigående be-

lastning, som f.eks. skilsmisse, dødsfald, sygdom i familien, trafikuheld eller an-

dre voldsomme hændelser. Typiske tegn på at noget er galt, er f.eks. psykiske 

eller adfærdsmæssige reaktioner. Når belastningerne er forbigående, skyldes 

det ofte, at der er et godt netværk at støtte sig til, at barnet eller den unge selv 

besidder en vis robusthed, eller at der er iværksat forebyggende foranstaltnin-

ger for barnet… 

 

I denne gruppe indgår f.eks. for tidligt fødte børn…… børn med vækstproble-

mer, tegn på manglende sociale kompetencer, motoriske vanskeligheder, 

sprogvanskeligheder, svag begavelse, lettere fysiske handicap, lettere udvik-

lings-, kontakt- eller opmærksomhedsforstyrrelser. 

 

 

Målgruppen jfr. lovgrundlaget og Den Sammenhængende Børne-
politik 
Lovgivningen på området er kompleks, og det synes vanskeligt alene på bag-
grund af lovgivningen at fastslå den konkrete målgruppe for Lindegårdens Fa-
miliepladser. 
 
Derfor foreslås en målgruppedefinition, som tager afsæt i både Den sammen-
hængende Børnepolitik, i BU`s beslutning samt i lovgivningen, og som herefter 
formuleres således: 
  
I Familiepladsprojektet bruges begrebet ”Børn i udsatte positioner”. Begrebet er 
formålstjenligt set i relation til, at familiepladserne bygger på det inkluderende 
værdisæt. Derfor er begrebet mere præcist og mindre stigmatiserende. Barnets 
vanskeligheder ses ikke som noget ”iboende barnet”, men relateres til barnets 
omgivelser dvs. i dagtilbud og hjem.  
 
Målgruppen er børn, der: 
 

• hører til inden for almenområdet 

• er i trivselsrelaterede vanskeligheder, og derfor har brug for særlig op-
mærksomhed og støtte i kortere eller længere tid 

• hyppigt befinder sig i en marginaliseret position i dagtilbuddet set i for-
hold til jævnaldrende legerelationer, venskaber og/eller andre børnefæl-
lesskaber 

•  ikke umiddelbart har opnået bedre trivsel, udvikling og læring på trods 
af, at der har været arbejdet målrettet og systematisk med at inkludere 
barnet i børnefællesskabet 

• oplever vanskeligheder og manglende overskud til at indgå i samspil 
med andre, trækker sig fra kontakt med andre børn og voksne eller ud-
viser en pågående kontaktform 

• kommer fra kriseramte familier, der reagerer på belastninger, som er 
udsprunget af en social begivenhed som skilsmisse, sygdom eller 
dødsfald i nær familie 
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• reagerer på en række socialt belastende baggrundsfaktorer såsom 
forældrene med lav indkomst, lav eller ingen uddannelse, arbejdsløs-
hed og eneforsørgerstatus 

• er i risiko for at komme i en situation, der ikke kan klares uden hjælp fra 
anden side  

 
Den bagvedliggende antagelse er, at børn i ovennævnte problemstillinger støt-
tes og hjælpes i deres trivsel, udvikling og læring når forældrene indgår aktivt i 
samarbejde med dagtilbuddet i bestræbelserne på at udvikle barnets kompe-
tencer. 
 
Forældre-målgruppen er forældre, der: 
 

• ser et grundlag for at indgå i samarbejde med dagtilbuddets professio-
nelle og øvrige samarbejdsparter i forsøg på at bedre barnets trivsel og 
udvikling 

• ikke er massivt tynget af psykiske og/eller misbrugsbetingede belast-
ninger 

• er interesserede i at den kontinuerlige kommunikation og samarbejde 
om barnet, foregår på dansk eller med mulighed for tolkebistand 

• er motiveret for at indgå i et ligeværdigt samarbejdet med de professio-
nelle i bestræbelse på at forstå barnets intentioner og handlinger 

• ved behov ønsker at indgå i samtaler knyttet til den enkelte familie, jfr. 
servicelovens § 11.stk.3. (Samtaleforløb tilrettelægges i et samarbejde 
mellem Familiehuset og Lindegården). 

 

Afsluttende 
Familiepladstilbuddet er en praksisform, der placerer sig mellem ”den generelle 
indsats” og ”den specifikke indsats” jfr. børnepolitikken. Desuden placerer til-
buddet sig mellem ”dagtilbudslovens” og ”servicelovens” bestemmelser.  
 
Derfor defineres tilbuddet som en mellemform. 
 
 
     
  


