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1. Indledning  
Forebyggelse og god håndtering af konflikter og magtanvendelse fremmer trivsel 

blandt anbragte børn og unge på døgntilbud. Folketingets socialordførere har derfor 

prioriteret at sætte midler af til at udvikle en model hertil. Det skal ske i tæt 

samarbejde med praksis. 

Socialstyrelsen inviterer åbne døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, 

driftsherrer samt landsdækkende organisationer, der organiserer døgntilbud for 

anbragte børn og unge, til at deltage i et partnerskab. Partnerskabet skal videreudvikle 

og kvalificere en model, der forebygger voldsomme situationer og magtanvendelse 

over for anbragte børn og unge. Partnerskabet løber fra 1. oktober 2021 til udgangen 

af 2024.1  

Socialstyrelsen har udarbejdet en foreløbig model for en forebyggende indsats. 

Partnerskabet skal i fællesskab videreudvikle og kvalificere den foreløbige model for 

indsatsen. Et afgørende element i videreudvikling og kvalificering af indsatsen, er at 

åbne døgninstitutioner og opholdssteder implementerer, samt anvender, den 

foreløbige indsats, og bidrager med erfaringer herom til den fælles model. 

Målet er, at der ved udgangen af 2024 ligger en færdigudviklet model for forebyggelse 

af voldsomme situationer og magtanvendelse, som viser lovende resultater ift. at 

reducere antallet af voldsomme situationer og magtanvendelser i praksis. 

2. Baggrund for initiativet 
Årsrapporten for socialtilsynenes virksomhed viser, at der i 2019 var 5.923 

indberettede magtanvendelser over for anbragte børn og unge, hvoraf hovedparten er 

indberettet som fysisk magtanvendelse, der er foretaget for at hindre barnet i at skade 

sig selv eller andre. For både det samlede antal indberetninger og for indberetninger 

om fysisk magtanvendelse er der fra 2018 til 2019 sket en stigning på omkring 10 pct. 

Åbne anbringelsessteder og private opholdssteder stod i 2019 for henholdsvis 2.943 

og 1.845 af indberetningerne. 

Socialstyrelsen har udarbejdet nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme 

episoder på botilbud og boformer for hjemløse.2 Retningslinjerne er baseret på 

systematiske litteraturstudier, projekterfaringer og ekspertvurderinger. I 

retningslinjerne peges der på tilgange og en række forskellige konkrete metoder, der 

har vist sig egnede til at forebygge voldsomme situationer og magtanvendelse. 

Således fremhæves i retningslinjerne, at forskning peger på, ”at det 

voldsforebyggende arbejde bedst lykkes, når det sker i et tæt samarbejde mellem de 

medarbejdere og borgere, det voldsforebyggende arbejde handler om”, samt at 

borgernes trivsel er et væsentligt element i forebyggelsesarbejdet. 

På anbringelsesområdet for børn og unge har der ikke tilsvarende været arbejdet 

nationalt med udvikling og udbredelse af systematiske pædagogiske metoder og 

                                                      
1 Partnerskabet er en del af Socialstyrelsens Strategi for Udvikling af Social Indsatser 
2 https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/nationale-retningslinjer-for-forebyggelse-af-voldsomme-
episoder-pa-botilbud-og-boformer-for-hjemlose  

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/nationale-retningslinjer-for-forebyggelse-af-voldsomme-episoder-pa-botilbud-og-boformer-for-hjemlose
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/nationale-retningslinjer-for-forebyggelse-af-voldsomme-episoder-pa-botilbud-og-boformer-for-hjemlose
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tilgange på organisationsniveau, der kan understøtte personalets forebyggelse og 

håndtering af tilspidsede og voldsomme situationer. 

3. Initiativets formål 
Formålet med initiativet er at udvikle en model, som bidrager til at sikre en tryg 

hverdag for anbragte børn og unge. En hverdag med trivsel og gode 

udviklingsmuligheder uden tilspidsede og voldsomme situationer. 

Partnerskabet skal derfor videreudvikle og kvalificere en indsats, som kan støtte 

personalet på døgninstitutioner og opholdssteder i deres arbejde med at forebygge og 

håndtere tilspidsede og voldsomme situationer og dermed forebygge 

magtanvendelser. Et centralt element i indsatsen vil være at øge trivslen for såvel 

anbragte børn og unge som for personalet. 

4. Ansøgerkreds 
Åbne døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, driftsherre for 

døgninstitutioner samt landsdækkende interesseorganisationer, der organiserer 

døgntilbud for anbragte børn og unge, kan søge om deltagelse i partnerskabet. 

Kommunale og regionale åbne døgninstitutioner (jf. servicelovens § 66 stk. 1, pkt. 7) 

skal ansøge om deltagelse i partnerskabet sammen med deres kommunale eller 

regionale driftsherre. 

Socialpædagogiske opholdssteder (servicelovens § 66, stk. 1, pkt. 6) skal ansøge om 

deltagelse i partnerskabet sammen med deres landsdækkende interesseorganisation 

(Fx LOS, Selveje Danmark eller FADD). 

Selvejende døgninstitutioner skal ansøge om deltagelse i partnerskabet sammen med 

enten deres private driftsherre, kommunalbestyrelsen eller det regionsråd, som 

institutionen har indgået aftale med, SSjf. servicelovens § 66 stk. 3. 

Socialpædagogiske opholdssteder, der ikke er medlem af en landsdækkende 

organisation, der organiserer døgntilbud, kan ansøge om deltagelse i partnerskabet. 

Opholdsstedet skal i disse tilfælde i ansøgningen redegøre for, at opholdsstedet har 

den fornødne kapacitet, ressourcer samt projektmæssige kompetencer til at løfte de 

opgaver, som deltagelse i partnerskabet indebærer. 

Driftsherrer og landsdækkende organisationer skal indgå i partnerskabet for at støtte 

medarbejdere og ledelsen på de medvirkende døgninstitutioner og opholdssteder i at 

indgå i det samlede initiativ. Driftsherrer og de landsdækkende organisationer skal 

bl.a. støtte de medvirkende anbringelsessteder i at arbejde med modellen, samt at 

sikre fastholdelse af modellen og videreførelse af den viden, der er opnået i projektet. 

Åbne døgninstitutioner og opholdssteder, der indgår i partnerskabet medvirker til at 

udvikle en indsats, der tager afsæt i bl.a. deres lokale praksis. I forbindelse med 

udviklingen af modellen, får døgninstitutionerne og opholdsstederne lejlighed til at 

arbejde med at udvikle deres egen organisation med henblik på at øge trivslen blandt 

både børn og unge og medarbejderne. Derudover får døgninstitutionerne og 
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opholdsstederne mulighed for at få inspiration og sparre med andre døgninstitutioner 

og opholdssteder. 

Socialstyrelsen og eksterne eksperter vil i hele initiativperioden støtte og vejlede 

døgninstitutionerne og opholdsstederne ift. videreudvikling af modellen, faglig 

udvikling og inspiration mm. Medarbejdere på de deltagende døgninstitutioner og 

opholdssteder vil endvidere blive opkvalificeret i at arbejde med modellens 

kerneelementer. 

5. Målgruppen for indsatsen 
Den primære målgruppe for initiativet er anbragte børn og unge med særligt fokus på 

børn og unge fra skolealderen (6-7 år) og op. Målgruppen omfatter også anbragte 

børn og unge med handicap, særligt de, der på grund af deres handicap kan være 

impulsstyrede og opleve flere voldsomme situationer. 

Indsatsen skal understøtte arbejdet blandt personalet på døgninstitutioner og 

opholdssteder, der drager omsorg for anbragte børn og unge. 

6. Indhold i partnerskabet 
6.1 Den foreløbige model 
Den foreløbige model for forebyggelse af voldsomme situationer og magtanvendelse 

på anbringelsessteder har i alt seks faglige kerneelementer, som udgør den egentlige 

indsats. Selve modellen omfatter: 

1. Kerneelementer  

2. Forudsætninger 

a. Organisatoriske forudsætninger 

b. Børnesyn 

De organisatoriske forudsætninger understøtter en vellykket implementering af 

kerneelementerne. Der er en tæt kobling mellem kerneelementerne og de 

organisatoriske forudsætninger. Det kan derfor være nødvendigt, at 

anbringelsesstederne arbejder med de organisatoriske forudsætninger sideløbende 

med kerneelementerne. 

Børnesynet er den grundlæggende forståelse for, hvordan der bør arbejdes med 

forebyggelse af voldsomme situationer og magtanvendelse. 

Modellen er afbilledet i figur 1 og er mere detaljeret beskrevet i bilag 1. 

Figur 1: Model for en indsats til forebyggelse af voldsomme situationer og 

magtanvendelse. 
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6.2 Den færdige nationale model 
Partnerskabets opgave er at videreudvikle og kvalificere den foreløbige model for en 

indsats, der forebygger voldsomme situationer og magtanvendelse på 

døgninstitutioner og opholdssteder. Formålet med udviklingsprocessen er, at der ved 

udgangen af 2024 foreligger en færdigudviklet national model for forebyggelse af 

voldsomme situationer og magtanvendelse. Det indebærer, at: 

- den færdige model skal beskrive de pædagogiske tiltag, der skal til for at 

forebygge, at der opstår voldsomme situationer, og de organisatoriske 

rammer, der understøtter disse handlinger. 

- udviklingsprocessen har vist, at modellen er egnet til og realistisk at 

implementere på døgninstitutioner og opholdssteder. 

- modellen har vist lovende resultater og indikationer på, at den reducerer 

voldsomme situationer og øger trivslen hos de anbragte børn og unge samt 

personalet,  

- modellen ikke er urealistisk dyr at implementere og anvende på 

anbringelsessteder, herunder at omkostningerne ved modellen er velbelyste, 

og at der er et rimeligt forhold mellem dem og de forventede resultater for de 

anbragte børn og unge 

- modellen er accepteret og efterspurgt af bl.a. døgninstitutioner, opholdssteder, 

medarbejdergrupper, fagpersoner, børn og unge og øvrige aktører. 

6.3 Processen i partnerskabet 
Med udgangspunkt i den foreløbige beskrivelse af den samlede model skal 

døgninstitutionerne og opholdsstederne bidrage til at udvikle og implementere 
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modellen med afsæt i deres lokale kontekst. Det betyder, at der kan være lokal 

variation i, hvordan kerneelementet følges på den enkelte døgninstitution eller det 

enkelte opholdssted. Derudover kan der være lokale forskelle i, hvilke kerneelementer 

anbringelsesstedet skal arbejde mest med.  

Udviklingsarbejdet skal foregå i tæt samarbejde med Socialstyrelsen, driftsherrer, 

landsdækkende organisationer og andre medvirkende døgninstitutioner og 

opholdssteder. Igennem hele udviklingsprocessen vil det lokale arbejde med modellen 

på døgninstitutionerne og opholdsstederne systematisk blive fulgt, og der vil blive 

indsamlet erfaringer, resultater og andre oplysninger fra arbejdet med modellen lokalt 

med henblik på at skabe læring og færdigudvikling af en fagligt velbegrundet national 

model.  De løbende input til den centrale indsats sker dels gennem tilbagemeldinger 

fra partnerskabets deltagere, dels gennem en løbende evaluering af både 

implementering og resultaterne af anvendelsen af modellen lokalt på 

anbringelsesstederne (Læs om evalueringen i afsnit 10). 

De medvirkende døgninstitutioner og opholdssteder, skal således være indstillet og 

forberedt på at være udviklingsorienterede, idet modellen vil udvikle og forme sig 

undervejs i projektperioden, samt afsætte tid og ressourcer til dette. Arbejdet med 

nogle af modellens elementer vil muligvis være velkendte og give anledning til mindre 

nyudvikling i praksis, mens andre vil kræve, at der tænkes nyt og anderledes. 

De medvirkende døgninstitutioner og opholdssteder skal desuden være indforståede 

med, at der i partnerskabet træffes fælles beslutninger om den fælles nationale model, 

som døgninstitutionen eller opholdsstedet skal arbejde efter. De medvirkende 

døgninstitutioner og opholdssteder skal således være indstillede på at arbejde tæt og 

forpligtende sammen med Socialstyrelsen, driftsherrer, landsdækkende organisationer 

og andre medvirkende døgninstitutioner og opholdssteder. 

Socialstyrelsen yder støtte til de deltagende døgninstitutioner og opholdssteder i form 

af processtøtte og opkvalificering af medarbejdere, hvor det er relevant. I 

partnerskabet er det et særskilt mål, at der skabes et gensidigt læringsmiljø for 

anbringelsessteder, driftsherrer, landsdækkende organisationer og Socialstyrelsen. 

7. Organisering af partnerskabet 
Socialstyrelsen har den overordnede projektledelse for partnerskabet. Flere af 

Socialstyrelsens fagcentre medvirker i partnerskabet: Center for Børn, Unge og 

Familier, Center for Handicap og Psykisk sårbarhed samt Center for Data, Analyse og 

Metode. 

Socialstyrelsen er ansvarlig for projektets fremdrift, herunder tilrettelæggelse og 

gennemførelse af tværgående og lokale aktiviteter samt udarbejdelse af diverse 

oplæg til drøftelse i partnerskabet. Socialstyrelsen er også ansvarlig for processtøtte til 

døgninstitutionerne og opholdsstederne samt for opkvalificering af medarbejdere, der 

er nødvendig for arbejdet med kerneelementerne. Endelig varetager Socialstyrelsen 

den løbende og afsluttende evaluering af modellens implementering, resultater og 

omkostninger. 

I partnerskabet indgår 7-10 døgninstitutioner og opholdssteder sammen med 

deres kommunale, regionale eller private driftsherre og private opholdssteder indgår 
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med deres landsdækkende interesseorganisation (Fx LOS, FADD og Selveje 

Danmark). 

Døgninstitutioner og opholdssteder skal som en del af udviklings- og 

kvalificeringsarbejdet nedsætte et lokalt implementeringsteam bestående af ledelse, 

medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter for de anbragte børn og unge. De 

lokale implementeringsteams skal i samarbejde med Socialstyrelsen planlægge, 

iværksætte og følge op på de lokale implementerings- og kompetenceudviklingstiltag. 

Formålet med inddragelse af de anbragte børn og unge i de lokale 

implementeringsteams er, at sikre deres perspektiv i det lokale udviklingsarbejde samt 

i opfølgningen på erfaringer med brug af modellen. 

De deltagende døgninstitutioner og opholdssteder forpligter sig til at implementere og 

løbende arbejde med modellens kerneelementer, organisatoriske forudsætninger og 

børnesyn gennem partnerskabsperioden. Implementeringen tager udgangspunkt i 

døgninstitutionens eller opholdsstedets organisatoriske forudsætninger og hidtidige 

indsats. 

Den enkelte døgninstitution eller opholdssted skal, på baggrund af en analyse af egen 

praksis og organisatoriske forudsætninger, udarbejde en udviklingsplan for arbejdet 

med modellen og dens elementer. De deltagende døgninstitutioner og opholdssteder 

skal endvidere bidrage aktivt til den løbende evaluering af arbejdet med indsatsen og 

resultater af arbejdet med indsatsen. 

Driftsherrer og landsdækkende organisationer forpligter sig til gennem 

projektperioden at holde sig orienteret om udviklingsarbejdet og projektforløbet lokalt 

hos deres respektive døgninstitutioner og opholdssteder. Landsdækkende 

organisationer og driftsherrer aftaler ved projektopstart med deres respektive 

opholdssteder og døgninstitutioner, i hvilket omfang driftsherre eller landsdækkende 

organisation indgår i de lokale implementeringsteams og deltager i relevante lokale 

aktiviteter i forbindelse med partnerskabet. 

I partnerskabet nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra partnerskabets 

parter. Fra døgninstitutioner og opholdssteder deltager lederen i styregruppen. 

Sideløbende nedsættes en medarbejdergruppe med medarbejderrepræsentanter fra 

døgninstitutionerne og opholdsstedernes implementeringsteams. Styregruppe og 

medarbejdergruppe får til opgave at drøfte og kvalificere arbejdet med 

videreudviklingen af modellen (se bilag 3 med kommissorium for partnerskabet).  

Socialstyrelsen indgår aftale med en leverandør til udvikling og produktion af dele af 

materiale til implementering og opkvalificering. Leverandøren forpligtes til, at 

materialet skal udvikles i samarbejde med partnerskabet. 

Der tilknyttes fageksperter til undervisning i specifikke områder, hvor det er relevant 

for udviklingsarbejdet. Derudover inddrages relevante organisationer med viden og 

erfaringer på området, hvor det er relevant. 

Samtlige deltagere i partnerskabet er forpligtet til at deltage i 

implementeringsaktiviteter herunder tværgående temadage, seminarer ol., der 

afholdes i forløbet. 

Organiseringen er illustreret i nedenstående figur. 
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Figur 2: Organisering af partnerskabet om ”Forebyggelse af voldsomme situationer og 

magtanvendelse – anbragte børn og unge”. 

 
 

8. Aktiviteter i partnerskabet 
I partnerskabet vil der blive afholdt møder, temadage og opkvalificeringsforløb på 

tværs af alle døgninstitutioner og opholdssteder, og der vil blive afholdt lokale 

aktiviteter for det enkelte anbringelsessted, eller en mindre gruppe af 

anbringelsessteder. Aktiviteterne vil blive drøftet med partnerskabet og tilpasset 

mulighederne på de deltagende døgninstitutioner og opholdssteder. 

Deltagerne i partnerskabet kan forvente følgende aktiviteter i perioden oktober 2021 til 

udgangen af 2024: 

Ovenstående løsning medfører, at forpligtelserne til at deltage i aktiviteter vil være 

som følger:  

 Tværgående aktiviteter: 

Landsdækkende organisationer og kommunale, regionale og private 

driftsherrer skal deltage i følgende tværgående aktiviteter:   

o Halvårlige eller kvartalsvise styre- og medarbejdergruppemøder.  

o To-tre temadage, seminar o.l. for partnerskabets deltagere og hvor 

alle ledere og medarbejdere på døgninstitutionerne og 

opholdsstederne inviteres.  

o Tre til fire opfølgningsdage med deltagelse af de lokale 

implementeringsteams, driftsherrer og landsdækkende 

organisationer.  
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Derudover kan landsækkende organisationer og kommunale, regionale og 

private driftsherrer deltage i følgende tværgående aktiviteter:  

o Fire virtuelle introduktionsforløb til kerneelementer og børnesyn for 

alle pædagogiske medarbejdere af to til fire timers varighed.  

 

 Lokale aktiviteter:  

I et samarbejde mellem den enkelte døgninstitution eller opholdssted, de 

landsdækkende organisationer/driftsherrer og Socialstyrelsen aftales det, 

hvilke af de lokale aktiviteter, som de landsdækkende organisationer og 

kommunale, regionale og private driftsherrer deltager i. De lokale aktiviteter 

omfatter bl.a.:  

o Fem dage pr. pædagogisk medarbejder til opkvalificering i arbejdet 

med kerneelementerne.  

o Seks til ti lokale workshops af to til fire timers varighed enten på det 

enkelte anbringelsessted eller på tværs af anbringelsessteder. Disse 

har fokus på arbejdet med kerneelementer.  

o Tre til fire lokale opfølgningsdage for implementeringsteams og 

nøglemedarbejdere.  

o Løbende introduktions- og opfølgningsmøder mellem den enkelte 

døgninstitution eller det enkelte opholdssted og Socialstyrelsen.  

  

Socialstyrelsen tilbyder både kommunale og private anbringelsessteder projektdage 

med henblik på at støtte projektledelsen lokalt. Projektdagene ligger i projektets 

begyndelse og vil have fokus på at støtte medarbejdere og ledelse i at indgå i 

projekter generelt samt i dette konkrete projekt. 

9. Forventede resultater af modellen 
Det forventes, at følgende resultater opnås: 

 Anbragte børn og unge samt personale oplever færre tilspidsede og 

voldsomme situationer på anbringelsesstedet. 

 Anbragte børn og unge oplever øget trivsel og tryghed i hverdagen. 

 Anbragte børn og unge føler sig i højere grad inddraget og hørt. 

Desuden forventes det, at: 

 Personalet på de deltagende anbringelsessteder oplever sig mere kompetente 

til at forebygge og håndtere voldsomme situationer. 

 Personalet på de deltagende anbringelsessteder oplever mere trivsel i deres 

arbejdsliv. 

 Personalet har fået et mere indgående helhedskendskab til reaktionsmønstre 

hos de anbragte børn og unge på institutionen. 

10. Evaluering 
Modellens implementering og anvendelse evalueres af Socialstyrelsens Center for 

Data, Analyse og Metode (CDAM) på tværs af de deltagende døgninstitutioner og 

opholdssteder. Det overordnede formål med evalueringen er at bidrage med viden til 
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en tværgående national vidensudvikling til gavn for øvrige danske døgninstitutioner og 

opholdssteder. Evalueringen tilrettelægges så den dels bidrager til læring og udvikling 

af indsatsen, og dels giver viden til en afsluttende vurdering af indsatsens 

implementering, resultater og omkostninger.  

Såfremt projektets gennemførsel og datagrundlag tillader det, vil Socialstyrelsen 

foretage en beregning af indsatsens forventede økonomiske konsekvenser i Den 

Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. De deltagende døgninstitutioner og 

opholdssteder forventes at bidrage til kvalificering af denne beregning. 

10.1 Indsamling af oplysninger om indsatsen, erfaringer, resultater og andre 

forhold. 

Døgninstitutioner og opholdssteder skal påregne, at der som led i projektet skal ske 

dokumentation af en række forhold, fx erfaringer med brug af kerneelementerne. 

Oplysningerne, som skal dokumenteres, skal bruges i den løbende og i den 

afsluttende evaluering. 

Socialstyrelsen er meget optaget af, at de deltagende døgninstitutioner og 

opholdssteder først og fremmest har en omsorgsopgave for de anbragte børn og 

unge. Socialstyrelsen vil derfor tilstræbe, at dokumentationen så vidt muligt kan ske 

som en del af det daglige virke, enten ved at indsamle data der allerede registreres, 

eller ved at dokumentationen kan ske sammen med børnene og de unge.  
De deltagende døgninstitutioner og opholdssteder skal dog regne med, at de 

herudover løbende i projektperioden skal bidrage til indsamling af data. Det kan fx 

dreje sig om: 

 Beskrivelser og registrering af aktiviteter i forbindelse med indsatsen og 

implementering. 

 Udfyldning af spørgeskema for eller sammen med de anbragte børn og unge. 

 Udfyldning af spørgeskema blandt personalet om fx indsatsen og 

organisatorisk spørgsmål. 

 Indsamling af data for modellens omkostninger ved hjælp af tidsregistrering 

og deltagelse i interviews. 

 Deltagelse i interview eller fokusgrupper med evaluator.  

Deltagende driftsherrer, døgninstitutioner og opholdssteder skal være indforstået med 

at indgå en databehandleraftale med Socialstyrelsen i overensstemmelse med 

gældende regler. 

11. Kriterier for valg af deltagere til partnerskabet 
For at blive udvalgt som deltager i partnerskabet er det en forudsætning: 

1. at: 

o kommunale og regionale åbne døgninstitutioner søger om deltagelse 

sammen med deres driftsherrer.  

o selvejende døgninstitutioner søger om deltagelse sammen med en 

privat driftsherre eller den kommune / det regionalråd, som 

institutionen har driftsoverenskomst med. 



Side  11 

 

o socialpædagogiske opholdssteder søger ind sammen med deres 

landsdækkende organisation, som organiserer døgntilbud for 

anbragte børn og unge. 

o socialpædagogiske opholdssteder, der ikke er medlem af en 

landsdækkende organisation, der organiserer døgntilbud, i 

ansøgningen redegjort for, at opholdsstedet har den fornødne 

kapacitet, ressourcer samt projektmæssige kompetencer til at løfte de 

opgaver som deltagelse i partnerskabet indebærer. 

2. at åbne døgninstitutioner og opholdssteder i ansøgningen beskriver de 

udfordringer, de konkret står overfor med voldsomme situationer og 

magtanvendelser. 

3. at driftsherrer og landsdækkende organisationer i ansøgningen beskriver, 

hvordan de vil understøtte ledelse og medarbejdere på deres respektive 

døgninstitutioner og opholdssteder, i udviklingsarbejdet i 

partnerskabsperioden. 

4. at åbne døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder i ansøgningen 

beskriver, hvordan de vil inddrage de anbragte børn og unge i det lokale 

udviklingsprojekt. 

Ved udvælgelsen af døgninstitutioner og opholdssteder til partnerskabet vil der blive 

lagt vægt på: 

1. at såvel åbne døgninstitutioner som opholdssteder er repræsenteret. 

2. at det aldersmæssige spænd for de børn og unge, der bliver omfattet af 

partnerskabet, er fra skolealderens start til 18 år. 

3. at der er en vis variation i de åbne døgninstitutioners og opholdsstedernes 

målgruppe ift. problemstillinger, men således at to til tre døgninstitutioner og 

opholdssteder har fællestræk i deres målgruppe. Formålet hermed er, at den 

samlede gruppe af døgninstitutioner og opholdssteder giver mulighed for, at 

der mellem anbringelsesstederne kan skabes gensidig læring. 

4. at ca. halvdelen af de åbne døgninstitutioner og opholdssteder er godkendt til 

og på ansøgningstidspunktet har børn og unge med handicap. 

5. at åbne døgninstitutioners og opholdssteders motivation for deltagelse i 

partnerskabet bygger på et behov for at skabe forandring i den pædagogiske 

praksis, for at nedbringe antallet af voldsomme situationer og 

magtanvendelser. 

Socialstyrelsen vil i forbindelse med vurderingen indhente oplysninger om den åbne 
døgninstitution eller opholdsstedet på Tilbudsportalen. Det drejer sig om oplysninger 
om målgruppe, antallet af pladser samt sammenfatningerne af de seneste 
tilsynsrapporter. 

12. Ansøgning om deltagelse i partnerskabet 
Ansøgning om deltagelse i partnerskabet sker ved indsendelse af det vedlagte 

ansøgningsskema i udfyldt stand. 

Ansøgningsskemaet sendes gennem sikker forbindelse til 

Socialstyrelsen på mail: 

ans_BUIP2021_forebyggelse@socialstyrelsen.dk 
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Ansøgningsfristen er den 13. september kl. 12. 

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til 

Socialstyrelsen på mail: 

spm_BUIP2021_forebyggelse@socialstyrelsen.dk .  

Spørgsmål besvares frem til og med fredag den 10. september kl. 

12. 

Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen ca. 1. oktober 2021. 

Der gøres opmærksom på, at mails til de to ovennævnte 

mailadresser først vil kunne sendes som sikker post fra og med 

den 30. juni 2021. 


