
Til BKF november 2019

Tidlig og rettidig 
indsats

Børne- og undervisningsområdet i 
Ikast-brande Kommune



Agenda for de næste 15 
minutter

• Den kommunale rejse mod 
”tidlig indsats”/”rettidig indsats” 
på tværs

• De begreber/forståelser vi 
arbejder på at gøre fælles og 
hvor skal det udmønte sig i en 
praksis

• Tegn og fortsat dialog



En kommunal rejse..

• Over årerne forskellige forsøg på at forstå tidlig 
indsats

• En arbejdsgruppe på tværs

• Et implementeringsforløb med ledere og 
medarbejdere fra alle afdelinger, institutioner og 
skoler på Børne- og undervisningsområdet

• Udviklingsdage med ledere

• Opfølgning med ledere

• Afdelinger i PPR

• Opfølgning med ressourceteams i skole og 
dagtilbud



Rettidig indsatsFormål

At vi i Ikast-Brande Kommune i fællesskab handler 
rettidigt for at sikre børn og unges trivsel samt 
kvalificerer indsatsen i det tværfaglige arbejde.

Delmål

Fælles sprog og 
begrebsafklaring

Delmål

Fælles opmærksomhed 
på børns trivsel 

Delmål

Fælles guide til 
handling.





Indsatspyramiden, 
”Forebyggelse” og 

tidlig indsats



En 
fremadrettet 
tilgang der 
medtager 
kontekst og 
ressourcer

Fremfor 
kategorisering 
af børn



Tidlig indsats i IBK
Indsatser for alle børn

De tidlige udviklende og forebyggende indsatser i starten af ethvert 

forløb

 Tidligt i barnets alder

 Tidligt i indsatser, ex

o læsning

o trivsel i skolen

o det tidlige SSP

 De indsatser/tiltag/tilgange, der er indbygget i den generelle 

pædagogik

”Forebyggelse”



Rettidig indsats er at opdage og 
handle rettidigt, når børns 
trivsel er truet

Ofte mere specifikke og / eller individuelle 
indsatser

Hvornår er rettidigt?
- Engang ønskede vi os en facitliste – nu ved 
vi, at vi må handle på bedst muligt grundlag:

A. Viden om resiliens - risikofaktorer og 
beskyttelsesfaktorer

B. Tegn på mistrivsel



HVORDAN KAN VIDEN OM 
RESILIENS KVALIFICERE VORES 
INDSATSER?

Fremmede og opbyggende 

indsatser på det generelle og 
specifikke niveau 

 ”beskyttende  faktorer”

Indgribende indsatser, hvor fokus er 
på at 

• bremse risikofaktorerne, ”beskytte 
barnet”

• booste beskyttende faktorer -
styrke barnet og opvækstmiljøet 



Viden om beskyttende faktorer 
og risikofaktorer kan anvendes 

til at handle rettidigt

Tegn i 
dagligdagen

Guide: ‘Fra bekymring til 
handling’

Signaler og 
symptomer (se 
hjemmesiden)

Systematisk dataindsamling



Guiden ‘Fra 
bekymring til 
handling’ 

• En nedskrevet guide, der beskriver 
vejen fra bekymring til handling

• Et mindset for samarbejde

- se hjemmesiden





Her kan du finde meget mere:

rettidigindsats.ikast-brande.dk


