
Børnenes prik på landkortet 

For præcis 20 år siden kom Greve på landkortet som byen, der forebygger anbringelser i stedet for at 

anbringe på døgninstitutioner. Greve Kommune åbnede en række tiltag herunder Familiehusene i 

Karlslunde på trods af, at den type hjælp til familier, dengang lå i amterne. I årene efter faldt antallet af 

anbringelser fra over 200 årligt til under 100. 

Siden er andre kommuner rejst til Greve for at lære af det gode eksempel. 

Den 17. juni fejrer Udviklingscenter Familiehusene i Greve, at det nu er 20 år siden, de første gang åbnede 

døren for et barn, en ung eller en hel familie med brug for hjælp til at lære at håndtere hverdagen mere 

hensigtsmæssigt. Dengang bestod Familiehusene af tre børne- og familiehuse. Senere blev husene opdelt 

efter beboerne, et børnehus, et ungehus og forældrehus. I forældrehuset flyttede hele familier ind i en 

periode, mens børn og unge enkeltvis flyttede ind i henholdsvis børnehuset og ungehuset. Herudover er 

der kommet en skole på Familiehusene. Den er for eksterne elever, hvor forældre og børn kan gå sammen, 

så forældrene lærer at støtte deres børn bedst muligt. I takt med at Familiehusene samlet set opnåede så 

gode resultater med at arbejde med hele familien, blev børnehuset overflødigt, så i dag er der tre 

familiehuse i stedet for et. 

- Når vi er så glade for, at markant færre børn bliver anbragt uden for hjemmet i dag, handler det ikke kun 

om økonomi. Det handler om, at vi tror på, at børn som regel har bedst af at være sammen med deres 

forældre, selv om det mange gange kræver, at forældrene får noget hjælp. Det er tit en ulykkelig situation, 

når børn bliver anbragt udenfor hjemmet. Forældrene er kede af det, og børnene tror, at der måske er 

noget i vejen med dem, siden de bliver anbragt. De bliver i tvivl om, hvor de skal bo fremover. Derudover 

har ens egen familie den fordel, at man jo altid bliver ved med at have den. Selv om anbragte børn ganske 

givet møder nogle gode mennesker, er det jo ikke nogen, de kommer til at dele resten af deres tilværelse 

med, fortæller forstander Lars Andersen.  

Greve-modellen, der tager hånd om hele familien, adskiller sig fra mange andre tilbud, ved at den netop 

inddrager hele familien.  

- Hvis man kun ser på barnets behov, uden at se på hvorfor forældrene handler som de gør, kommer man 

let til at lade forældrene i stikken, og det går i sidste ende ud over barnet. Derfor inddrager vi hele familien 

og hjælper dem til, hvordan de bedst kan blive sammen. Enten ved at barnet flytter med hjem igen, eller at 

den unge flytter i en ungdomshybel og bevarer en god kontakt til familien. Hvis forældrene er skilt, arbejder 

vi på at få dem til at samarbejde bedst muligt omkring barnet, så barnet undgår at blive en kastebold 

mellem forældrene, fortsætter Lars Andersen. 

Efter kommunalomlægningen er Familiehusene også begyndt at hjælpe familier fra andre kommuner – helt 

fra Hundested til Dragør. Tilbuddet til unge og deres familier er blevet udbygget med hybler og 

ungdomsboliger, hvor de unge støttes til selvstændighed, samt etablering af Omega, hvor unge i misbrug 

og pårørende hjælpes. 

En række danske kommuner har nu adopteret Greve-modellen med det særlige fokus på forebyggelse, og 

Forældreskolen har inspireret flere kommuner til at oprette tilsvarende skoler, hvor børn og forældre går 

sammen. 

For yderligere oplysninger 

Forstander Lars Andersen, laf@greve.dk eller 43 97 33 54 
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