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Innovative
Kombinations
indsatser
Nye fælles indsatser mellem
Frederiksholm og Idrætsprojektet

Skole, uddannelse og beskæftigelse
og et aktivt fritidsliv er centrale elementer i enhver indsats, der iværksættes på Frederiksholm. Gennem
tre nye indsatser forfølges disse områder yderligere.

En del af samfundets fællesskaber
Det kan være svært at være finde ind i
sociale fællesskaber, hvis man er anbragt eller lever i en social udsat familie.

Temaet indgår naturligt i den pædagogiske praksis
og er integreret i det samarbejde, der etableres
med barnet/den unge og familien.

Indsatsen bygger bro til sociale fællesskaber i
almensamfundet og motiverer barnet eller den
unge til at udvikle deres sociale færdigheder og
individuelle kompetencer ved at deltage i fritidsaktiviteter.

Gennem motivation, vejledning og eventuelt undervisning arbejdes der hele tiden for at fastholde eller
etablere den enkelte i skole, uddannelse eller job
og udvikle deres lyst til at leve et aktivt fritidsliv og
indgå i almene fritidstilbud.
Opstår der eksempelvis pauser i et barns skolegang eller uddannelsesforløb, igangsættes med det
samme en målrettet indsats. Det minimerer fraværet, og konsekvenserne af det, og det øger chancerne for, at barnet/den unge hurtigt kan træde tilbage i skole eller uddannelse.

Tre formaliserede kombinationsindsatser
Sammen med Idrætsprojektet styrker Frederiksholm
nu dette arbejde yderligere. Det sker gennem tre
nye kombinationsindsatser med Idrætsprojektet som
samarbejdspartner.
Vi ønsker at forene vores erfaring og kompetencer i
familiearbejdet med Idrætsprojektets unikke tilgang
og metode, for på denne måde at kunne sammensætte styrkede indsatser, der ud fra fælles mål kan
imødegå de konkrete behov og muligheder, der er i
den konkrete situation.
Læs mere i de tre bokse og kontakt os endelig
for mere information!

Hvordan

Barnet/den unge får tilknyttet en personlig træner
fra Idrætsprojektet, som de er sammen med en
gang om ugen.
Træneren motiverer, guider, vejleder og underviser barnet/den unge med det formål at finde det
rette match mellem den enkelte og de lokale muligheder for fritidsaktiviteter.
Målsætningen er at barnet/den unge bliver tilknyttet en fast fritidsaktivitet i det lokalmiljø, hvor de
hører til.
Som ekstra understøttelse har Idrætsprojektet en
fast bevægelsesaktivitet på Frederiksholm en
gang om ugen.

Hvem
Børn og unge mellem 6 og 17 år fra København
og omegn, der indgår i en indsats på Frederiksholm.

Økonomi
 En familieindsats i hjemmet: 24.182 - 67.860
kr. pr. mdr. eller en anbringelse på Frederiksholm: 125.407 kr. pr. mdr.
 Idrætsprojektets pakke ”Fritidspakken”, der i
denne konkrete sammenhæng er reduceret med
v50 % til 6.000 kr.

Mentorforløb i Idrætsprojektet
Mange forældre i familiebehandling
ønsker at være en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, men
de kan mangle hjælp til at komme i
gang og have behov for fokuseret støtte.
Hvordan
Indsatsen ruster forældrene til at indgå på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, for
forældre, der er en del af samfundets fællesskaber og derigennem opnår personlig succes, har
ofte mere overskud og er mere motiverede til at
være gode forældre for deres børn.
Med udgangspunkt i de behov og ressourcer,
den enkelte forælder har, skræddersyr Idrætsprojektet en mentorpakke i samarbejde med forælderen og Frederiksholm. Forløbet kan strække
sig fra en kortere virksomhedspraktik til et længere løntilskudsforløb.
Gennem indsatsen bliver forælderen ofte også
bedre til at håndtere flere af dagligdagens udfordringer, som økonomi, NemID, breve fra kommunen m.v.

Hvem

Familiebehandling
Mange udsatte familier rummer masser af motivation og vilje til at kunne
forblive sammen som familie, men
forældrene kan mangle støtte og vejledning for at kunne varetage omsorgen for deres børn.
Hvordan
Medarbejdere fra Frederiksholm besøger familien
en eller flere gange om ugen.
Indsatsen foregår sammen med familien og
planlægges tæt på deres virkelighed og oplevelse af deres egen situation. Indsatsen har til formål at arbejde målrettet med de ressourcer såvel som udfordringer, som sagsbehandler og
familie beskriver, der er.
Familien selv er en aktiv del af indsatsen ligesom
det omkringværende samfunds ressourcer og tilbud inddrages mest muligt.
Gennem indsatsen skabes positive forandringer
med henblik på at etablere sunde familiemønstre,
der sikrer børnenes trivsel og sociale udvikling.
Hvis det vurderes meningsfuldt inddrages
Idrætsprojektet i forløbet. Gennem motiverende
familietræning og individuelle træningsforløb, kan
bidrager de til at styrke familiens sundhed, fysiske og psykiske trivsel og give dem bedre indblik
i lokalsamfundets fællesskaber og aktiviteter.

Hvem
Familier fra København og omegn der indgår i en
indsats på Frederiksholm - men også familier, der
endnu ikke har en tilknytning til Frederiksholm.

Forældre der indgår i et familiebehandlingsforløb
med Frederiksholm.

Økonomi

Økonomi

24.182 kr. pr. mdr.
Yderligere besøg aftales i forhold til den pågældende indsats.

 En familieindsats i hjemmet: 24.182 - 67.860

kr. pr. mdr.
 En familieanbringelse på Frederiksholm: Kr.
66.667,00 pr. mdr.
 En akutanbringelse på Frederiksholm: 125.407
kr. pr. mdr.
 Idrætsprojektets mentorpakke. Den konkrete
pris aftales med Idrætsprojektet.

Innovative
Kombinations
indsatser
Nye fælles indsatser mellem
Idrætsprojektet og Frederiksholm

Læs mere:

fibo.kk.dk  idraetsprojektet.kk.dk

KONTAKT
Kenneth Lauritsen
Socialpædagog og
koordinator
Z70B@sof.kk.dk
Telefon 22 10 38 96

