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FLEKSIBILITET, KONTINUITET OG DØGNTILGÆNGELIGHED



VIDAR servicerer landets kommuner,

med ydelser bl.a. indenfor særligt

tilrettelagte anbringelser, praktisk

pædagogisk støtte i hjemmet,

kontaktpersonstøtte, familiebehandling

og psykologisk udredningsarbejde. 

Vores værdigrundlag tager

udgangspunkt i en aktiv forankring i

vores arbejde med børn, unge og deres

familier, hvor grundstenene er

motivation og systematik i et nært

relationsarbejde. 

VIDAR har områdekontorer i Køge,

Odense, Vejle og Viborg, og vores

portefølje af opgaver vokser løbende i

takt med, at nye behov, som kræver en

særlig indsats, opstår ude i

kommunerne. 

 

Hurtig, fleksibel og målrettet indsats
til børn/unge og deres familier

FLEKSIBILITET, KONTINUITET OG DØGNTILGÆNGELIGHED

Vi har samarbejde med 30 kommuner fordelt

ud i alle regioner i Danmark, men kontakt

med mange flere, idet VIDAR efterhånden

forbindes med fortællingen om, at vi til

enhver tid står til rådighed som

sparringspartnere ind i en svær sag og altid

er behjælpelige med at pejle en retning for,

hvordan den kan løses bedst muligt, uagtet

om VIDAR selv er i spil som leverandør eller

ej. 

VIDAR kendetegnes ved en åben dialog, klar

tale og høj specialiseret faglighed indenfor

det socialpædagogiske felt, med lang og

bred erfaring indenfor såvel

enkeltmandsopgaver som

institutionsverdenen. 

 

 

 



Mange af de børn, unge og familier, som vi
ser i Vidar, kommer med en eller flere
potentielt traumatiske begivenheder i
deres bagage. I Vidar er vi meget
opmærksomme på dette, og spørgsmål
omkring traumeudsættelse og
traumereaktioner er en del af vores faste
screeningsprocedurer. 

Vidar har flere forskellige fagpersoner med
særligt kendskab til traumer og
traumebehandling. De kan bidrage med råd
og vejledning til både kommuner og til det
pædagogiske personale i projekterne. Der
er ligeledes mulighed for at tilkoble
egentlig traumebehandling, såfremt det
skønnes relevant.
Derudover er der i hverdagen et stort
fokus på at etablere en stabil, tydelig og
genkendelig struktur for barnet, den unge
eller familien, da det er vigtigt for give ro til
deres udfordrede nervesystemer. 

Vidar har fokus på de, traumer
børn og uge kan have med i
bagagen.

Den metodiske tilgang henter
inspiration i STROF, der sætter
en klar ramme ifht bl.a. struktur,
rutiner, organisering af
aktiviteter og samarbejde med
netværk. 

Generelt arbejdes der i Vidar
med en traumeinformeret
tilgang, hvor vi anerkender
traumers udbredelse i vores
målgruppe og deres betydning
for barnet eller den unges trivsel
og vanskeligheder. Vi har fokus
på at genkende tegn og
symptomer på traumer hos børn,
unge og familier og kan tilbyde
yderligere udredning ift. dette
ved behov. Endelig har vi i Vidar
fokus på at forebygge
retraumatisering ved at arbejde
med en Low-Arousal tilgang i
mødet med barnet eller den
unge.



VIDAR tilbyder at løfte opgaver inden

for akutanbringelser, hvor der er tale om

akutforanstaltninger, der kræver

anbringelse, men hvor det rette tilbud

ikke er fundet. Dette kan lade sig gøre i

en periode på 3 uger med mulighed for

forlængelse på 3 uger, altså

sammenlagt 6 uger. 

VIDAR hjælper kommunerne med at

finde den helt rigtige placering for på

sigt at undgå, at barnet eller en unge får

for mange skift. VIDAR kan træde til

inden for ganske få timer og tilbyder at

finde en placering i samarbejde med

myndighedssagsbehandleren. 

Akutanbringelse - § 4, stk. 4, 

Akutanbringelse



Familiebehandling varetages i VIDAR af

erfarne og uddannede

familiebehandlere. 

Formålet med familiebehandling er at

yde vejledning og støtte til familier med

behov for særlig støtte.

Familiebehandlingen kan både være en

forebyggende og en akut indsats.

Formålet med familiebehandling er at

skabe bedre forældrekompetencer

samt understøtte og udvikle

forældrenes samspil med barnet. Dette

med henblik på at barnet udvikler sig i

en positiv retning og styrker dets

tryghedsbehov og trivsel. 

Familiebehandling - § 52, stk. 3, nr. 3.

Familiebehandling



I Vidar tilbyder vi struktureret

misbrugsbehandling ud fra de

gældende anbefalinger fra

Socialstyrelsen og Center for

Misbrugsbehandling. 

Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandling

Vi følger den aktuelle forskningen, der

har har peget på, at misbrugsbehandling

til unge bør være tilpasset unges behov

og særlige misbrugsprofil.

Forskning i unge med

rusmiddelproblemer viser, at følgende

forhold ofte kendetegner de unges

situation:

·  Belastet opvækst, præget af brud,

svigt, stress, overgreb med videre

·  Opvækst i hjem med højt forbrug af

rusmidler

·  Mistrivsel og psykiske problemer

·  Problemer i skolen, fagligt og/eller

socialt

·  Venner og netværk med højt forbrug

af rusmidler.

Det er ofte andre udfordringer end selve

rusmiddelproblematikkerne, der fylder

mest for den unge.



.Det kan fx dreje sig om problemer med

forældrene, i forhold til jævnaldrende

eller i forbindelse med

skole/uddannelse. Nogle kan også have

psykiske vanskeligheder. Den unge

bruger tit rusmidlerne til at håndtere

udfordringerne, og forbruget af

rusmidler er så at sige et symptom på

problemerne

Socialstyrelsen lægger vægt på, at det

derfor er vigtigt, at rusmiddelbehandling

til unge tilrettelægges som en

helhedsorienteret indsats, hvor der

tages hånd om hele den unges situation

og ikke kun fokuseres på forbruget af

rusmidler. (Socialstyrelsen 2015). 

Misbrugsbehandling 

I Vidar benytter vi derfor en

helhedsorienteret tilgang til

misbrugsbehandling, der inddrager alle

de relevante fokusområder for den

enkelte ung. I misbrugsbehandlingen

benyttes de tilgange og teknikker, der

har dokumenteret effekt for

aldersgruppen. 



Mentorstøtten er til borgere, der har

behov for støtte til at fastholde eller

opnå beskæftigelse, eller som skal

tilbydes en beskæftigelsesfremmende

aktivitet. 

Mentorstøtten gives også til personer i

ordinære job, såfremt støtten vurderes

at have afgørende betydning i

forbindelse med fastholdelse. 

Mentorstøtte

Mentorstøtte - § 31 b.



Praktisk pædagogisk støtte anvendes

til familier med et særligt behov for at

skabe eller genfinde struktur og

overblik i deres hverdag. 

Formålet med praktisk pædagogisk

støtte er at familien kan få et hjem, der

fungerer i forhold til at sikre barnets

udvikling og trivsel. 

● Støtte i hverdagen

● Støtte barnet i dets udvikling

● Anvise nye handlemuligheder til

mestring af forældreskabet

Praktisk pædagogisk støtte - § 52, stk. 3, nr. 2.

Praktisk pædagogisk støtte



VIDAR tilbyder kommunerne

særforanstaltninger, herunder

foranstaltninger i forhold til

problemskabende og risikoadfærd, der

kræver en personalenormering på

minimum 1:1. 

Der er i disse situationer tale om særlige

foranstaltninger, der er individuelt

tilrettelagt til de børn og unge, der har et

omfattende behov for støtte, men hvor

den risikobetonede adfærd medvirker

til, at de ikke er i målgruppen for et

ordinært tilbud. 

Særforanstaltning

Særforanstaltning



I VIDAR ser vi altid et

forandringspotentiale hos den enkelte.

Her kan typisk være tale om

fastholdelse af skolegang, ønsket om

hjælp til at komme ud af misbrug

og/eller kriminalitet samt til at få

etableret et socialt netværk. Opgaven

kan både rette sig mod børn, der bor

hjemme, og unge, der bor i egen bolig. 

I VIDAR har vi skærpet fokus på

forældrenes rolle med henblik på at

forstå og deltage i barnets, eller den

unges udvikling, samtidigt med at støtte

barnet eller den unge i at tydeliggøre sig

i forhold til forældrene. VIDAR har

desuden fokus på at hjælpe med at

tydeliggøre ønsker og håb for

fremtiden. 

Støtte- og kontaktperson - § 52, stk. 3, nr. 6 samt 76, stk. 2.

Støtte-kontaktperson



Forældremyndighedsindehaveren har

ret til en støtteperson i den periode,

barnet, eller den unge er anbragt uden

for hjemmet. Støttepersonens opgave

er bl.a. at lytte og være der for at støtte

forældrene samt følge målsætningen i

den udarbejdede forældrehandleplan. 

VIDAR er uvildig part, og dermed

uafhængig af kommunen, og støtten

gives der, hvor behovet opstår. VIDAR

kan være med til at dække de behov,

forældrene har under barnets eller den

unges anbringelse, og kan hermed være

med til at styrke samarbejdet og

involveringen omkring barnet eller den

unge. 

Støtteperson

Støtteperson -  § 54



Hvorfor kan det give god mening at

lave en psykologisk undersøgelse

i forbindelse med en anbringelse?

Som sagsbehandler står man i en

situation, hvor man skal anbringe et

barn eller en ung fordi denne ikke trives. 

Psykologiske undersøgelser

Psykologiske undersøgelser

Der peges på, at dette er problematisk,

fordi udredningen danner grundlaget

for en god handleplan. En utilstrækkelig

udredning kan betyde, at

fokusområderne i handleplanen ikke

afspejler barnets faktiske problemer og

behov.

Social- og indenrigsministeriet har lavet

en undersøgelse (Artikel: Handleplaner

til anbragte børn og unge —

Ankestyrelsen (ast.dk)) af, hvor

afgørende vigtige handleplaner er for en

god anbringelse. Denne undersøgelse

viser, at kvaliteten af handleplanerne

ikke altid er god nok. Undersøgelsen

peger på, at det blandt andet er fordi de

faglige udredninger af barnets behov

for støtte, volder kommunerne

problemer. 

https://ast.dk/born-familie/artikler/sager-om-born-og-unge/artikel-handleplaner-til-anbragte-born-og-unge


Der peges på, at dette er problematisk,

fordi udredningen danner grundlaget

for en god handleplan. En utilstrækkelig

udredning kan betyde, at

fokusområderne i handleplanen ikke

afspejler barnets faktiske problemer og

behov. 

Nogle gange står det fuldstændigt klart

for alle hvad baggrunden for barnet eller

den unges mistrivsel er. Ofte vil der dog

være tale om en kompliceret

problematik, hvor mange forskellige

årsager tilsammen bidrager til barnet

eller den unges vanskeligheder. 

I hverdagen kan det være svært at

skille disse forskellige årsager ad. Her

kan en psykologisk undersøgelse

bidrage til, at få en bedre forståelse for

barnet eller den unges ressourcer og

vanskeligheder. 

Psykologiske undersøgelser 

I Vidar tilbyder vi psykologiske

undersøgelser, der tager udgangspunkt

i det enkelte barn eller ung og kan

tilpasses fleksibelt efter behov. Vi

tilbyder en bred vifte af undersøgelser

indenfor områderne psykiatri, kognition,

neuropsykologi, personlighed og

funktionsniveau i hverdagen.

Undersøgelserne foretages af en

autoriseret psykolog, der er er specialist

indenfor området. 

I en psykologisk undersøgelse forsøger

man at klarlægge enkeltfunktioner i den

komplekse hverdag, så det bliver

tydeligere på hvilken baggrund barnet

eller den unges vanskeligheder opstår.

På den måde bliver det mere tydeligt

hvilken form for støtte, der er brug for

og gør det lettere at prioritere imellem

de forskellige støttebehov. 



Plejefamilier

Plejefamilier

Formålet med Vidar- en

Plejefamilie er at skabe de bedste

rammer og forudsætninger for

såvel visiterende kommuner,

plejefamilier og barnet/pårørende i

forbindelse med anbringelse i

familiepleje. Via en

helhedsorienteret professionel

indsats, yder vi den støtte der

oftest mangler og som flere gange

er påvist før til afbrudte

anbringelser.

Vidar -en plejefamilie, har til formål

at sikre en kontinuerlig

anbringelse med barnet i fokus,

hvilket også medføre at vi yder

støtte til selve barnet. Vi følger

løbende op på selve barnet via

samtaler i et fortroligt rum, hvor

barnet har mulighed for at give

udtryk for det der er svært. 

Derudover tilbydes der støtte til den

biologiske familie – samt støtte til

samvær. 

I forbindelse med en evt. hjemgivning

tilbydes der opfølgning og

familiebehandling – både før og efter. 



Vi yder support til alle involverede

parter via en central koordinerede

enhed(Viborg). Vi yder de indsatser og

den support, der sikrer en succesfuld

anbringelse, med henblik på at forbygge

afbrudte anbringelser og nedbrud i selv

plejefamilien. 

Vidar- En plejefamilie, er organiseret

med hovedkontor i Viborg i en central

koordinerende enhed. Enheden skal

agere koordinerende og styrende for

både plejefamilier og visiterende

myndighed, for at sikre en professionel

ensartet service til de involverede

parter og den optimale interne sparring. 

Med Vidar -en plejefamilie som fast

samarbejdspartner vil visiterende

myndig opleve en professionel aktør,

med stor erfaring fra området. 

Plejefamilier

Kommunen vil kunne modtage

støtte i hele processen fra første

kontakt til hjemgivelse eller

rekvisition /ophør på anden vis.

Vidar-en plejefamilie er en del af

Vidar familien og de muligheder

der her ligger for yderligere

indsatser, som f.eks. stabilisering

og udredning af barnet inden

placering i en plejefamilie eller

aflastningstilbud til familien – vi

har mulighed for at sikre at alle

aspekter i forbindelse med en

anbringelse. Dermed sikre vi også

at kendskabet til barnet og vigtig

information ikke går tabt ved

ophør af anbringelsen 



Vores afdelinger
H E R  F I N D E R  D U  O S

Vejle

Odense Køge

Viborg
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