
Trin 1 og 2 foregår lokalt i den enkelte 
kommune, hvor introduktionen og 
oplæringen varetages af udvalgte nøgle-
personer i kommunen. Trin 3 involverer 
Metodecentret og omfatter løbende sparring, 
feedback og supervision. Parallelt med de tre 
trin omfatter FIF udviklingen af et koncept og 
en metode for data- og vidensopsamling på 
organisationsniveau.

Kvalifikationer 
(observere, forstå og huske)

Kompetencer 
(vurdere, afprøve og anvende)

Kreativitet og innovation 
(udvikling, opkvalificering og mestring)

1.

2.

3.

HVAD ER ERFARINGERNE INDTIL NU?

VIL DU VIDE MERE?

Afprøvningen af Faglighed i Fokus (FIF) 
begyndte i oktober 2021 og foregår på 
myndighedsområdet og dele af 
udførerområdet i Ikast-Brande og Randers 
Kommuner. Det forventes, at afprøvningen 
løber over 12-15 måneder. 

Kontakt konsulent Emma Sandberg Biltoft på 
30 31 54 53 eller emma@metodecentret.dk. 

Stilladset i FIF er inddelt i tre trin: FAGLIGHED
I FOKUS



HVAD KAN METODEN BRUGES TIL?

Faglighed i Fokus (FIF) har til formål at give 
socialrådgivere og andre fagprofessionelle 
nye redskaber til at arbejde løsningsfokuseret 
og i tæt samarbejde med udsatte familier. 
Modellen indeholder løbende 
kompetenceudvikling og kvalitetssikring i de 
fagprofessionelles samarbejde med udsatte 
børn, unge og familier. 

Ved bl.a. at tilbyde uddannelsesdage til de 
fagprofessionelle kan både nye og mere 
erfarne medarbejdere forholde sig til 
metoden, de anvender i det daglige arbejde.

Udviklingen af FIF søger at skabe en 
ensartet systematik i den måde, som 
kommuner og afdelinger internt i 
kommunerne arbejder med oplæring af nye 
medarbejdere og løbende kompetence-
udvikling af erfarne medarbejdere. Det 
betyder, at der kan være store kommunale og 
lokale forskelle på, hvordan udsatte familier 
bliver mødt og forsøgt hjulpet.

HVEM KAN HAVE GAVN AF METODEN?

HVAD GÅR METODEN UD PÅ?

Faglighed i Fokus (FIF) er en socialfaglig 
systematik og metode i arbejdet med børn, 
unge og deres familier. Metoden er udviklet i 
et samarbejde mellem Ikast-Brande 
Kommune, Randers Kommune og 
Metodecentret.

FIF skal give kommuner og de enkelte 
arbejdspladser mulighed for konstant at sikre 
en organisation i udvikling, hvor nye såvel 
som erfarne medarbejdere oplæres og 
udvikles i egen organisation samt på 
uddannelsesdage med medarbejdere fra 
andre kommuner.

Faglighed i Fokus (FIF) styrker de 
fagprofessionelles kompetencer inden for 
løsningsfokuserede tilgange og samarbejde 
med udsatte familier. Modellen vil således 
være til gavn for udsatte børn og unge. 

FIF har tre målsætninger:

Ved hjælp af et stillads for kommunalfaglig 
udvikling i anvendelsen af løsnings-
fokuserede og netværksinddragende 
metoder - herunder undervisning, feedback 
og supervision – understøtter modellen 
kvalitetssikringen af det sociale arbejde.

At højne – nye såvel som erfarne - 
medarbejderes faglige kompetencer 
med henblik på kvalitetssikring og 
ensartet kvalitet og praksis internt og på 
tværs af kommuner

At sikre et systematiseret 
kompetenceudviklings- og læringsforløb 
som indeholder løbende uddannelse, 
oplæring, feedback, supervision, data og 
videns-opsamling på 
organisationsniveau

At sikre kommunalt fokus på løsnings-
fokuseret tilgang, netværksinddragelse 
og motivationsarbejde herunder at 
støtte familierne i at mobilisere egne 
ressourcer og opnå ejerskab og ansvar 
for eget liv


