Ringe, den 4. september 2015
Pressemeddelelse

Socialminister Karen Ellemann henter erfaringer i FaaborgMidtfyn Kommune
Socialminister Karen Ellemann var i går eftermiddag på besøg i MDvuns-huset i Vester Hæsinge
for at høre om vores erfaringer med det forebyggende arbejde – og helt konkret om tankerne bag
det nye familiehus.
Karen Ellemann stod som socialminister i 2011 bag gennemførelse af Barnets Reform, som med
barnet i centrum åbnede for helt nye muligheder for en forebyggende indsats. Hun har med andre
ord været med til at skabe grundlaget for det paradigmeskifte vi har gennemført i vores arbejde for
at hjælpe sårbare børn og unge.
”Det er så godt at være socialminister igen, og at være her igen, hvor man virkelig har noget på
sinde”, siger socialminister Karen Ellemann. ”Her er et klart fokus på at ville hjælpe borgerne på et
tidligt tidspunkt og rammerne oser af, at ting lykkes. Og man fornemmer virkelig, at her er dygtige
og engagerede medarbejdere”.
Børne- og Ungerådgivningen har gennem de seneste år ændret fokus, så der i dag investeres
langt mere i at hjælpe sårbare børn og unge på et langt tidligere tidspunkt, og det betyder, at man
som oftest kan gøre en langt større forskel med en betydeligt mindre indgribende indsats.
”En tidlig hjælp kan betyde, at familien selv har ressourcer til at rette op på problemerne, og det er
vores erfaring, at en stærk forebyggende indsats betaler sig både menneskeligt og økonomisk”,
siger børne- og ungerådgivningschef Jørgen Kyed. ”Vi går nye veje for at styrke det forebyggende
arbejde, og vi er stolte over, at socialministeren viser interesse for det arbejde vi laver i
MDvunshuset”.
Det at dokumentere, at investeringer i det forebyggende arbejde betaler sig er en af udfordringerne
i den indsats, der finder sted rundt omkring i kommunerne, og på det område er vores Børne- og
Ungerådgivning førende i landet.
”Gennem de seneste år har vi deltaget i Projekt Forebyggelseskommuner i KL-regi,” siger Jørgen
Kyed, ”og evalueringen af projektet har vist, at vi i forhold til at dokumentere effekten af det
forebyggende arbejde er nået rigtig langt i forhold til andre kommuner. Dokumentationen er vigtig,
for den er med til at sikre, at de tiltag vi laver har effekt, så vi bruger vores kræfter rigtigt, når vi skal
have børn og unge, der mistrives tilbage i trivsel”.
Flagskib for det forebyggende arbejde
MDvunshuset blev indviet i maj 2015. Det er etableret af Børne– og Ungerådgivningen og skal
bruges til forudsigelsesmøder, familierådslagninger, temaaftener, skilsmisserådgivninger mv. Alt
sammen tiltag, som har til formål at styrke det forebyggende arbejde for sårbare børn og unge.
At familiehuset kom til at ligge i Vester Hæsinge skyldes en meget aktiv og engageret
lokalbefolkning. Ildsjæle i Vester Hæsinge har gennem de seneste par år arbejdet på at omdanne
den nedlagte skole til et beboerhus, og projektet er et godt eksempel på, at vi kan skabe udvikling,
når vi står sammen. Børne– og Ungerådgivningen besluttede at etablere et familiehus i en af
bygningerne, og er dermed med til at skabe liv og sikre økonomien i lokalsamfundets projekt med
X-huset.

Flere ministre har været vejen forbi
Som indenrigs- og socialminister har Karen Ellemann tidligere været på inspirationstur i FaaborgMidtfyn Kommune, idet hun i 19. oktober 2009 besøgte børnehuset Ahornvænget i Fjellerup og det
socialpsykiatriske botilbud Toften i Kværndrup. Siden har flere socialministre høstet godt af vores
erfaringer. I 2010 besøgte Benedikte Kiær Ringgårdens Børnehave og Pegasus Bo- og
Aktivitetscenter, mens Karen Hækkerup i 2011 var på besøg hos Børne- og Ungerådgivningen i
Broby for at høre om vores arbejde med udsatte børn og unge.
Yderligere oplysninger om gårsdagens besøg kan fås hos børne- og ungerådgivningschef Jørgen
Kyed på tlf. 7253 3101.

