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ÅRSBERETNING FOR
FORENINGEN BØRN OG UNGES TRIVSEL 2019
2019 har været et aktivt og udviklende år med mange aktiviteter og begivenheder i Foreningen Børn og Unges Trivsel. Børn og Unges Trivsel modtog en

fireårig bevilling fra Social-og Indenrigsministeriet til at fortsætte arbejdet med
de unge nuværende og tidligere anbragte unge i INDSATS UNIK.
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VÆRESTEDET UNIK I GENTOFTE KOMMUNE
ÅBNER 2019
Børn og Unges Trivsel begyndte året med i januar med at åbne Værestedet
UNIK Tranegårdsvej 77 i Gentofte Kommune i samarbejde med Kommunen.
2019 blev et spændende, udviklende og lærerigt år med samarbejde på tværs
af forvaltninger og opbygning af nye kommunale relationer . Bevilling fra Socialstyrelsen Efterværns Satspulje til partnerskabet mellem Gentofte Kommune
og Børn og Unges Trivsel med UNIK- Indsatsen var i gang.

UNIK-konceptet og efterværnsmodellen som afprøves i tæt samarbejde med
Gentofte Kommune blev i 2019 ligeledes modnet ift. at kunne blive en
landsdækkende model. Bestyrelsen har i hele 2019 arbejdet sideløbende med
strategi 2020-2022 som b.la. har taget udgangspunkt i Børn og Unges Trivsels
dokumenteret arbejde med de unge. Registrering, data og SROI.
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FONDSSTØTTE OG BEVILLING
Foreningen Børn og Unges Trivsel, modtog en treårig støttebevilling fra
Østifterne til drift og aktiviteter med de unge. En flot og værdsat støtte. Støtten
fra Østifterne og bevillingen til videreførelse af satspuljemidler i 2019 fejrede
foreningen med lagkage sammen med de unge i UNIK. Det har bl.a. betydet
en styrkelse af Børn og Unges Trivsel aktiviteter i København. Vi har nu et

tæt samarbejde med Hjemløseenheden på Nørrebro og er i god dialog med
Familie Fonden og Mandecenteret. Foreningen har åbnet en UNIK afdeling på
Vesterbro i København, som tilbyder gratis psykologhjælp, gruppe med psykoedukation og fællesskabs Café Unik, som afholdes i Baglandets KBH.
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FORMAND OG DIREKTØR
I 2019 skiftede Børn og Unges Trivsel formand, da Heidie Graversen jf. Strategi
og udviklingsplan tiltrådte som direktør. Valget om at styrke bestyrelsen med
en jurist som formand var en enstemmig bestyrelsesbeslutning, og Børn og
Unges Trivsel kunne efter en kandidat gennemgang byde vores nye formand
velkommen. Bettina Bruun er tiltrådt i efteråret som foreningens formand,
Bettina kommer fra Trygforsikring og er i dag sektionschef i ATP. Det har styrket
bestyrelsen og er en del af strategien om at gøre Børn og Unges Trivsel til en
landsdækkende organisation med UNIK centre placeret rundt om i Danmark. I
løbet af året har foreningen afholdt seks bestyrelsesmøder, en generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling og weekend workshop.

I 2019 deltog Børn og Unges Trivsel også i Socialstyrelsens konference i Korsør.
Sammen med Gentofte Kommune faciliterede Værestedet UNIK oplæg og
workshop i samarbejde med Frivilligcenter Gentofte om efterværn og frivillighed. Vi takker for muligheden og for det gode samarbejde omkring faciliteringen af de to workshops på konferencen.
Fem møder i Alliancen for Anbragte Børn og Unge. Seks gange har Børn og
Unges Trivsel deltaget i netværksgruppe Altinget.

Den organisatoriske ændring og arbejdet til følge blev straks iværksat. 2019 var
et travlt år, hvor Børn og Unges Trivsel har deltog i 11 konferencer, fire foretræde i politiske udvalg og en høring på Christiansborg.

Ny Formand tiltrådt i 2019 - Bettina Bruun er
uddannet Jurist og sidder som sektionschef i ATP

arbejder inden for datagovernance for ATP/Udbetalingen
Danmark.

Foråret 2019 tiltrådte jeg som bestyrelsesmedlem
Foreningen Børn & Unges Trivsel – på foranledning af
daværende formand Heidie Graversen og den samlede
bestyrelse.

Arbejdet med tidligere anbragte børn og unge, herunder
bidrage til at give dem et godt fundament for at finde
deres mål og plads i tilværelsen hænger således fint
sammen med mit job i en organisation, som arbejder
for at sikre Danmarks borgere en et trygt økonomisk
fundament i form af ATP- og sociale ydelser. Privat er jeg
bosiddende i København og er mor til en voksen søn
på 21 år.

Over sommeren blev det en realitet, at Heidie skulle
fortsætte sit arbejde med organisation og funding af foreningens aktiviteter, herunder nuværende og kommende initiativer; i rollen som direktør, og jeg er som følge
heraf tiltrådt som bestyrelsesformand for foreningen.
En rolle, jeg er ydmyg og beæret over at sætte mig i.
Jeg er utrolig glad for at få muligheden for; at bidrage til,
at børn og unge, der – af forskellige årsager – har fået en
svær start i livet, får hjælp til at opnå de samme muligheder som børn og unge i ressourcestærke familier har.
Jeg er uddannet cand.jur. samt HD med speciale i økonomistyring og procesledelse (CBS).
Det meste af min erhvervsmæssige karriere har jeg
arbejdet med ledelse i den finansielle sektor; hvor jeg
har været beskæftiget inden for administration, realkredit, pension og forsikring. For ca. et år siden tiltrådte
jeg mit nuværende job som sektionschef i ATP, hvor jeg
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NYHEDER OG ETABLERING AF RSV
– REGISTRERET SOCIAL ØKONOMISK VIRKSOMHED
Center for Social Udvikling (CFSU) som blev stiftet i efteråret 2019 en
Registreret Socialøkonomisk Virksomhed under Børn og Unges Trivsel. Formålet
hermed er, at sikre en hensigtsmæssig kommerciel, finansiel og juridisk
bæredygtig ramme for skalering og udvikling af UNIK-modellen. Missionen
er at udbrede den dokumenterede virkningsfulde og omkostningseffektive
UNIK-model som pakkeforløb på tværs af Børn og Familie afd., Ungecenter- og
Beskæftigelse afd. og Social- og Sundhedsforvaltningen. CFSU opererer ud fra
en ”Alligned /Impact -tilgang, hvor fokus er på støtte af særligt udsatte unge
med mental mistrivsel og sociale problemer i et forpligtende professionelt partnerskab mellem offentlige-, private- og civilsamfundsaktører. Disse indsatser på
tværs af sektorer og med et fælles mål, hvor CFSU´s særlige rolle er strategisk at
understøtte den kommunale ungeindsats ved at sikre brobygning til uddannelse eller beskæftigelse eller job for psykosocialt udsatte unge til 30 år.
Foreningen samarbejder nu med syv kommuner og har i år indgået flere nye
partnerskaber med bl.a. FGU Skolen Nord i Ballerup. Børn og Unges Trivsel har
nu psykologer fast siddende én dag om ugen på skolen. Statistikkerne fra VIVE
for gennemført folkeskole og ungdomsuddannelse på anbringelsesområdet er
markant dårligere end jævnaldrende unge på normalområdet, hvorfor vi har
særligt fokus på mental sundhed, uddannelse og beskæftigelse, når de unge
bliver tilknyttet UNIK- indsatsen.

Samarbejdet med Sundhedsplejen i Gentofte Kommune med Åben Anonym
Psykolog Rådgivning er blevet etableret sideløbende med Værestedet UNIK.
Her samarbejder vi tværprofessionelt med sundhedsplejerskerne på skolerne
og de praktiserende læger om forebyggelse, tidlig indsats og de unges trivsel.
Tilbuddet er gratis for unge i kommunen.
Værestedet, opgraderet med Socialrådgiver. .En koordinerende socialrådgiver,
som har været vigtig for det tværfaglige samarbejde mellem Børn og Unges
Trivsel som civilsamfundsorganisation og Gentofte Kommune. Lovgivning og
handleplaner er et vilkår i næsten alle unge nuværende og tidligere anbragtes
liv, derfor er høj socialfaglighed en central del af det tætte samarbejde med
Gentofte Kommune om de unge.
Det gælder også særlig de uledsagede flygtninge, som var en af efterværnsmålgrupperne i kommunen. Børn og Unges trivsel etablerede et samarbejdet på tværs af organisationerne Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp,
som har bidraget værdifuldt. Børn og Unges Trivsel har derudover deltaget i
fem workshops med Socialstyrelsen og to klynge- seminarer med Middelfart,
og Guldborgsund Kommune. Det har været lærerigt for foreningen, at få et
indblik i , hvor forskelligt de tre kommuner arbejder med efterværnsområdet.
Herudover har foreningen været aktiv med netværk og videndeling
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SOCIAL OG ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
Børn og Unges Trivsel har indgået og eller fornyet samarbejde med Frivilligcenter Herlev, Gentofte, Amager og SR-Bistand på Nørrebro, Forælder Fonden,
Baglandet København, LOS, Plejefamiliernes landsforening, Røde Kors,
Hjemløseenheden, Fødevare Banken, Beredskabsgruppen, Amager Hvidovre
hospital familie ambulatorium, Rigshospitalet, Psykiatrisk Ambulatorium OPUS
i Ballerup Kommune, FGU-skolerne i Herlev/ Ballerup og Gladsaxe Kommune og SMART Recovery Danmark. Foreningen glæder sig til at fortsætte det
gode samarbejdet i 2020. Alle samarbejdsaftaler tager udgangspunkt i bl.a.
anvendelse af lokaler og faciliteter, grønne og økonomiske indkøb samt høj
faglig sparring.

Børn og Unges Trivsel har i hele 2019 arbejdet ud fra et bæredygtighedsprincip
om at omkostningsminimere aktiviteterne og at opjustere ift. behov og efterspørgsel fra de unge i forløb og vores kommunale samarbejdspartnere.
Børn og Unges Trivsel har i det forgangne år igen haft fokus på og ydet en aktiv
indsats i foreningen med relevante verdensmål i praksis. Særligt verdensmål 3,
4, 8 og 10
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CAFÉ UNIK ER ET SUNDT FÆLLESSKAB OG NETVÆRK
FOR NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE
Har hver uge igen i 2019 haft fornøjelsen af kunne afholde Café UNIK-aftener i
Herlev Frivillige centers lokaler, hvor der tilbydes madlavning, superviseret mestrings- & netværksgrupper, socialtræning, lektiehjælp, cv og gældsrådgivning
samt fællesspisning. Cafeen er drevet af vores kernefrivillige, og oplever en
stor og værdifuld indsats fra de frivillige. Caféen er altid velbesøgt og de unge
værdsætter den familiære stemning. I løbet af året har vi haft forskellige aktiviteter på Café-aftenerne, der er igennem hele året blevet spillet bingo, været
tøjbyttedage (genbrug), afholde stor bagedyst og ”Masterchef” sammen med
de unge, fejret de unges fødselsdage, og når de kommet i uddannelse, i job
eller bestået eksamener fejres det med lagkage. Hyggelige grill arrangementer
i cafeen med de unge. Traditionen tro har vi også holdt julearrangement med
juleand og bingogaver.
Børn og Unges Trivsel har et godt samarbejde med vores UNIK Ambassadør
folketingsmedlem Mette Abildgaard som igen i år har fulgt udviklingen af projektet og de unge i UNIK. Vi er stolte af at have Mette som ambassadør, både i
teamet og særligt de unge glæder os altid i UNIK til at hun kommer på besøg i
Fællesskabs Cafe UNIK. Det betyder også meget for de unge, at Mette hvert år
inviterer os ind på Christiansborg til en rundvisning og hyggeligt samvær.
I København har vi Café UNIK med socialtræning og mestrings- og netværksgrupper med de unge. Børn og Unges trivsel har i 2019 fortsat det gode samarbejde med Baglandet KBH, hvor caféen faciliteres hver anden uge. Mestringog Netværksgrupper grupperne afholdes i forbindelse med Café UNIK hver
uge. Grupperne giver de unge et trygt rum til at dele, hvad der fylder hos dem,
relevante temaer tilbydes, såsom angstforløb, sund livsstil, misbrugsgrupperne
efter SMART Recovery, som tilbydes til de unge, der ønsker at fastholde et sundt

liv uden forskellige former for afhængighed. Grupperne er professionelt psykologisk superviseret. Netværksgruppen fungerer som en støtte, der mindsker
den ensomhed, isolation og mistrivsel, som mange af de unge står i igennem
deres barndom og ungdom. Grupperne fungerer også som tidlig opsporing
og ventilering samt netværksdannelse igennem Peer to Peer, da mange unge
står alene uden familie eller netværk. Individuelle psykologsamtaler tilbydes
til unge i forløb i UNIK gratis. Forløbene kan have en varighed på flere år for at
sikre mønsterbrydning. Psykologhjælpen er støttet af Socialministeriet.
UNIK-indsatsen er psykologisk forankret og har et forebyggende, socialt, uddannelse- og beskæftigelsesrettet sigte. Samtaleforløbene er gratis for de alle
unge i alderen 15-30 år, og de unge har mulighed for at få adgang til rådgivning alle ugens syv dage. Vores kreative tilbud i UNIK har fokus på krop, sind og
kunst, og de er igennem året flittig besøgt. En Krop og Krea workshop tilbyder
de unge Mindfulness, Yoga, mens Kreativt værksted afholdes hver anden uge
i Frivilligcenter Herlev, hvor der hygges og spises sammen med de unge. De
unge, som deltager reduceret stress og angst samtidig med, at de bliver styrket
i deres fysiske og mentale helbred.
Udflugter
Vi har været på udflugt med de unge. I år har vi bl.a. haft unge med på Christiansborg til rundvisning med vores UNIK Ambassadør Mette Abildgaard fra De
Konservative og i Dansk Arkitektur Center BLOX i København. Der har været
udendørs grillarrangementer, hvor pårørende til de unge har kunnet deltage.
Walk and Talk i naturen og flere strandture med frokostkurv og hygge i det
gode sommervejr.

Mette Abildgaard folketingsmedlem - & Ambassadør i UNIK
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KURSER, MØDER OG KONFERENCE
Børn og Unges Trivsel har deltaget i forskellige kurser for at vedligeholde og opbygge ny viden herunder kurser i Center for Socialt Frivilligt Arbejde, deltaget i
’SMART Recovery Facilitator. Løbende fået supervision. Foreningens forskerteam
har deltaget i konferencer under Det sektorfrie Forebyggelses laboratorium.

Børn og Unges Trivsel er medstifter og initiativtager til Alliancen for Anbragte
Børn og Unge havde igen i år inviteret til paneldebat i Headspace teltet, hvor
Alliancen havde inviteret unge tidligere anbragte sammen med folketingsmedlem Trine Torp til en dialog om den virkelighed, som mange unge på
anbringelsesområdet står i, når de er i efterværn.

Børn og Unges Trivsel deltog 2019 på Folkemødet på Bornholm. Vi formidlede
i paneldebatter om UNIK-indsatsen. Igen viste Folkemødet sig, at være rette
platform. Investering af tid, viden - og nye partnerskaber blev skabt.
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VORES AMBITION I 2020
UNIK-modellen skaleres til gavn for flere unge i Danmark. En langsigtet
bæredygtig strategi for indsatsen, et stærkt partnerskab mellem Børn og Unges
Trivsel, kommuner, stat og fonde.
Tak til alle samarbejdspartnere, bidragsydere, fonde og organisationer, der støtter vores arbejde. Børn og Unges Trivsel ser frem til at forsætte det vigtige arbejde i UNIK på anbringelsesområdet. Foreningens grundlæggende budskab, at
det altid betaler sig at investere i mennesker. Udsatte og anbringelsesområdet
har brug for, at vi i Danmark tænker langsigtet, tværsektorielt og i helhedsorienteret løsninger, hvor civilsamfundet er med som samarbejdspartner, så vi i

fællesskab mellem stat, kommuner og civilsamfundet løfter i flok til gavn for
nuværende og tidligere anbragte børn og unge. Der er brug for, at vi sammen
har et særligt forebyggende sigte på unge i efterværn for at sikre deres uddannelsesvej, som skal øge muligheden for, at langt flere særligt udsatte unge
bryder med den negative sociale arv og kan leve et godt og selvforsørgende liv,
der bidrager til vores samfund.
Kærlig hilsen Formand Bettina Bruun og
Direktør for Børn og Unges Trivsel Heidie Graversen
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ØKONOMER UDEN GRÆNSER / ANALYSE AF PROJEKT UNIK / SAMFUNDSØKONOMISK VÆRDI OG SOCIAL RETURN ON INVESTMENT
Projekt UNIK er

Hvad?

PSYKOLOGISK FORANKRET,
UDDANNELSESRETTET og
SKRÆDDERSYET RÅDGIVNING

360º EFTERVÆRNSMODEL
der virker med dokumenteret effekt.

PROJEKT UNIK DRIVES AF:

TILPASSET SÆRLIGT UDSATTE UNGE

Forløb til

NUVÆRENDE & TIDLIGERE
ANBRAGTE UNGE
HOLD 1 BESTÅR AF 49 UNGE.
UNIK ER FINANSIERET AF
SATSPULJEN MED 5,1 MIO. KR.

Mellem 18 – 30 år

EN PLADS I FÆLLESSKABET

Kerneillige

FOR HVER

ER AFKASTET

ER EN VIGTIG DEL AF PROJEKT UNIK
Estimat baseret på
fremskrivning af registrerede
resultater for år 1 og 2

Den samlede årlige

af arbejdet i Projekt UNIK er

42,8

3 Princi

PROJEKT UNIK’S

POSITIV UDVIKLING

BESKÆFTIGELSESSTATUS
VÆRDIEN AF AT DELTAGE I UNIK

TIL

(Estimeret Social Cost Beneﬁt Ratio)

i Projekt UNIK

SAMFUNDSØKONOMISKE NETTOVÆRDI

FRA

KR. (I ÅR 5)

KR. INVESTERET

MIO.
KR.

henover en 5-årig periode
(når investeringen på
5,1 mio. kr. er fratrukket.)

er

VI UNDERSTØTTER DEN UNGE I AT

OVERFØRSELSINDKOMST
2015/16

71%

2020

13%

BESKÆFTIGELSE
2015/16

6%

2020

1

2

Lære at mestre
tanker, følelser og
handlemønstre
For at ØGE

Styrke sociale
færdigheder og
kompetencer
For at SIKRE

TRIVSEL
OG SELVVÆRD

70%

JOB OG
UDDANNELSE

3
Få større

SUNDT NETVÆRK
For at forebygge
ensomhed og styrke

UDVIKLING
og sikre

INKLUSION

58% 66% 59% 65% 50% 80%
oplever forbedret

TRIVSEL OG
ØGET SELVVÆRD

oplever

REDUCERET ENSOMHED
og formindsket isolation

FÆRRE på
OVERFØRSELSINDKOMSTER

ﬂere i

BESKÆFTIGELSE
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HALVERING
behovet for

PSYKIATRISK
BEHANDLING

er UDE AF MISBRUG.
4 ud af 5 unge, som havde
misbrug af hårde stoffer inden
OPSTART, er ude af misbrug

