Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale
samt afspejler de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Nivå Nu
Aftalens parter:
Børnehusene Nivå, Områdeleder Jane Sys Toftesgaard
Nivå Skole, AKT-leder Lola Nielsen og Ann Vangsgaard Koppel, afdelingsleder Birgitte
Slente Türck og Lars Rasmussen
Sundhedsplejen, Leder Charlotte Nielsen, sundhedsplejerske Line Zimsen Heerwagen
SSP/Opsøgende team, Teamleder Bo Fabricius
Fritidsbutik, Fritidskonsulent Janne Lock Møller
UU-Øresund, Leder Jens Christy
Ung Fredensborg, Leder Per Nielsen
Problemkompleks for indsatsområdet:
Der er en overrepræsentation af socialt udsatte familier i boligområdet set i forhold til
hele Fredensborg Kommune. Familierne er ofte kendetegnede ved komplekse
problemstillinger, hvor følgende parametre kan spille ind:
 Svag arbejdsmarkedstilknytning
 Enlige forældre, skilsmisser (I 2016 var der 172 hustande med enlige med børn –
flest i Niverød III, hvor der var 54 husstande)1.
 Svage sociale netværk i og uden for boligområdet
 Manglende viden og værktøjer i forhold til opdragelse og sproglig stimulering
 Manglende viden om muligheder og forventninger fra det omkringliggende
samfund
Daginstitutionerne og skolen oplever udfordringer i forhold til samarbejdet med
forældrene og her særligt forældre til tosprogede elever. Det er dels i forhold til en
manglende dialog, da mange af forældrene ikke deltager på fx informationsmøder og
forældremøder og ikke orienterer sig på forældre-intra. Derudover oplever institutionerne
ofte et mismatch mellem forældrenes forventninger til barnets uddannelsesmuligheder og
barnets faglige niveau. Institutionerne oplever også, at forældrene ikke i tilstrækkelig
grad forstår eller kender til samarbejdskulturen mellem institutionerne og hjemmet.
Sundhedsplejen oplever sproglige udfordringer blandt en del af de etniske
minoritetsfamilier. Derudover er der en del sårbare familier, som har svært ved at få et
netværk. Nogle af spædbørnsfamilierne er så ensomme, at sundhedsplejersken bliver
1

BL-tabellerne, Danmarks Statistik
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deres primære relation. Der er en del, der ikke har arbejde eller uddannelse, heraf er
flere fædre på førtidspension. Endvidere har en del forældre fysiske og psykiske
problemer. Nogle forældre udviser en manglende forståelse for samfundet og vigtigheden
af, at deres børn skal deltage i fritidsaktiviteter (jf. delaftale for kriminalpræventiv
indsats). Der er flere overvægtige forældre og børn, og flere familier formår ikke at
fremtidsplanlægge og de er svære at få af sted til aktiviteter, der kunne fremme deres
børns sundhed og muligheder.
Andelen af aktive børnesager er i Kokkedal og Nivå en smule overrepræsenteret i forhold
til det kommunale gennemsnit, for Kokkedal med 4,06 % og Nivå med 3,79. Til
sammenligning er der i Humlebæk 3,2 % og i Fredensborg 2,7 % aktive børnesager (af
de 0-17 årige børn). Bekymringssager relateret til kriminalitet er imidlertid koncentreret i
de almene boligafdelinger. Der er pt. registreret ca. 30 sager i Nivå Nus område, hvor der
kan være en bekymring for kriminalitetstruethed. Til sammenligning er der ikke lignende
sager i den resterende del af Nivå.2
Andelen af 1-5 årige fra boligområdet, som ikke er i pasningsordning, lå i perioden 20112015 på 16,5 %, mens det tilsvarende tal for hele Fredensborg Kommune lå på 12 %.3
Særligt i Nivåhøj-afdelingerne er der en høj andel indvandrere og efterkommere (39,867,7 %), og heraf er 87 % fra ikke-vestlige lande4. Blandt dem er der en stor del af de
voksne, der har svage danskkundskaber, hvilket kan være en barriere for medborgerskab
såvel som for en god sprogstimulering af børn i boligområdet. Fredensborg Kommune har
indkøbt et nyt digitalt system, som fra 2018 og frem vil kunne generere data på børns
sprog. Disse følges af den boligsociale bestyrelse, når data bliver tilgængelige.
Tandsundheden kan være en indikator for graden af social udsathed i boligområdet.
Blandt børn og unge i boligområdet er tandsundheden dårligere end i Fredensborg
Kommune generelt. 12 % af de 2-5 årige fra boligområdet har caries, mens det for hele
kommunen er 9 %. For de 6-18 årige fra boligområdet er tallet helt oppe på
56 %, mens det er 20 % for hele kommunen.5
Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Det overordnede formål med indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar er, at
udsatte forældre oplever et styrket forældreskab og en øget trivsel.
De opstillede mål for indsatsen er:



Styrket samarbejde mellem offentlige instanser og udsatte børnefamilier
Øget viden og kompetencer i forhold til trivsel i familien blandt udsatte forældre

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Andelen af 1-5 årige, som ikke er i
pasningsordning, reduceres, så det nærmer sig

Afventer afklaring*

2

Data fra Fredensborg Kommune
Boligsociale data, LBF
4
BL-tabellerne, Danmarks Statistik
5
Data fra Fredensborg Kommune
3
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kommunegennemsnittet frem mod 2021.
Baseline 2011-15*:
Boligområdet: 16,5 % i perioden 2011-2015 (gns)
Fredensborg Kommune: 12 % i perioden 20112015 (gns)
*Indikatoren fremgår ikke af LBFs Boligsociale data i
2016, da DST er ved at opgøre på ny måde. Derfor
baserer baseline sig på 2011-15-tal (gns). LBFs
boligsociale data forventes igen at medtage
daginstitutionstilknytning som indikator fra 2017.
Succeskriterium opdateres om nødvendigt, når afklaring
foreligger.

Andelen af aktive børnesager (3,79 % i juni 2016)
nærmer sig i 2020 tallet for Fredensborg
Kommune.

Data fra Fredensborg Kommune

Baseline 2016:
Kokkedal 4,06 %, Nivå: 3,79 %, Humlebæk: 3,2
%, Fredensborg Kommune: 2,7 %.
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:
Sundhedscafé
Brobygning mellem institution og forældre
Forældrekursus
Individuel familievejledning
Medarbejderressourcer for indsatsområdet:
Familiemedarbejder, 37 timer
Sekretariatsleder, 7 timer
Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
Gennem en tæt dialog sikres det, at aktiviteterne i den boligsociale indsats spiller
sammen med og supplerer kommunens socialfaglige arbejde med de udsatte familier. Der
samarbejdes tæt med sundhedsplejen, daginstitutionernes og skolens AKT, den
fremskudte familieindsats og SSP. Der holdes tværfaglige overbliksmøder, og deltagerne i
overbliksgruppen inddrages i udviklingen af helhedsplanens familierettede aktiviteter.
Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats):
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Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

2.239.000 kr.

Lokal medfinansiering

1.036.000 kr.

Samlet budget for indsatsområdet

3.275.000 kr.

Konflikthåndtering og underretning:
De involverede parter har pligt til at underrette hinanden om ethvert forhold, der har
direkte betydning for gennemførelsen af indsatsområdets aktiviteter. Alle
aktivitetsansvarlige har pligt til løbende at afrapportere om fremdriften i projekterne i
form af statusnotater el. lign. Af afrapporteringerne skal det tydeligt fremgå, om der er
forhold, som kan komme til at udgøre barrierer i forhold til målopfyldelsen. Såfremt der
opstår uenigheder/konflikter imellem de parter, der står for gennemførelsen af
indsatsområdets aktiviteter, søges disse først løst af de direkte involverede selv. Lykkes
dette ikke, involveres parternes nærmeste ledelsesniveau. Er der herefter stadig
uenighed/konflikt, er det boligorganisationens ansvar at forelægge den givne
problemstilling for bestyrelsen, der så træffer afgørelse i sagen.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Aftalen kan revideres efter at ønskede ændringer har været forelagt den boligsociale
bestyrelse, og denne har godkendt ændringen.
Delaftalen gælder fra - til:
Januar 2018 – juni 2021

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.)
Aktivitetsnavn:
Sundhedscafé (CFBU-katalog s. 156)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Sundhedsplejen i Fredensborg Kommune har gennem flere år stået for et
sundhedsfremmende tilbud i form af en sundhedscafé for forældre til børn i alderen 0-6
år. Sundhedscaféen er fysisk placeret i helhedsplanens sekretariat, hvilket ikke kun er en
fordel for beboerne, men også er med til at sikre et tæt samarbejde mellem
sundhedsplejen og helhedsplanens medarbejdere. Fx er sundhedsplejen med til at
rekruttere til forældrekursus, henvise sårbare forældre til individuel vejledning og endelig
brobygger de også til fritidsvejledningen, idet sundhedscaféens deltagere ofte har ældre
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børn, der ønsker at gå til noget i deres fritid.
Den fysiske placering midt i Nivåhøj gør tilbuddet særligt attraktivt for nybagte forældre
og den benyttes af både ressourcestærke og socialt udsatte forældre. Placeringen gør det
også lettere at skabe en kobling til kommunens mødregruppe for unge møder, som fysisk
er placeret i Lærkereden, der ligger 100 m fra sekretariatet.
Fremover fortsættes strukturen, hvor to sundhedsplejersker afholder Sundhedscafé hver
anden uge i 2 timer (i alt 25 gange årligt). Sundhedscaféen fungerer både som et
konsultationssted, hvor forældre kan få råd og vejledning omkring deres barn af
sundhedsplejerskerne, et mødested hvor forældre udveksler erfaringer og et lærings- og
undervisningssted, da der løbende bliver holdt oplæg om emner vedr. børn og det at blive
forældre. Oplæggene omhandler fx sprogstimulering, tandpleje, sund kost, søvn og
sikkerhed. Sundhedscaféen bruges desuden til opstart af mødregrupper og tilbud om
sundhedstjek.
I den kommende helhedsplan vil der være ekstra opmærksomhed på, at sundhedscaféen
fortsat benyttes af de socialt mest udsatte forældre fra boligområdet. Det vil blandt andet
ske ved, at deltagerne i overbliksgruppen i Nivå-på-tværs-samarbejdet på deres møder
gennemgår, om der er forældre, som skal kontaktes med henblik på at benytte
sundhedscaféen. Fagpersoner, der har en god relation til forældrene, kan herefter være
med til at brobygge til sundhedscaféen.
Sundhedscaféen er primært blevet brugt af forældre på barsel. Fremover skal det gøres
tydeligere, at kommende forældre og forældre til børn i daginstitutionsalderen også har
mulighed for at søge vejledning i Sundhedscaféen.
Sundhedscaféen er forankret i den kommunale sundhedspleje.
Formål og mål
Formålet med aktiviteten er at styrke netværket, trivslen og understøtte en sund livsstil
blandt småbørnsfamilier.
Målet er:
-

At få kontakt til udsatte familier i boligområdet med henblik på at øge trivsel og
viden om sund livsstil.

-

Øget trivsel og viden om sund livsstil.

Målgruppe(r):
Forældre til børn i alderen 0-6 år (primært forældre på barsel). Der er særligt fokus på
sårbare forældre og forældre med et begrænset socialt netværk.
I 2016 var der i alt 299 børn i alderen 0-6 år i boligområdet.6
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er gennemført 25 sundhedscaféer årligt.

Data fra Sundhedsplejen.

6

BL-tabellerne, Danmarks Statistik
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Der har i gennemsnit været 12 forældre i
sundhedscaféen.

Data fra Sundhedsplejen.

Sundhedsplejen har lavet en årlig opgørelse
over udsatte familiers (fra boligområdet)
brug af sundhedscaféen.

Data fra Sundhedsplejen.

Ansvars- og rollefordeling:
Den kommunale sundhedspleje er ansvarlig for drift og udvikling af sundhedscaféen.
Sundhedsplejen bidrager med 2 sundhedsplejersker i 3 timer om ugen i 20 uger pr. år
som kommunal medfinansiering.
Den boligsociale helhedsplan er ansvarlig for, at der er egnede lokaler til sundhedscaféen i
sekretariatet.
Deltagerne i overbliksgruppen i Nivå-på-tværs-samarbejdet bidrager til rekrutteringen af
udsatte forældre. Gruppen består af repræsentanter fra sundhedspleje, AKT fra skole og
daginstitutioner, SSP og helhedsplanen.

Aktivitetsnavn:
Brobygning mellem institutioner og forældre (CFBU-katalog s. 94)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Brobygning mellem institutioner og forældre består af forskellige aktiviteter, der skal
styrke samarbejdet mellem udsatte familier og lokale institutioner. Der er tale om et
udviklingsprojekt, hvor der vil blive afprøvet forskellige tilgange i forhold til at nå særlige
målgrupper, og der vil være fokus på overgangene mellem institutioner.
Brobygningsforløb
Brobygningsforløbene er forløb, hvor der over tid laves en særlig indsats målrettet en
bestemt forældregruppe. Det vil ofte være forløb med fokus på overgange såsom
overgangen til daginstitution, fra daginstitution til skole og fra skole til
ungdomsuddannelse. Overgangen fra skole til ungdomsuddannelse er desuden knyttet til
den særlige uddannelsesindsats under Uddannelse og Beskæftigelse.
I 2018 vil brobygningsforløbet bestå af et sprogambassadørforløb, hvor helhedsplanen
samarbejder med Nivå Bibliotek og Børnehusene Nivå om at etablere et
sprogambassadørkorps. Biblioteket er projektejer og helhedsplanen er repræsenteret i
styregruppen og i projektgruppen og deltager derudover løbende i aktiviteterne.
Sprogambassadørprojektet er et udviklingsprojekt, som skal udvikle og afprøve nye
metoder til at nå familier fra lavindkomstfamilier med viden og støtte så tidligt som muligt
samt skabe en mere helhedsorienteret indsats på tværs af de aktører, der arbejder med
børns tidlige sprogudvikling i Nivå.
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Projektet skal give ny viden blandt småbørnsfamilier om, hvorfor det er vigtigt at
stimulere småbørns sprog samt hvad man kan gøre som forældre. Opmuntring til læsning
og skabelse af læselyst er et særligt fokusområde i denne sammenhæng. Målet skal
indfries ved at uddanne og etablere et netværk af frivillige sprogambassadører, der - på
frivillig basis - skal medvirke til at nå ud til familierne.
Projektet har et brobyggende element ved at skabe øget viden om daginstitutionernes og
bibliotekets arbejde med at understøtte sprogudvikling.
Dialogmøder
Dialogmøder er møder, som helhedsplanen er med til at facilitere for at opnå en bedre
dialog mellem en institution og en særlig forældregruppe, som helhedsplanens
medarbejdere har en relation til, og som institutionen har svært ved at nå. Det kan fx
være informationsmøder for forældre til kommende folkeskoleelever, dialogmøder mellem
lokale kvindeklubber og repræsentanter fra den lokale skole eller informationsaftener i
samarbejde med UU-Øresund om uddannelsesmuligheder efter folkeskolen for forældre
med etnisk minoritetsbaggrund.
Der skal også arbejdes på at skabe et lokalt dialogkorps bestående af udvalgte forældre
med forskellig baggrund, som på dialogmøder kan skabe større indsigt og forståelse for
minoritetsforældres handlemønstre i kontakten med institutionen. Samtidig skal møderne
skabe større viden om, hvorfor nogle forældre fravælger den lokale skole.
Sparringsmøder med professionelle
Som noget nyt vil helhedsplanen kunne facilitere faglige sparringsmøder for små
medarbejdergrupper fra den lokale folkeskole. Møderne skal omhandle problematikker i
forhold til samarbejdet med udsatte forældre. Der kan inviteres eksterne oplægsholdere til
sparringsmøderne.
Den faglige sparring skal medvirke til at skabe øget viden om og flere handlemuligheder i
forældresamarbejdet blandt de lokale professionelle aktører. Derudover skal
sparringsmøderne bruges til at brobygge til helhedsplanens øvrige forældrerettede tilbud.
Formål og mål:
Formålet med indsatsen er at styrke samarbejdet mellem udsatte børnefamilier og lokale
institutioner og dermed styrke socialiseringsprocesser og trivsel på førskole- og
skoleniveau.
Målet er:
-

Forbedret kendskab til og brug af offentlige tilbud.

-

Styrket samarbejde med og koordinering ml. relevante aktører.

Målgruppe(r):
Den første målgruppe er forældre, der mangler viden om og kendskab til de lokale
institutioner.
Den anden målgruppe er de lokale institutioner og dets personale i forhold til at opnå
mere viden og flere erfaringer i forhold til at skabe et godt samarbejde med udsatte
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familier.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er gennemført 1 brobygningsforløb årligt
mellem institution og forældre.

Projektlederen laver en opgørelse.

Der er afholdt 2 dialogmøder årligt mellem
institution og forældregruppe.

Projektlederen laver en opgørelse.

Der er gennemført 1 faglig sparring årligt om
det svære forældresamarbejde i en
personalegruppe eller på tværs af
personalegrupper.

Projektlederen laver en opgørelse.

Ansvars- og rollefordeling:
Den boligsociale helhedsplan er ansvarlig for at udvikle og gennemføre brobygningsforløb,
dialogmøder og faglige sparringsmøder.
Nivå Bibliotek og Medborgercenter er ansvarlig for at sprogambassadør-projektet bliver
gennemført i 2018.
Daginstitutioner, Nivå Skole, Ung Fredensborg og UU-Øresund medvirker til at udvikle,
rekruttere og gennemføre brobygningsforløb, dialogmøder og faglige sparringsmøder.

Aktivitetsnavn:
Forældrekursus (CFBU-katalog s. 147)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Helhedsplanen har gennem flere år tilbudt forældrekurser til sårbare forældre fra
boligområdet. Der er fortsat stor efterspørgsel, og derfor fortsættes og udvikles
aktiviteten.
Der laves et kursusforløb i hver sæson (8-10 gange pr. sæson), som struktureres omkring
forskellige emner, som er relevante for familielivet. Det er fx emner som kommunikation,
grænsesætning og tydelighed i familien, sund livsstil, parforhold og forældrerollen.
Deltagerne er selv med til at bestemme en del af indholdet, hvilket sikrer en større
motivation. Forløbene vil blive afholdt som lukkede grupper med 8-12 deltagere pr. forløb.
Forløbene kan både være målrettet mødre og fædre. På hvert forløb afholdes der
familieaktiviteter, som giver kursuslederen en indsigt i familiens handlemønstre, hvilket
efterfølgende kan anvendes til at målrette kurset og vejledningen til familien.
Der vil også blive arbejdet målrettet på at skabe stærke sociale netværk mellem
deltagerne, da de tidligere deltagere alle har nævnt værdien af at være en del af et
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fællesskab, som for flere har udmøntet sig i tætte venskaber.
Parallelt med gruppeforløbet tilbydes deltagerne vejledning og brobygning i forhold til
individuelle problemstillinger, fx børnenes fritidsliv, ledighed og sygdom.
Rekrutteringen til forløbene sker i tæt samarbejde med de kommunale
samarbejdspartnere, såsom netværkskonsulenten, sundhedsplejen, SSP og AKT-lederne.
Nogle af de kommunale samarbejdspartnere vil også stå for faglige oplæg i forløbene,
hvorved de også får et større indblik i deltagernes perspektiver, udfordringer og de
anvendte metoder i forløbet. På den måde sker der en form for forankring i de
kommunale frontenheder.
Formål og mål:
Formålet med aktiviteten er at styrke forældreskabet og øge trivslen blandt udsatte
familier i boligområdet.
Målet er:
-

At få kontakt til udsatte forældre.

-

Styrkede forældrekompetencer.

-

Større trivsel blandt udsatte familier.

Målgruppe(r):
Udsatte forældre – både mødre og fædre.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er gennemført 2 forældrekurser årligt
med mindst 10 forældre pr. forløb.

Projektlederen laver en opgørelse.

Deltagerne oplever at forløbet styrker deres
forældrekompetencer og trivsel.

Projektlederen laver en årlig evaluering.

Ansvars- og rollefordeling:
Den boligsociale helhedsplan er ansvarlig for udvikling og drift af forældrekurset.
Sundhedsplejen, daginstitutionerne, skolen og SSP er ansvarlige for at understøtte
rekrutteringen til kurset og kan desuden stå for relevante faglige oplæg inden for
rammerne af de kommunale medarbejderes kerneopgaver og ressourcer.

Aktivitetsnavn:
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Individuel familievejledning (CFBU-katalog s. 166)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Helhedsplanen har gode erfaringer med at tilbyde individuel vejledning om problematikker
i familielivet som et alternativ til de gruppeorienterede aktiviteter. Den individuelle
vejledning giver mulighed for at hjælpe den enkelte beboer i forhold til konkrete
udfordringer. Det kan dels være i forhold til, hvad vedkommende selv kan gøre, og dels
som brobygning til andre instanser.
Der tilbydes individuelle anonyme samtaler til forældre i boligområdet. Samtalerne kan
både foregå i sekretariatet og i eget hjem. Samtalerne vil have karakter af vejledning og
er ikke behandling eller terapi. De har en brobyggende karakter, fordi der så vidt muligt
bliver henvist til offentlige eller private tilbud, der kan hjælpe beboerne videre med deres
udfordringer. Som oftest vil der være tale om en enkelt samtale eventuelt med en
efterfølgende opfølgningssamtale. Der kan også tilbydes flere samtaler, men der er ikke
tale om længere forløb over tid. Metoden bygger på det narrative og er en form for hjælptil-selvhjælp på vej mod at tage ansvar for egen livssituation og fremtid.
Som noget nyt udvides den individuelle vejledning til også at kunne understøtte
hjemmebesøg fra Børnehusene Nivå. Børnehusene Nivå gennemfører i dag hjemmebesøg
hos alle forældre, hvor barnet endnu ikke er skrevet op til institutionsplads. Besøgene har
fokus på betydningen af, at børnene får et tilhørsforhold til lokalmiljøet samt vejledning
om sproglig og social stimulation. Børnehusene Nivå kan invitere den boligsociale
medarbejder med på et besøg, hvis hun allerede har en god relation til familien, hvis der
er brug for at tilbyde hjælp i forhold til andre problematikker, eller hvis der er brug for
opbakning mellem møderne.
Formål og mål:
Formålet med aktiviteten er at styrke forældreskabet og øge trivslen blandt udsatte
familier i boligområdet ved at give dem styrkede handlekompetencer.
Målet er:
-

Forbedret kendskab til og brug af det offentlige.

Målgruppe(r):
Målgruppen er udsatte forældre.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Mindst 25 personer modtager årligt individuel
vejledning.

Projektlederen laver en opgørelse.

Mindst 15 personer er årligt brobygget til
anden instans.

Projektlederen laver en opgørelse.

Ansvars- og rollefordeling:
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Den boligsociale helhedsplan er ansvarlig for gennemførelse og udvikling af den
individuelle vejledning.
Sundhedsplejen, daginstitutionerne, skolen, SSP og andre kommunale er ansvarlige for at
understøtte rekrutteringen til den individuelle vejledning.
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