MIN
VEJ
HJEM

Sammen om unges overgang
fra anbringelse til eget hjem

VIL I VÆRE MED TIL AT LØFTE
UNGE I ANBRINGELSE?
Bikubenfonden og Dansk Design Center søger
kommuner, der brænder for at være med til
at nytænke indsatsen for unge i overgangen
mellem anbringelse og eget hjem. Udvikling af
en indsats for anbragte unge skal ske i tæt dialog
med de anbragte unge selv og lokale civilsamfundsaktører/private aktører. Igennem innovationsprocessen Min vej hjem skal parterne udvikle

løsninger, hvor unge får den støtte, de har brug for
i overgangen mellem anbringelse og eget hjem
– med et særligt fokus på fællesskaber og netværk.

TID TIL HANDLING

H

vis din kommune vil være en del af et
stærkt partnerskab, der gennem en
ambitiøs innovationsproces hen over
10 måneder vil udfordre, udvikle og nytænke
indsatsen for anbragte unge – så stiller vi i samarbejde med Dansk Design Center en innovationsproces til rådighed. Vi understøtter processen
med ressourcer, facilitering og international
viden, og i samarbejde producerer og afprøver
vi konkrete løsninger. Ved afslutning af forløbet
er det formålet, at der er udviklet virkningsfulde
løsninger for de unge, der kan integreres i jeres
lokale kontekst.
For Bikubenfonden er det afgørende, at I har
visionære målsætninger for området, der er
formuleret fra øverste niveau af borgmester og
direktion – og samtidig er anerkendt og accepteret bredt i jeres organisation. I skal have en
åben, engagerende og nysgerrig tilgang til at løse
udfordringerne for anbragte unge i tæt dialog
med de unge selv og lokale aktører.

Der er frist for jeres
henvendelse den 13. marts
kl. 12.

Hver tredje hjemløse
ung er tidligere anbragt

24% af de anbragte
unge har gennemført
en ungdomsuddannelse
senest 6 år efter
folkeskolen. For ikke
anbragte unge er tallet
77%.

44% af anbragte unge
født i 1995 har fået en
psykiatrisk diagnose
som 19-årig mod 7% af
alle unge generelt

I

Danmark bruger vi årligt omkring 14 mia. kr.
på anbragte børn og unge. Alligevel mister
alt for mange fodfæste, når de fylder 18 år
og anbringelsen for manges vedkommende
ophører: For eksempel er mere end hver tredje
ung i hjemløshed tidligere anbragt.
Bikubenfonden har derfor sammen med Socialt
Udviklingscenter SUS udarbejdet en rapport for at
forstå, hvad de unge – sammen med forskere og
praktikere – oplever som de største udfordringer
på området.

deudviklingsorganisation. SUS's mål
rne og handlekraften for mennesker
g professionelle i engagerende
ved at kombinere viden om, hvad
rimentere og gå nye veje. SUS er
marbejder med og løser opgaver på
oner, kommuner, ministerier og fonde.

UNG
MELLEM
ANBRINGELSE
OG
EGET
HJEM
Udfordringer og
potentialer

De unge peger på fire temaer, som er særligt
vigtige i overgangen til eget hjem. Det er:
N
 ETVÆRK OG
RELATIONER

PSYKISKE
EFTERVIRKNINGER
S
 YSTEMSKABTE
FORHINDRINGER

FORBEREDELSE TIL
VOKSENLIVET
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Klik her for at læse rapporten

UNG MELLEM ANBRINGELSE OG EGET HJEM

nde fond, der arbejder med at
el kunst. På det sociale område er det
mestring, og fonden samler gerne flere
randringer. Bikubenfonden ønsker at
ede løsninger.

DE UNGE SAVNER VARIGE RELATIONER
OG POSITIVE FÆLLESSKABER

Med invitationen til
innovationsprocessen
'Min vej hjem'
sætter vi særlig
fokus på det tema,
der handler om
adgang til netværk
og relationer.

Én af de udfordringer, de unge stiller særligt
skarpt på, er manglende adgang til varige relationer og positive fællesskaber. For de unge er
det helt afgørende at have adgang hertil
– særligt i overgangen til at skulle bo selv. Hvis
ikke hjælpen er bundet op på menneskelige
relationer, der kan træde til, rådgive, trøste og
opmuntre, når der er behov for det – så er det
svært at klare sig godt, når anbringelsen
ophører.

»»Hver gang jeg har følt mig tæt på

nogen, så er de forsvundet – også
pædagoger… så er de stoppet
eller fyret. Og hver gang jeg blev
venner med nogen, så flyttede
de igen. Jeg har set alle blive
udskiftet. Så til sidst holdt jeg mig
for mig selv.
Mand, 20 år

Det kommende innovationsforløb vil der derfor
være et særligt fokus på at udvikle løsninger, der
sikrer anbragte unge adgang til varige relationer
og positive fællesskaber.
Hvordan løsningerne konkret skal se ud, skal vi i
fællesskab blive klogere på og udvikle sammen
med de unge og lokale aktører. Vores invitation
skal ses som en indgang til et stærkt partnerskab
mellem flere aktører, der sammen kan udvikle
holdbare løsninger med lokal forankring – og ikke
som en efterspørgsel efter endnu et enkeltstående
projekt med en udløbsdato.

I rapporten har de unge
allerede formuleret deres
ønsker, som måske kan
inspirere os:

TÆNK HVIS...
→→... anbragte unge kom

ud af anbringelsen med
et styrket og støttende
socialt netværk.

→→... det at være anbragt

var en trædesten til
deltagelse i fællesskaber
og samme livsmuligheder
som andre unge.

→→... flere børn og unge kom

fra en anbringelse med
oplevelsen af at kunne
noget og være værdifulde
– så de kunne tage den
oplevelse med ind i
almindelige fællesskaber.

MIN VEJ HJEM
EN INNOVATIONSPROCES I SAMARBEJDE
MED DE UNGE OG LOKALE AKTØRER

M

ed 'Min vej hjem' er det ambitionen at
vende den nuværende praksis på hovedet
og udvikle holdbare og værdigivende
løsninger til anbragte unge.
Vi anerkender, at samskabelse, udvikling og nytænkning kræver tid, ressourcer og planlægning
i en hverdag, der ofte er præget af knappe ressourcer. I vores øjne er dette derfor et tilbud til jer,
hvor vi stiller en udviklingsproces til rådighed, der
skaber værdi for jer som kommune, og som understøtter jer i at kunne gå nye og innovative veje.

➜ Prototyper på løsninger, der kan
efterprøves tidligt i forløbet og
give kommunen nye indsigter og
læring til en bedre indsats.
➜ Faglige events og netværk,
der faciliterer vidensdeling
mellem deltagende kommuner,
lokale aktører og internationale
eksperter – og som taler ind i en
højaktuel politisk dagsorden.

Helt konkret vil I opleve at få adgang til:

➜ Grundig indsigt i designdrevne
metoder til at skabe nye
løsninger med de unge i
centrum – metoder, der også
kan overføres til andre områder
i kommunen, hvor I ønsker at gå
nye og innovative veje.
➜ Samskabelse af innovative,
ambitiøse og virkningsfulde
løsninger inden for
anbringelsesområdet sammen
med lokale aktører, relevante
eksperter og ikke mindst de unge
selv – faciliteret af eksperter
på området og med input fra
internationale aktører.

Derudover vil Bikubenfonden afslutningsvis – i
dialog med jer – vurdere investeringer i den eller
de løsninger, der har størst potentiale for at
blive skaleret og skabe positiv forandring for de
unge. Bikubenfonden har i alt afsat 30 mio. kr. til
fondens fokus på anbragte unge i overgangen til
eget hjem.

PRINCIPPER OG AMBITIONER MED
INNOVATIONSPROCESSEN ’MIN VEJ HJEM’

T

re til fem udvalgte kommuner
vil i løbet af foråret 2020 gennemgå innovationsprocesser,
som igangsættes lokalt.
’Min vej hjem’ bygger på følgende
principper:
➜ Vi vil finde nye veje til at
producere værdi med de unge,
ikke alene til dem.
➜ Vi vil aktivere ressourcer,
drømme og handlekraft hos
de unge.
➜ Vi vil skabe langtidsholdbare,
nye systemiske løsninger, der
giver de unge anbragte mulighed
for ikke bare at mestre eget liv,
men for at realisere gode liv.
Formålet med hele satsningen er
både at udvikle og implementere
nye løsninger, der kan gøre en
mærkbar forskel for de anbragte
unge lokalt, samt at skabe rammer
for, at kommunerne med deres
nuværende ressourcer kan være
med til at arbejde på nye måder
på tværs af sektorer og fagfællesskaber. Samtidig vil vi også kigge
på tværs af de deltagende kommuners indsigter og nye løsninger
og på den baggrund bidrage til et
nationalt niveau. Ambitionen er
dermed også at opdage og formalisere nye metoder og processer, der
kan udvikle selve økosystemet og
dermed fremme innovation på området for anbragte unge på nationalt niveau.

HVAD SKAL I LEVERE TIL OS?

Vi efterspørger ikke en klassisk fondsansøgning med fokus på at udvikle en bestemt løsning. I stedet
vil vi bede jer om at beskrive jeres kommunale udfordring og den overordnede vision I har for anbragte
unge i overgangen til eget hjem. Derfor skal I:
Beskrive jeres vision for området:
➜ Hvad ser I som de største udfordringer i
forhold til at skabe bedre overgange til eget
hjem for de unge anbragte i jeres kommune?
➜ I skal beskrive jeres vision for anbringelsesområdet set i forhold til jeres lokale kontekst.
Hvad er jeres målsætninger for området – hvad
mener I er det vigtigste at forandre, hvis vi skal
komme i mål med at skabe en god overgang
fra anbringelse til eget hjem – og hvorfor?
➜ Hvad kunne I forestille jer selv at bidrage med
for at sikre, at der sker reelle og mærkbare
forandringer for de unge?
➜ Beskriv jeres overvejelser om at inddrage de
unge selv og nye samarbejdspartnere fra jeres
lokalområde. Hvad er jeres forventninger til
dette samarbejde og hvordan mener I, at det
kan give værdi for processen?
Beskrive anbringelsesområdet i jeres kommune:
➜ Hvor mange unge er i anbringelse – fordelt
på alder og anbringelsessted (familiepleje,
døgninstitution eller opholdssted)
➜ Hvor mange unge er i et efterværnstilbud?
➜ Hvor mange i kommunen arbejder med
anbragte børn og unge (socialrådgivere,
sagsbehandlere, konsulenter, myndighedspersoner, chefer mv.)?

➜ Hvor mange økonomiske ressourcer bruger
I på anbringelsesområdet (i runde tal)
– herunder hvor mange ressourcer bruges på
efterværn?
➜ Hvordan foregår den typiske vej fra at
afslutte en anbringelse til at bo i eget hjem?
(kort beskrevet)
Beskrive hvilket hold fra kommunen, der vil
være tilknyttet innovationsprocessen:
➜ I skal beskrive, hvem der vil indgå som en
fast del af innovationsprocessen – både på
udfører-niveau og på chef-niveau. Gerne
med en kort argumentation for vedkommendes deltagelse. I skal forvente at afsætte en
projektleder, der har det kontinuerlige ansvar
for at lede, drive og udvikle projektet med et
fast team. Derudover skal I kunne trække på
relevante medarbejdere i kommunen i forhold
til den specifikke udfordring, og som kan byde
ind med faglig viden og ekspertise. Vi forventer, at det svarer til en fuldtidsmedarbejder
fra uge 14-42, hvor tiden er fordelt på flere
medarbejdere.

Der er ikke krav til format – men vi henstiller til, at I holder jeres oplæg kort og præcist. I er også
velkomne til at bruge utraditionelle tilgange såsom video, lyd eller andre formater, hvis det er
meningsfyldt for jer. Hvis I udover de ovenstående områder har overvejelser eller refleksioner, I vil
bidrage med, er de velkomne. Det er kun positivt, hvis vi bliver overrasket og inspireret! Til sammen
skal ovenstående bidrage til at vi kan indlede den første dialog om at indgå et evt. samarbejde.

HVAD KRÆVER DET AF JER?

V

i ved, at udvikling og
nytænkning kræver ressourcer. Vi stiller derfor en
faciliteret proces til rådighed – og
I skal være villige til at afsætte
medarbejderressourcer til processen, prioritere forløbet og forpligtige jer til at gennemføre hele
innovationsforløbet.
Innovationsprocessen er tænkt
som en konstruktiv forstyrrelse,
der skal give værdi for jer som
organisation. I skal have lyst til at
arbejde tværdisciplinært, åbent og
eksplorativt for at indgå i forløbet.
I må gerne overveje hvilke samarbejdsaktører, der er relevante at
samarbejde med i processen – det
kan være lokale civilsamfundsaktører, private aktører, virksomheder eller andre, der kan være
vigtige at have med ombord til at
nytænke indsatsen. Det er dog en
del af processen, at I vil få hjælp
til at sætte det ’rette’ hold – så vi
sikrer flyvehøjde og innovationskraft. Når det samlede hold af
aktører er nedsat, indgår alle i
innovationsprocessen på lige fod,
hvor hver part bidrager med netop
deres viden, indsigt og ressourcer.

OVERBLIK OVER DEADLINES
➜ Interesserede kommuner sender
oplæg til Bikubenfonden inden for
ovenstående rammer inden den
13. marts kl. 12.00.
➜ Bikubenfonden udvælger og
afholder opfølgende møde
med borgmester og direktør i
den pågældende kommune.
Dialogmøderne med Bikubenfonden
afholdes den 24., 25. og 26. marts.
➜ De tre-fem kommuner, som skal
deltage i forløbet, udvælges ultimo
uge 13 og vil herefter få besked om
deltagelse.
➜ Send jeres oplæg til
anbragteunge@bikubenfonden.dk
inden den 13. marts kl. 12.00.
➜ Ved uddybende spørgsmål til
processen kontakt
seniorrådgiver Christina Diekhöner
cd@bikubenfonden.dk
tlf. 50 60 98 20

BESKRIVELSE AF
INNOVATIONSFORLØB

DESIGNDREVET
INNOVATIONSFORLØB
Innovationsforløbet gennemføres henover en intensiv
10 måneders periode med følgende tidsforløb:

AKTIVITETER

OUTPUT

OPSTART:
➜ Matching i hver kommune: møder med
relevante lokale aktører i uge 14-17
➜ Workshop: Scoping i hver kommune i uge 17-19
➜ Workshop: Fremtidsscenarier og designledelse
den 20. maj

➜ Kapacitetsopbygning hos alle aktører,
kommuner, de unge selv, lokale og nationale
aktører – designmetoder, designledelse,
feltarbejde, prototyping og afprøvning af
prototyper
➜ Prototype på løsning

UDVIKLING:
➜ Workshop: Feltarbejde uge 22
➜ Feltarbejde på egen hånd fra uge 22
➜ Design-sprintforløb i jeres kommune ultimo
juni og august
➜ Udvikling og iterationer på egen hånd fra
august til september
➜ Symposium: Prototyper den 1. oktober
➜ Udvikling og iterationer på egen hånd frem
til november
➜ Workshop: Forankring
FORANKRING:
➜ Symposium: november – forankring, skalering
og implementering

(Mindre justeringer i programmet kan forekomme)

➜ Relationer og netværk på tværs af kommuner
og sektorer, samt relationer til private aktører
og de unge selv
➜ Sparring med eksperter og deltagende
kommuner om prototyper
➜ Katalog over løsninger skabt i de enkelte
kommuner
➜ Implementerede løsninger, de skaber værdi
for anbragte unge

WORKSHOP
SCOPING AF UDFORDRINGEN
HVEM

FOR AT

Kommunale aktører (fra både
det politiske og det offentlige
system, herunder lokalpolitikere),
lokale ildsjæle, private aktører
og udvalgte eksperter.

Kortlægge kontekst, identificere
indsatsområder, etablere
og styrke relationer mellem
kommunale og lokale aktører.

TID
HVORDAN
Inspirationsoplæg og interaktiv
faciliteret proces med konkrete
dialogværktøjer.

En halv arbejdsdag i hver
kommune for hele teamet.

WORKSHOP
FREMTIDSSCENARIER OG DESIGNLEDELSE
HVEM

FOR AT

Alle i projektteams og udvalgte
eksperter.

Provokere og inspirere og
skabe en fælles referenceramme, I som kommune kan
tage med videre i projektet
og anvende til de første
strategiske dialoger om
visioner, mål og udfordringer.

HVORDAN
Inspirationsoplæg og besøg
i fremtidens samfund – fire
scenarier for fremtidens
velfærd. Efterfølgende
faciliteret dialog, der tager
udgangspunktet i de
personlige brugerfortællinger,
som anvendes til at facilitere
de første strategiske
dialoger om visioner, mål
og udfordringer for såvel
anbringelsesområdet som
for innovationsforløbet som
helhed.

TID
En fuld arbejdsdag for
hele teamet. Det foregår i
København.

WORKSHOP
FELTARBEJDE
HVEM
Alle i projektteams og udvalgte
eksperter.

HVORDAN
Endagsworkshop med
undervisning i etnografiske
metoder og borgerinvolverende designværktøjer
efterfulgt af feltarbejde på
egen hånd.
TID
FOR AT
Få indsigt i de unges oplevelser
og en dyb forforståelse
af deres livsverdener, der
kan danne grundlag for
samskabelsesprocessen.
Efterfølgende arbejder I
i kommunen videre med
feltarbejdet på egen hånd.

En fuld arbejdsdag for teamet
til indledende workshop.
Derefter forventes 3-5 dage,
hvor feltarbejde udføres og
drøftes i teamet. De 3-5 dage
er ikke fulde arbejdsdage.

WORKSHOP
DESIGNSPRINT
HVEM

HVORDAN

Alle i projektteams, udvalgte
eksperter, kommunale aktører
(fra både det politiske og det
offentlige system, herunder
lokalpolitikere), lokale ildsjæle,
private aktører og udvalgte
eksperter.

Intensivt faciliteret sprintforløb
af en uges varighed. Selve
sprintforløbet udgøres af en
accelereret designproces,
som med udgangspunkt i
brugerperspektivet på en
uge afklarer konkrete behov,
afprøver og tester hypoteser,
samt skaber progression mod
et defineret formål.

FOR AT
Stå med en afprøvet
prototype, der er testet på de
unge selv og som I i kommunen
efterfølgende vil videreudvikle
og iterere for komme nærmere
et endeligt, gennemtestet
produkt eller løsning.

TID
Workshops fordeles i uge 22,
uge 32, uge 33, uge 34, uge 35.
Forvent at afsætte fem dage
hertil.

WORKSHOP
FORANKRING
HVEM

TID

Alle i projektteams og udvalgte
eksperter.

En fuld arbejdsdag for
hele teamet. Det foregår i
København.

HVORDAN
Heldagsbegivenhed i BLOX
i København med fokus på
fremtidssikring, forankring og
implementering.

FOR AT
Arbejde med hvordan man
sikrer en stærk forankring
og implementering af en
prototype, samt hvilke
skaleringsmuligheder der
kunne være for prototypen på
løsningen.

DE TO SYMPOSIER

1

2
HVEM

HVEM

Alle deltagende aktører i
forløbet – og internationale
eksperter.

Alle deltagende aktører i
forløbet – og internationale
eksperter samt aktører på
nationalt politisk niveau hvis
muligt.

HVORDAN
Heldagsbegivenhed i
København med deltagelse af
projektteams, eksterne aktører
og advisory board.

HVORDAN
Drøfte det fulde overblik over
de færdigudviklede løsninger.

FOR AT

FOR AT

Drøfte og diskutere oplæg
og observationer fra felten,
prototyper og vigtigste
erfaringer – og få konkret
feedback på indsigter og
prototyper fra programmets
internationale advisory board.
Her vil alle genbesøge Dansk
Design Centers fremtidsscenarie
med henblik på at fremtidssikre
idéerne.

Arbejde med hvordan der
sikres stærk forankring og
implementering af udvalgte
prototyper samt drøfte hvilke
skaleringsmuligheder der er
for prototyperne. Derudover
drøfte hvordan de udviklede
løsninger kan ses i en national
kontekst.

TID
TID
En fuld arbejdsdag i København
for hele teamet.

En fuld arbejdsdag for teamet.

DESIGNSPRINT

Udfordring

Løsning

I designsprintet vil I arbejde visuelt,
eksperimenterende og iterativt gennem
prototyper

Kortlægning

Idegenerering

Konceptudvikling

Prototypebygning

Brugertest

VISUALISERING AF
INNOVATIONSFORLØB

Matching

Aktiviteter i kommuner
Fælles aktiviteter
Arbejde på egen hånd

Workshop: Scoping

Workshop:
Fremtidsscenarier

Feltarbejde på egen hånd

Workshop: Feltarbejde

Iterationer og
udvikling på egen hånd

Intensivt sprintforløb

Symposium 1:
Prototyper
Workshop:
Forankring

Symposium 2:
Forankring, skalering
og implementering

TID TIL HANDLING

