
PERLEN  
- vejen frem  
 
 

FORANDRINGSTEORI –Fase 1 

 
For at styrke overblikket over indsatsens indhold (aktiviteter og processer) og 
resultater er der udarbejdet en forandringsteori eller virkningsteori/logisk 
model/programteori, som det også kaldes.   
  
På næste side vises forandringsteorien, der på oversigtlig måde anskueliggør en 
logisk serie af ressourcer og elementer, som indsatsen betjener sig af med henblik 
på at realisere nogle mål for forskellige målgrupper. I yderste venstre søjle oplistes 
de ressourcer, der investeres i eller er tilgængelige for indsatsen. Dernæst følger 
under aktiviteter og skridt på vejen en gennemgang af de aktiviteter og processer, 
der helt konkret iværksættes og endelig følger i de yderste to søjler til højre en 
beskrivelse af hhv. de del- og slutresultater indsatsen forventes at udmønte sig i 
på kort og på langt sigt. Delresultater kan også ses som skridt på vejen.  
  
Når en indsats på denne oversigtlige måde beskrives med udgangspunkt i 
forestillinger om, hvordan en række aktiviteter virker, gennemføres evalueringen 
ved at følge op på forandringsteoriens forskellige led. Er indsatsen og de enkelte 
aktiviteter gennemført og er skridt på vejen og resultater indtruffet?  
 
Oversigten over forandringsteorien kan sammenlignes med en whiteboard tavle, 
hvor det i takt med at erfaringer indhøstes er muligt at viske ud eller tilføje nyt. 

 

Marts 2015 

Arkiv: ME/Perlen/Gulddokumenter 



Barnets reform  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forandringsteori PERLEN – fase 1 
Barnet bor på Perlen  

Trin på vejen  Langsigtede virkninger Trin på vejen  Aktiviteter  Ressourcer  

Formål: 
Formålet er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og 
langsigtet indsats overfor udsatte børn   

Udviklingsorienterede 
samarbejdspartnere i Vejle 
Kommune. 
Kvalificeret sagsbehandling 

Ledelsesopbakning og gode 
erfaringer at bygge videre på  

Klar kurs: 
- Barnets Reform 
- Inspiration fra Sverige 
- Klare politiske  og ledelses-   
mæssige ambitioner lokalt 
- Fælles fagligt fundament 

Gode fysiske rammer og en 
god normering  

5 udviklingsdage afsat til 
fælles inspiration og 
planlægning 

Inspirationsudveksling med 
Toften  

Assistance fra 
udviklingsafdeling  Vejle 
Kommune til projektudvikling 
og projektstyring 

Sammenfald med 
implementering af ny 
skolereform.  

Perlen og Vejle Kommune arbejder ud fra et 
fælles koncept i rekrutteringen til, og 
gennemførelsen af tidsbegrænset 
anbringelses- og læringsforløb på Perlen 

Medarbejdere er i stand til at facilitere 
børnenes og familiernes liv og læring med 
afsæt i det fælles konceptet.  

Medarbejdere fra Perlen og fra Familie-
afdelingen oplever, at konceptet er 
håndterbart og bidrager til forbedringer af 
børns og familiers læring og liv 

Børn og familier oplever, at de i forløbet 
bidrager, begejstres, beriges og bidrager til 
forbedringer af deres eget liv 

Styre- og projektgruppe udstikker fælles 
kurs og fastlægger overordnede rammer 

Fælles opstartsdag for Perlen og 
Familieafdeling den 13.08.14 

Metodisk inspiration baseres på nyeste viden og forskning.  
Interne og eksterne kursusdage og studieture.  

Forandringsteori nuanceres løbende af Perle team og tilpasses i forhold til Børne og 
Unge Centers fælles faglige fundament, menneskesyn og værdier  

Perlen og 
Familieafdeling udvikler 
fælles forståelse af 
fælles opgave  

Konstruktivt 
samarbejde mellem 
Perlen og 
Familieafdeling  

Medarbejdere afprøver 
metoderne i hverdagen og 
oplever mere konstruktivt 
samarbejde og involvering 
af børn og familier 

Medarbejdere inspireres til at 
bruge virksomme virkemidler/ 
evidensbaserede livs- og 
familiefokuserede metoder 

Børn oplever en 
markant forskel i 
samspillet med voksne    

Erfaringer gives en form så 
de kan formidles både 
internt og eksternt  

Øget bevidsthed om Perle 
koncepten i hele organisationen 

Barnet oplever kontinuitet i opvæksten og 
har relationer til nære og stabile voksne  

Barnet udvikler sig  personligt og har 
forudsætninger for at indgå i sociale 

relationer og netværk  

Barnet har en stabil skolegang og har 
mulighed for at få en uddannelse 

Barnet er i optimal trivsel og  oplever 
optimal sundhed 

Barnet er optimalt forberedt på et 
selvstændigt voksenliv 

Organisations fokus 
 
 
 
 
 
 

Team sammensat af 
udvalgte og engagerede 
medarbejdere 

Koordineret omtanke, planlægning og handling  
Centrale aktører fra Familieafdeling og Perlen samarbejder om udformning af 
indsatskoncept: Målgruppe, mål,  rammer, normering mv. 
Der udarbejdes forandringsteori og evalueringsplan 

Systematisk processtyring  
Centrale aktører koordinerer og udveksler erfaringer på fastlagte møder. Mødeflow er 
udarbejdet. Ansvaret for planlægning af, og indkaldelse til møder ligger hos Perlen. 

Fokus på barnet 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Fælles udforskning og planlægning  
Involvering af barn/familie i udforskning af problemfelt samt formulering af mål og plan. 
Systematisk udforskning understøttes af visuelt materiale ex. VEJEN FREM 

Indkredsning af hverdagens udviklingsmuligheder 
Involvering af barnet i systematisk udforskning af hverdagens udfordringer/muligheder Samtale-
arket DAGENS GANG inviterer barnet til se/huske mere og at skabe mere fyldige fortællinger.  

Livslæring i pædagogisk miljø 
Etablering af midlertidig sikker base på Perlen: kendetegnet ved tilgængelige og nærværende 
voksne, varme, hjemlighed, forudsigelighed, og fællesskab.   
Give barnet/børnegruppen medspillende modspil i hverdagen. Ex. Systematisk arbejde med 
hverdagslivsforbedringer, mentaliseringsbaseret pædagogik og KRAP 

Livslæring på hjemmebane 
Støtte barnet/familien i at få øje på det, der virker livsbekræftende (de positive unikke 
hændelser) og inspirere til markeret spejling, nye fortællinger og realisering af nye handlinger 

Livslæring på udebane  
Støtte barnet/netværket i at få øje på det, der virker livsbekræftende (de positive unikke 
hændelser) og inspirere til nye fortællinger og realisering af nye handlinger 

 
Håb for og tro på fremtiden  
Barnet kan gøre sig tanker om en ønskværdig fremtid og ved hvad 
næste skridt er. Barnet lærer en  simpel strategi for målorienteret 
og planstyret tilgang til forandring og problemløsning 

 

Synliggørelse af ressourcer og muligheder 
Barnet får øje på  og kan fortælle om det, der betyder noget i 
hverdagen og de ressourcer og muligheder, der er. 
 Medarbejdere får større indsigt i og forståelse for barnets liv.    

tillid, tilknytning og konkrete færdigheder 
Barnet har tillid og tilknytning til voksne og konkrete færdigheder 
til at takle hverdagens praktiske gøremål og sociale udfordringer  

Flere gode stunder på hjemmebane 
Barn og familie oplever positiv kontakt og udviklende samvær og 
samspil med hinanden  
 
Flere gode stunder på udebane 
Barnet  oplever mere positiv kontakt og samvær med  børn og 
voksne i skole, i fritidssammenhænge og nærmiljø. 

  

Medarbejdere 
oparbejder konkrete 
erfaringer med at 
arbejde livs- og 
familieorienteret og 
udvikler løbende 
ideer til kvalificering 
af konceptet Familie/netværk i fokus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fælles udforskning  og planlægning  
Involvering af barn/familie i udforskning af problemfelt samt formulering af mål og plan. 
Systematisk udforskning understøttes af visuelt materiale ex. VEJEN FREM  

Indkredsning af udviklingsmuligheder 
Involvering af familie i systematisk udforskning af netværks- og hverdagsressourcer 
gennem brug af genogram, netværkskort og samtalearket DAGENS GANG 

Livslæring i pædagogisk miljø 
F.eks. familierådslagning, forældregruppe, undervisning, læring via rollemodel 

Livslæring på hjemmebane 
Systematisk forbedring af hverdagens stunder via demonstration, træning og sparring  

Livslæring på udebane 
Støtte til forbedring af samarbejde med skole og andre systemer 

Dokumentation og kvalitetssikring i fokus 
 
 
 
 
 
 

Udarbejdelse af evalueringsplan 
Indsatsteorien  klargøres til 
evaluering og det tydeliggøres, 
hvilken dokumentation, der skal 
indsamles hvornår og af hvem. 

Systematisk og hyppig evaluering og justering 
Kontaktpersoner og netværksarbejdere fra  Perlen anvender udvalgte evalueringsmetoder i 
samarbejde med børn og familier.  
Perlens koordineringsteam og myndighedspersoner samler evalueringsdata, laver 
systematiske analyser og følger op.  

Supervision og vejledning af medarbejdere 
Perlens medarbejdere modtager fast supervision og vejledning. Teamet 
konstruerer VEJLEDENDE OVERBLIK 

Håb for og tro på fremtiden 
Familien kan gøre sig tanker om en ønskværdig 
fremtid og ved hvad næste skridt er  

 
Synliggørelse af ressourcer og muligheder 
Familien har fået øje på og kan fortælle om, hvad der betyder noget i 
hverdagen og hvordan små forandringer kan opstå.  
Medarbejdere får større indsigt i og forståelse for familiens og barnets liv. 

 
Fremstår som sikker base for barnet 
Familien har flere forudsætninger for at give barnet tryghed, 
medspillende modspil og for at løse hverdagens problemer 

Flere gode stunder på hjemmebanen 
Barn og familie oplever positiv kontakt og udviklende samvær og 
samspil med hinanden    

Flere successer på udebane 
Familien oplever bedre kontakt til og samarbejde med 
skole og andre systemer.  

Rettidig realisering af evalueringsplan 
Relevante data bliver indsamlet på de rigtige tidspunkter 

Løbende tilpasning af indsats 
Med afsæt i evalueringsdata kvalificeres indsatsen så de 
arbejdsformer der virker bedst kommer i spil.  

Fagligt udviklende arbejdsmiljø 
Medarbejdere holder ’kursen ´og føler sig godt rustet til løsning af 
arbejdsopgaverne samt støttet af kolleger.   

Der er rift om 
pladserne på 
PERLEN  

Arbejdende dokument 
August 2014/Marts 2015   

Kommunen får mere for mindre  

Ressourcer, der er i barnets familie og 
netværk, udnyttes og udvikles  

- Fælles fagligt fundament 

Eksterne 

Interne 

. Der oparbejdes erfaringer med 
brugen af VEJLEDENDE OVERBLIK  



PERLEN  
- vejen frem  
 
 

FORANDRINGSTEORI - Fase 2 
Barnet skal hjem eller i netværkspleje 
 
For at styrke overblikket over indsatsens indhold (aktiviteter og processer) og 
resultater er der udarbejdet en forandringsteori eller virkningsteori/logisk 
model/programteori, som det også kaldes.   
  
På næste side vises forandringsteorien, der på oversigtlig måde anskueliggør en 
logisk serie af ressourcer og elementer, som indsatsen betjener sig af med henblik 
på at realisere nogle mål for forskellige målgrupper. I yderste venstre søjle oplistes 
de ressourcer, der investeres i eller er tilgængelige for indsatsen. Dernæst følger 
under aktiviteter og skridt på vejen en gennemgang af de aktiviteter og processer, 
der helt konkret iværksættes og endelig følger i de yderste to søjler til højre en 
beskrivelse af hhv. de del- og slutresultater indsatsen forventes at udmønte sig i 
på kort og på langt sigt. Delresultater kan også ses som skridt på vejen.  
  
Når en indsats på denne oversigtlige måde beskrives med udgangspunkt i 
forestillinger om, hvordan en række aktiviteter virker, gennemføres evalueringen 
ved at følge op på forandringsteoriens forskellige led. Er indsatsen og de enkelte 
aktiviteter gennemført og er skridt på vejen og resultater indtruffet?  
 
Oversigten over forandringsteorien kan sammenlignes med en whiteboard tavle, 
hvor det i takt med at erfaringer indhøstes er muligt at viske ud eller tilføje nyt. 

 

Marts 2015 

Arkiv: ME/Perlen/Gulddokumenter 



Barnets reform  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forandringsteori PERLEN – fase 2 
Barnet skal hjem eller i netværkspleje 

 Resultater i 
projektperioden  

Virkninger  
på længere sigt  

Trin på vejen  Aktiviteter  Ressourcer  

Formål: 
Formålet er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og 
langsigtet indsats overfor udsatte børn   

Udviklingsorienterede 
samarbejdspartnere i Vejle 
Kommune. 
Kvalificeret sagsbehandling 

Ledelsesopbakning og gode 
erfaringer at bygge videre på  

Klar kurs: 
Barnets Reform 
Inspiration fra Sverige 
Klare politiske  og 
ledelsesmæssige 
ambitioner lokalt 
Fælles fagligt fundament  
(Perlen) 

En god normering  

Inspirationsudveksling med 
Toften o.a. 

Sammenfald med 
implementering af ny 
skolereform.  

Perlen og Vejle Kommune arbejder ud fra et 
fælles koncept i rekrutteringen til, og 
gennemførelsen af tidsbegrænset 
anbringelse på Perlen 

Medarbejdere er i stand til at facilitere 
børnenes og familiernes liv og læring  med 
afsæt i det fælles konceptet.  

Medarbejdere fra Perlen og fra Familie-
afdelingen oplever at konceptet er 
håndterbart og bidrager til forbedringer af 
børn og familiers læring og liv 

Børn og familier o.a. oplever, at de i 
forløbet bidrager, begejstres, beriges og 
bidrager til forbedringer af deres eget liv 

Der er løbende kontakt mellem 
relevante professionelle aktører og 
Perlens netværksmedarbejdere med 
henblik på koordinering og samordning 
af samarbejde. Rollefordelingen er klar  

Perlen og Familieafdeling har 
fælles forståelse af fælles opgave  
og samarbejdet er konstruktivt  

Medarbejdere kan bruge en 
palet  af livs- og familie/ 
netværksfokuserede metoder 

Erfaringer er givet en form 
så de kan formidles både 
internt og eksternt  

Øget bevidsthed om 
Perle koncepten i hele 
organisationen.  

Barnet oplever kontinuitet i opvæksten og 
har relationer til nære og stabile voksne  

Barnet udvikler sig  personligt og har 
forudsætninger for at indgå i sociale 

relationer og netværk  

Barnet har en stabil skolegang og har 
mulighed for at få en uddannelse 

Barnet er i optimal trivsel og  oplever 
optimal sundhed 

Barnet er optimalt forberedt på et 
selvstændigt voksenliv 

Organisations fokus 
 
 
 
 
 
 

Perle team sammensat af 
udvalgte og engagerede 
medarbejdere, der efter 
fase 1 har indgående 
kendskab til barn, familie og 
andre centrale aktører  

Koordineret omtanke, planlægning og handling  
Centrale aktører fra familieafdeling og Perlen samarbejder om 
udformning af projektkoncept: Målgruppe, mål, rammer, normering mv. 
Der udarbejdes forandringsteori og evalueringsplan for fase 2. 

Systematisk processtyring  
Centrale aktører udveksler erfaringer og tanker og koordinerer indsats på 
fastlagte møder. Plan for DET GODE SAMARBEJDE er udarbejdet.  
Ansvaret for planlægning af og indkaldelse til møder ligger hos Perlen. 

Fokus på barnet i hjemmemiljøet 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Livslæring på hjemmebane 
Fortsat støtte barnet/familien i at få øje på det, der 
virker livsbekræftende (de positive unikke 
hændelser) og inspirere til markeret spejling, nye 
fortællinger og realisering af nye handlinger 

Livslæring på udebane  
Fortsat støtte barnet/netværket i at få øje på 
det, der virker livsbekræftende (de positive 
unikke hændelser) og inspirere til nye  
fortællinger og realisering af nye handlinger 

Sikkerhed, tilknytning  
Barnet har tillid og tilknytning til voksne i sit hjemmemiljø. 
Barnet oplever at vokse er tilgængelige  
Barnet oplever samhørighed med familien.  

 
Flere gode stunder på udebane 
Barnet  oplever mere positiv kontakt og samvær med  børn 
og voksne i skole, i fritidssammenhænge og nærmiljø. 

  

Medarbejdere har konkrete 
erfaringer med at arbejde livs- 
og familieorienteret og udvikler 
løbende ideer til kvalificering af 
konceptet 

Familie/netværksfamilie/netværk i fokus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fælles udforskning planlægning 
Fortsat involvering af barnet og familien/netværksfamilie i afdækning af 
indsatsens mål, planlægning og gennemførelse. Systematisk udforskning af 
forhåbninger og forhold der hhv. trækker væk fra  eller understøtter den 
ønskede kurs gennemføres bl.a. vha. samtalearket VEJEN FREM  

Indkredsning af udviklingsmuligheder 
Involvering af barn/familie/netværksfamilie i systematisk udforskning af 
hverdagens udfordringer og muligheder Samtalearket DAGENS GANG inviterer 
barnet og andre til se/huske mere og at skabe mere fyldige fortællinger. 

Time-out og Livslæring i pædagogisk miljø 
F.eks. kortvarigt ophold på Perlen.  

Livslæring på hjemmebane 
Systematisk forbedring af 
hverdagens stunder via 
demonstration, træning og sparring  

Livslæring på udebane 
Støtte til forbedring af samarbejde 
med skole og andre systemer 

Dokumentation og kvalitetssikring i fokus 
 
 
 
 
 
 

Udarbejdelse af evalueringsplan 
Indsatsteorien  klargøres til evaluering 
og det tydeliggøres, hvilken 
dokumentation, der skal indsamles 
hvornår og af hvem. 

Systematisk og hyppig evaluering og justering 
Netværksarbejdere fra  Perlen anvender udvalgte evalueringsmetoder i 
samarbejde med børn og familier eller andre omsorgspersoner.  
Perlens koordineringsteam og myndighedspersoner samler 
evalueringsdata, laver systematiske analyser og følger op.  

Supervision og vejledning af medarbejdere 
Perlens medarbejdere modtager fast supervision og vejledning  

Familie/netværksfamilie fremstår 
som sikker base for barnet 
Familien har flere forudsætninger for 
at give barnet medspillende modspil 
og for at løse hverdagens problemer 

Flere gode stunder på 
hjemmebanen 
Barn og familie oplever positiv 
kontakt og udviklende samvær og 
samspil med hinanden    

Flere successer på udebane 
Familien oplever bedre kontakt til og 
samarbejde med skole og andre 
systemer.  

Rettidig realisering af evalueringsplan 
Relevante data bliver indsamlet på de rigtige tidspunkter 

Løbende tilpasning og justering af indsats 
Med afsæt i evalueringsdata kvalificeres indsatsen så de 
arbejdsformer der virker bedst kommer i spil.  

Fagligt udviklende arbejdsmiljø 
Medarbejdere holder ’kursen ´og føler sig godt rustet til løsning 
af arbejdsopgaverne samt støttet af ledelse og kolleger.   

Der er rift om 
pladserne på 
PERLEN  

Arbejdende dokument  
Marts 2015 

Kommunen får mere for mindre  

Ressourcer der er i barnets familie og 
netværk udnyttes og udvikles  

Barn, familie og andre har 
efter Fase 1 erfaringer med 
at arbejde målrettet med 
livslæring og forandrings-
tiltag 

Relevante samarbejdspartnere 
involveres på de rigtige 
tidspunkter, for at sikre at barn 
og familie har den nødvendige 
støtte også når fase 2 er afsluttes   

Barnet oplever, at 
omgivelser; rammer, 
kammerater mv. ’opfører sig 
mere ordentligt’ og giver 
barnet mulighed for at 
opleve/opfinde delvis nye 
versioner af sig selv.  

Omkring indsatsen er der på tværs 
af BUC og familieafdeling skabt: 
• En fælles forståelse 
• En fælles kurs  
• En fælles gejst 

Forberedelse: Fælles udforskning af hverdagens 
udfordringer. Hvilke områder skal erobres? En 
plads i børnegruppen, fritidsaktivitet, fritidsjob, 
kørekort, genetablering af ’tabte’ relationer mv.  
Følgeskab: Med netværksmedarbejder ved sin 
side støttes barnet til at tage flere ’skridt ud i 
verden. Omgivelser ’forstyrres’, f..eks. via 
bevidning, HALO effekt  
Eftertanke. Gennem eftersnak nuanceres 
oplevelser og næste skridt udtænkes og udfoldes 

 
Demonstration: læring understøttes gennem oplevelse 
og handling. Træning: Konkrete øvepunkter udvælges, 
trænes og evalueres (Evt. gennem brug af PDSA cirkler) 
Sparring live: Direkte ved faste besøg eller ved indirekte 
kontakt gennem telefon, SMS og billeder 
  

Forberedelse: Fælles udforskning af udfordringer. Hvilke områder skal erobres? 
Følgeskab: Med netværksmedarbejder ved sin side støttes familien i kontakt til 
f.eks. Jobcenter, behandlingssystem, forvaltning 
Eftertanke: Gennem eftersnak nuanceres oplevelser og næste skridt udtænkes 

Barn 
familie/netværk
sfamilie oplever 
at blive hørt, 
anerkendt og 
involveret.  

Forandringsteori  vedr. fase 2 
nuanceres løbende af Perle team og 
tilpasses i forhold til Børne og Unge 
Centers fælles faglige fundament, 
menneskesyn og værdier  

Teoretisk og metodisk inspiration 
baseres på: 
• nyeste viden og forskning 
• Interne og eksterne 

kursusdage og studieture.  Medarbejdere opnår øget sikkerhed  i 
familie og netværksarbejde. 

Synliggørelse af 
uudnyttede potentialer 
Barnet, familie, 
netværksfamilie kan få øje 
på  og kan fortælle om 
det, der betyder noget i 
hverdagen og de 
ressourcer og muligheder, 
der er. 
Forældre eller andre 
omsorgspersoner får 
større indsigt i og 
forståelse for barnets liv.    

Håb for og tro på 
fremtiden  
Barn, familie o.a. kan gøre 
sig tanker om en 
ønskværdig/foretrukken 
fremtid og ved hvad 
næste skridt er. Kan i 
samarbejde med 
netværks-medarbejder  
bruge strategier for 
målorienteret og 
planstyret tilgang til 
forandring og 
problemløsning 

 
Flere gode fortællinger på udebane 
Børn og voksne i skole, i fritidssammenhænge og nærmiljø 
fortæller eller skriver  anderledes, mere nuancerede og 
positive historier om barnet  

  

Børn oplever at blive set, 
hørt og i bedste fald 
forstået af voksne i 
hjemmemiljøet   

Konkrete færdigheder 
Barnet har konkrete færdigheder til at 
takle  hverdagens praktiske gøremål, 
egne reaktioner og sociale udfordringer  

Indirekte støtte til barnet gennem styrkelse 
af familiesamspil (f.eks. brug af mediation)  
Direkte støtte til barnet gennem ad. hoc. 
samtaler, telefon/SMS kontakt fælles 
aktiviteter (ture, café mv.) 


