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Familieanalyse
Familieanalysen har til formål, hurtigt og intensivt, at afdække en families samspil og styrke forvaltningens
vurdering og beslutningsgrundlag i forhold til iværksættelse af eventuelle støtteforanstaltninger i familien.
Familieanalysen kan foretages sideløbende med en børnefaglig undersøgelse eller som supplement til
denne.
Familieanalysen tager udgangspunkt i, forvaltningens bekymring og hvad der ønskes belyst i familien.
Ofte er sagsbehandler allerede vidende om bekymringer, og måske, muligheder og ressourcer hos familien.
Familieanalysen giver et billede af, hvordan disse kommer til udtryk i familiens hverdag.
Familieanalysen indeholder afprøvning af forældrenes udviklingspotentiale og viser deres evne til at ændre
på praksis i hverdagen. Afprøvningen vil typisk være planlagte interventioner f.eks. konkrete handleforslag,
refleksion, bevidstgørelse ved hjælp af video f.eks. (MIM) etc. Løbende evalueres der med forældrene.
I familieanalysen arbejder vi som udgangspunkt med følgende fire parametre for forældrekompetence:
-

hvordan læser forældrene deres børns behov, på mikro plan, basale behov som mad, søvn tryghed
osv. Og på makro plan, tilgangen og evnen til at justere sig i forhold til børnene.

-

Kan forældrene omsætte deres aflæsning af børnenes behov til en tryg (følelsesmæssig) og sikker
(fysisk) hverdag.

-

Hvordan er forældrenes samarbejdsrelationer? Hvordan samarbejder de med andre vigtige voksne i
børnenes liv. F.eks. forvaltningen, skolen, kontaktpersoner, institutionen, læge, sundhedsplejerske
osv.

-

Evner forældrene at se sig selv udefra, og dermed forandre forældrestil, her ses der på
forandringspotentialet.

En familieanalyse tilrettelægges altid med udgangspunkt i den enkelte families situation, antal
familiemedlemmer og bekymringsgraden.
Som udgangspunkt varetages opgaven af to konsulenter. Der varieres mellem besøg hvor én enkelt
konsulent er til stede og hvor begge er til stede. Der indlægges besøg på alle tidspunkter, morgen,
eftermiddag, aften og weekender. Yderligere indlægges der samtaler med forældrene, hvor handleforslag
og afprøvning af ændret praksis evalueres. Konsulenterne får på den måde indblik i, hvordan familien
interagerer med hinanden.
Familieanalysen afsluttes med en rapport, hvor vores vurdering og anbefaling fremgår.
Familieanalysen kan i akutte tilfælde gennemføres i løbet af en måned, men vil typisk tage to til tre
måneder fra opstart i familien til aflevering af den afsluttende rapport.
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Strukturen i en familieanalyse vil typisk se ud på følgende måde:
Opstartsmøde med sagsbehandler
Her belyses på hvilken baggrund familieanalysen er foranstaltes og relevant information og viden om
familien fremlægges. Ud fra bekymringsgrundlag og belysning af sagen, aftales det hvor længe
analyseperioden forventes at vare.
Opstartsmøde med familien
Her beskriver sagsbehandler forvaltningens bekymring og formålet med foranstaltningen for familien.
Forældrene og evt. børnene præsenteres for, hvordan konsulenterne fra FFA kommer til at arbejde i deres
familie og hvad de kan forvente af samarbejdet med os. I den forbindelse høres forældrene om, hvorvidt
der er noget de selv ønsker at blive klogere på eller udvikle i forløbet.
Det aftales med forældrene, hvordan og hvornår de ønsker tilbagemeldinger på det vi får øje på i familien.
Familien præsenteres for de parametre for forældrekompetence, som vi har planlagt at arbejde med hos
dem:
Observationer i familien
Observationer ud fra de valgte parametrene for almene forældrekompetencer.
Interviews med forældrene og evt. børnene
Forældrenes interviewes om deres opvækst og liv, og om hvordan netop deres strategier blev de mest
brugbare og anvendte i deres voksenliv. Yderligere undersøges det, hvordan forældrene beskriver og
fortæller om deres børn.
Hvis børnene interviewes, hvordan beskriver og fortæller de om deres liv og deres forældre.
Midtvejsevaluering med sagsbehandler og familie
Midtvejsevaluering med udgangspunkt i observationer. Her beskrives hvad vi har fået øje på, og hvilke
interventioner i familien, som vi finder relevante at afprøve for at beskrive udviklingspotentialet hos
forældrene. f.eks. videooptagelser af samspil mellem forældre og børn
Periode med afprøvninger og interventioner
Evaluering med familien omkring afprøvninger
Hvordan har vi oplevet effekten af afprøvninger og interventioner, hos forældrene og hos børnene.
Hvordan har vi oplevet forældrene/familien respondere på vores vejledning/opfordring til forandring, hvad
har vi set forældrene/familien gøre, eller undlade at gøre.

Afslutning på analysen
Når forløbet er afsluttet og familieanalysen er skrevet, gennemgås den med familien. Deres eventuelle
kommentarer til indholdet tilføjes, så dette fremgår i et særskilt afsnit. Efterfølgende sendes den endelige
analyse til sagsbehandler forud for et afsluttende møde med forældre og sagsbehandler.
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