
 
 

 

 

§ 54 støtteperson ved anbringelse, på en ny & professionel måde  
 
Nørtoft Trivsel har udviklet et koncept med § 54 støtte, baseret på erfaringer 
med gruppen af forældre, div. projekter med fokus på gruppedynamikker, 

gruppecoaching og vores generelle arbejde med det sociale område. Så ideerne 
er ikke nye, bare tænkt sammen på en ny måde.   

 
Vores erfaring er, at det er et område hvor det kan være en udfordring at finde 
en person der kan støtte forældrene på en kvalificeret og ordentlig måde. Derfor 

har vi valgt at udvikle et koncept der tilbyder støtte på en ny og anderledes 
måde, som giver forældrene en kompetent sparring, men som også er 

økonomisk attraktiv for kommunen. 
 
Vi har i flere år arbejdet som støtteperson § 54, mentor, kontaktperson og 

familiekonsulent i flere fynske kommuner. Vi er meget passionerede og stolte 
socialrådgiver og ICC. Cert. coaches. Vi har stor erfaring og ekspertise på 

området, og har derigennem lagt grunden for at udviklet et koncept til hvordan 
behovet for § 54 personer kan imødekommes og tilbydes på en professionel og 
respektfuld måde.  

 
Vores erfaringer som § 54 støtteperson spænder bredt. Fra anbringelser lige fra 

fødslen med tvang, til frivillige anbringelser. Fra anbringelser hvor forældre 
modarbejder og til hvor de samarbejder efter bedste evne. Dermed er vores 
spektre på arbejdet meget bredt. Vi oplever ofte at barnet trives bedre i 

anbringelsen, når forældrene har en støtteperson, der kan forklare dem 
lovgivningen, støtte og forberedelse til møder, kan råde og vejlede dem, og 

hjælpe med at holde fokus på barnet – i stedet for fx egne behov. Der tilføres 
stor grad af stabilitet.   

 
Vores erfaringer med gruppearbejdet, baseres på div. projekter, hvor vi har 
arbejdet med forskellige grupper, fx unge på kontanthjælp, handicappede, 

sygemeldte mv.. Under disse projekter, har vi oplevet en stor udvikling med den 
enkelte. Bagrunden for denne udvikling ligger i at de mødes der hvor de er, 

møder andre i samme situation – men som måske håndtere deres 
problemstilling på en anden måde. Så med god styring på processen og emner, 
oplever de anerkendelse og finder styrke til evt. at arbejde med deres 

problemstillinger. 
 

Ideen i konceptet sikre at hvert enkelt forælder/forældrepar får støtte, råd og 
vejledning etc. Formen er at der tilknyttes 5 forældrepar, vi mødes 1 gang pr. 
uge i nogle timer. Forud for opstart i gruppeforløb, vil der være et hjemmebesøg 

for at informere om støtten, formen og hvad de kan forvente sig. Herudover vil 
vi efter behov aflægge de enkelte familier hjemmebesøg, ved behov. I 

gruppeforløbet vil der være mulighed for den enkelte at foreslå et emne, ellers 
vil det være ud fra vores vurdering hvor fokus skal ligge fra gang til gang. Men 
en start hver gang på hvor den enkelte er lige nu. Ud over gruppemøderne vil 

der være mulighed for at ringe og få råd og vejledning – uden tidsbegrænsning 



 
 

 

på. Der ydes støtte og forberedelse til møder, fx handleplansopfølgning vedr. 
anbringelsen.  
 

Man får det bedste af flere ting, individuel kompetent støtte, 
udviklingsmuligheder, råd og vejledning, samt fordele ved gruppedynamikker, fx 

spejling, genkendelse af egne problematikker på anden vis og det sociale aspekt 
i at mødes med andre i lign. situationer.  
 

Samlet set giver konceptet mulighed for en almindelig støtte efter § 54, og 
samtidig vil der være bonus i forhold til den enkeltes egen udvikling, fokus på 

barnet, arbejde på optimal samarbejde for barnets bedste. Yderligere har 
konceptet den fordel at der hurtigt opbygges et tillidsforhold i samarbejdet med 

forældrene, når de ved at vi er ”udenfor systemet”, selvstændig og ikke har en 
andel i kommunen. Rådgivningen til dem er uden interessekonflikt. Herudover 
kan dette tillidsforhold have en positiv afsmittende effekt i samarbejdet mellem 

socialrådgiver og forældre.  
 

Vi har naturligvis også mulighed for at tilbyde et individuelt forløb til forældre 
som ikke ønsker at indgå i gruppeforløbene. Det indbefatter 1 møde pr. uge på 
forældrenes bopæl samt mulighed for telefonisk kontakt og rådgivning alle 

hverdage.  
 

Ved konkrete sager giver vi gerne et gratis uforpligtende tilbud. 
 
Med venlig hilsen 

 
Nørtoft Trivsel 

 
Anne Wulff 
Socialrådgiver, ICC Cert. Coach 

  
Mobil: 30 24 04 76 

Mail: anne@noertoft-trivsel.dk 
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