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BUU-S-04 – STÆRK FRA START 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Uddannelsespolitik 

Vedtaget: ................................  Børne- og Uddannelsesudvalget d. 18. august 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Rune Wentzel Helms 

Tlf. nr.: ..................................... 79792200 

E-mail: ..................................... runhe@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 600 600 600 600 

I alt kassefinansieret 600 600 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Stærk fra Start er tidlig opsporing og forebyggende indsats over for sårbare og udsatte 0-1 

årige børn og deres familier, så der kan sikres en positiv social og følelsesmæssig udvikling for 

barnet. Stærk fra Start er forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 

Stærk fra Start varetages i tæt samarbejde med Socialområdet, idet Sundhedsplejen visiterer 

til tilbuddet, der skal forebygge, at familierne får behov for mere specialiseret hjælp og støtte. 

Målgruppen for indsatsen er børn i familier, hvor forældrene er udfordrede i forhold til at skabe 

struktur i hverdagen. Det kan være børn i familier, hvor forældrene er udfordrede i forhold til 

at skabe en tryg relation til barnet. Det kan være forældre, der har svært ved at aflæse og 

imødekomme barnets behov, eller børn i familier hvor forældrene har psykiske eller begavel-

sesmæssige vanskeligheder, som udfordrer dem. 

Projektet var tidligere finansieret under Socialstyrelsen i en projektperiode på tre år fra 2018-

2020, hvor tre stillinger varetog opgaven. Efter projektperiodens ophør er der en stilling til va-

retagelse af opgaven. 35 familier har i 2021 fået tilbuddet, og efterspørgslen er stigende. Det 

betyder, at tiden til den enkelte familie ikke længere er tilstrækkelig, og at fleksibiliteten af 

indsatsen er påvirket på grund af tidsmangel. 

Forslaget indebærer en udvidelse af tilbuddet med en ansættelse, så Stærk fra Start fremover 

varetages af to ansatte. Derved vil den stigende efterspørgsel kunne imødekommes. 

En udvidelse af Stærk fra Start har sammenhæng til de politiske ambitioner på børne- og ud-

dannelsesområdet, særligt: 

”LIGE MULIGHEDER  

Det er vigtigt, at alle børn og unge har lige muligheder for at trives og udvikle sig uanset social 

baggrund, da ikke alle børn og unge har de samme forudsætninger for at kunne klare sig godt 

i livet. For at sikre lige muligheder til alle børn og unge vil vi:  
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• Have tidlige, opsøgende og forebyggende indsatser” og 

”FÆLLESSKAB OG RELATIONER  

Fællesskab og gode relationer er en livsbetingelse for os mennesker – i særdeleshed for børn 

og unge, da vi lærer og udvikler os via relationer i de fællesskaber, vi indgår i. For at styrke 

fællesskab og relationer vil vi:  

• Have fokus på, at børn og unge lærer at skabe relationer og indgå i fællesskaber.” 

Forslaget taler ligeledes ind i Den Sammenhængende Børnepolitiks hovedværdi 1 Tryghed og 

Trivsel og målsætningerne om, at ”Sammen vil vi…  

• Samarbejde med forældrene om at give børnene og de unge et trygt børne- og ungeliv  

• Skabe rummelige kommunale tilbud, som imødekommer børnenes, de unge og forældrenes 

behov.” 

Det lille barns tidlige trivsel og udvikling er af afgørende betydning for barnets senere liv. Der-

for er det centralt, at forældrene, der er udfordrede på den ene eller anden vis, støttes i at va-

retage forældrerollen og skabe trygge relationer til gavn for det lille barn. Derved forebygges 

senere mistrivsel. 

Hvis forslaget ikke vedtages, vil Stærk fra Start skulle give afslag til en række forældre og 

børn, der er vurderet at være i målgruppen til tilbuddet. På længere sigt kan det betyde, at 

barn og forældre kan få behov for tungere indsatser. 


