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Indledning
Årsberetningen beskriver Børne- og Familiecentrets ansatte, tilbud og aktiviteter for 2019.

Organisation
Børne- og Familiecentret deler hus sammen med Børne- og Familieafdelingen. Adressen er: Børneog Familiecentret Eertasimappimmut B- 155, Postboks 120, 3913 Tasiilaq.
Til Børne- og Familiecentret er tilknyttet: 1 fælles MI chef, 1 behandlingsleder, 3 familievejledere,
1 krisecentermedarbejder, 3 ungerådgivere og 2 familievejledere, som er tilknyttet Tidlig
Indsats/Daqqitsiid. Derudover er der tilknyttet 1 fælles rengøringsassistent samt 1 pedel til hele
huset.
Ledelse
Ledelsen i Børne- og Familiecentret i Tasiilaq består af MI chefen samt behandlingslederen.

Sygefravær
Medarbejderne er generelt stabile, og der er ikke problemer med sygedage blandt medarbejderne.

Tilbudsbeskrivelse
I dette afsnit beskrives de forskellige tilbud under Børne- og Familiecenteret i Tasiilaq.

Børne- og Familiecenter
Der er åben, anonym rådgivning hver mandag i tidsrummet 13.00-15.00. Tilbuddet er til alle
forældre med børn i Tasiilaq. Det er muligt at få max 3 rådgivningssamtaler, og hvis der er brug for
yderligere samtaler, skal der ske en visitering til Børne- og Familiecentret. Med hensyn til antal
henvendelser til åben rådgivning, samt de problematikker som henvendelserne tager udgangspunkt
i, se bilag 1.

Børne- og Familiecentret tilbyder også individuelle samtaler, parsamtale, familiesamtaler,
familievejledning i hjemmet og familierådslagning. Visitering til Børne- og Familiecentret sker via
en sagsbehandler fra Børne- og Familieafdelingen.
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Børne- og Familiecentret kan også henvise til familieudviklingskursus. I 2019 blev der afholdt 1
familieudviklingskursus i Tasiilaq, som blev afholdt af 2 rejsende familievejledere fra Nuuk. Der
var 9 deltagere til kurset.

I 2019 har der været 38 familier, som har været tilknyttet Børne- og Familiecentret.

Ungerådgiver

Til Børne og familiecentret er der tilknyttet 3 ungerådgivere. Målet med henvisning til
ungerådgiverne kan tage udgangspunkt i: Læring i forhold til at sætte ord på ting, motivation i
forhold til skolegang, motivation i forhold til at lære at stå op om morgenen, råd og vejledning i
forhold til at komme igennem hjemlige problemer, etablering af åbenhed til at få venner hvis
personen er indelukket, motivation/søgning i forhold til videreuddannelse, hjælp i forhold til at være
arbejdssøgende samt lignende.

Af aktiviteter i 2019 kan nævnes: Gåtur i fjeldet, gåtur til Kaporniangaai frem og tilbage, ude og
sejle, overnatningstur, ude og hjælpe personer, som har siddet fast med båd på havis sammen med
de unge, aftenhygge hvor der har været fællesspisning, og hvor der er lavet aktiviteter med de unge.

Ungerådgiverne holder ikke længere til i Børne- og Familiecentret og Børne- og Familieafdelingen,
men er flyttet i anden bygning B-17. Af aktiviteter de har kunne lave i deres nye rammer er: spillet
forskellige spil f.eks. spille PS4, matador, skak, bob, bordfodbold, billard osv.

Der har været tilknyttet 48 unge til ungerådgiverne i 2019.

Krisecenter
Til Børne- og Familiecentret er der tilknyttet et krisecenter. Krisecenteret fungerer som midlertidig
bopæl for kvinder, der har været udsat for fysisk og /eller psykisk vold. Kvinderne kan bo på
krisecenteret op til 3 måneder. Medarbejderen som er tilknyttet krisecentret, er også familievejleder
i Børne- og Familiecentret.

I dagtimerne er det krisecenter medarbejderen, som indkvarterer kvinderne på krisecentret, men
efter kl. 16.00 er det muligt at blive indkvarteret på krisecentret, ved at ringe til socialvagten.
Det kan bo max 5 kvinder og 5 børn på krisecentret, og kvinderne tilbydes samtaler mens de bor på
krisecenteret.
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Krisecentret havde i 2019 13 kvinder boende på centret samt 22 børn.

Tidlig indsats
Til Børne- og Familiecentret er der også tilknyttet et tidlig indsatstilbud/Daqqitsiid.
Daqqitsiid huser 10 lejligheder samt 3 huse. Formålet med Daqqitsiid er at hjælpe familierne med at
skabe rammerne for en tryg barndom. Familierne skal skabe et miljø uden rusmidler, med fokus på
at skabe gode og trygge rammer for børnene og hele familiens trivsel.

I Daqqitsiid tilbydes familierne:


Støtte til daglig struktur og rytme



Besøg alle hverdag og efter behov



Samtaler



Praktisk hjælp



Vejledning i barnets behov og tilknytning



Konflikthåndtering i forhold til samliv og netværk



Støtte til daglig økonomi og budget



Tilknyttet Børne- og Familiecentret og kan gøre brug centrets tilbud, f.eks.
familieudviklingskursus, familierådslagning m.m.

Der er ingen statistik, hvor mange familier der har været tilknyttet Daqqitsiid, men det kan oplyses,
at alle lejligheder og huse har været beboet hele året.

Psykolog
Børne- og Familiecentret har haft tilknyttet en psykolog igennem 2019. Psykologens opgave har
været at afholde: Åben rådgivning, individuelle samtaler, parsamtaler, psykologsamtaler, deltaget i
kriseberedskab, supervision af Børne- og Familiecentrets personale, oversættelsesopgaver både
skriftlig og mundtligt. Derudover har psykologen besøgt 2 bygder, hvor der er ydet krisehjælp,
afholdt børne interview og åben rådgivning. Psykologen har været i Tasiilaq sammenlagt i 7 mdr. i
2019.
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Konsulenter
Der har været tilknyttet en konsulent til Børne- og Familiecentret i 2 mdr. Konsulentens opgave
bestod primær i at opkvalificere medarbejdere, med nye arbejdsmetoder ud fra systemisk tænkning.
Desuden er der udlånt en medarbejder fra Socialstyrelsen i 2019, som været i Tasiilaq fra april mdr.
og året ud 2019. Medarbejdernes primære opgave har været at stå for implementeringsarbejdet af
familierådslagning i Tasiilaq, hvor arbejdsmetoden tænkes at kunne bruges i det forebyggende
arbejde samt i myndigheds regi.
I forbindelse med implementeringsarbejdet er der afholdt 2 initiativtager kurser i 2019. Kurserne
har været for tværfaglige parter. f.eks. Sagsbehandlere, familiebehandlere, ungerådgivere,
rådgivningslærere, sundhedsplejerske, jordemoder og pædagoger. Det kan oplyses, at der i alt er
uddannet 41 på de 2 initiativtager kurser.
Der er også ansat og uddannet 2 samordner, som varetager samordner opgaven. I Tasiilaq har man
valgt at ansætte 2 samordner, som hyres fra opgave til opgave og som er timelønnet. I 2019 er der
blevet afholdt 4 familierådslagninger samt 3 opfølgningsmøder.
Medarbejderen har også afholdt møder med ledelsen omkring implementeringsarbejdet. Af andre
arbejdsopgaver kan nævnes, udarbejdelse af ydelseskatalog for Daqqitsiid samt udarbejdelse af
diverse ansøgninger om tilskud fra Socialstyrelsen. Desuden er medarbejderen blevet
behandlingsleder for Børne- og Familiecentret i 2019.

Bygder
De 5 byder, der hører under Tasiilaq, har haft bygdebesøg 1 gang årligt i 2019, hvor 2
familievejledere fra Børne- og Familiecenter har besøgt bygderne. Bygderne har haft besøg i ca. 5
dage, hvor medarbejder har arbejdet i weekenderne.

Inden en rejse til bygderne, sendes der en skrivelse ud til bygderne, hvor der orienteres om det
forestående bygdebesøg. Der hænges opslag op på opslagstavlen, hvor det orienteres om
muligheden for at få samtaler hos familievejlederne. I alle bygder er der afholdt åben rådgivning,
hvor borgerne kan bestille tid til en samtale hos bygdemedarbejderen.

I alle bygder er der afholdt borgermøder, hvor der oplyses, om de forskellige tilbud fra Børne- og
Familiecentret i Tasiilaq, krisecentret, mulighed for åben rådgivning. Til disse borgermøder oplyses
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også om de forskellige typer for vold/ voldsspiralen, omsorgssvigt, og der oplyses om
underretningspligten, hvis borgerne får kendskab til, at børn og unge udsættes for omsorgssvigt.

Til borgermøderne udleveres der pjecer, som beskriver Børne- og Familiecentret og krisecentrets
tilbud, så borgene ved hvor de kan ringe og henvende sig, hvis de har brug for et tilbud. Ved
bygdebesøgene afholdes også netværks møder med tværfaglige parter, dette med henblik på, at
tværfaglige parter i bygderne, bedre kan hjælpe borgerne. Der er også afholdt fælles aktiviteter i alle
bygder, som forebyggelseskonsulenten har taget sig af.

Der har ikke været afholdt familieudviklingskursus i bygderne i 2019, af de 2 rejsende
familievejledere fra Nuuk.

Ansøgning til Selvstyret
Børne- og Familiecentret har ansøgt Socialstyrelsen om tilskud til implementering af
arbejdsmetoden familierådslagning. Der er ansøgt om 300.000 kr. Ansøgningen er godkendt, men
da Børne- og Familiecentret først får en tilbagemelding på ansøgningen i nov. 2019 og det ikke har
været muligt at bruge midlerne på 2 mdr. er der sendt en ny ansøgning til Socialstyrelsen.

Ligeledes har Børne- og Familiecentret søgt om tilskud fra Socialstyrelsen til juleaktiviteter til de
familier som er tilknyttet centret. Børne- og Familiecentret har fået bevilget 22.740 kr.
ungerådgiverne har fået bevilget 10.818 kr. og Tidlig Indsat har fået bevilget 13.953 kr.
Julearrangementerne blev afholdt over 3 dage. Til julearrangementerne blev familier og unge budt
på både varme og kolde retter, risalamande, sodavand, kaffe og te og børnene fik godteposer, som
de kunne hygge sig med. Til festlighederne blev der både leget, sunget og lavet juleklip.

Rejser i 2019
Krisecentermedarbejderen har i 2019 besøgt det landsdækkende krisecenter i Qeqertarsuaq, for at
høre om deres arbejde.
En medarbejder fra Børne- og Familiecentret har deltaget i den Nordiske Familierådslagnings
konference, som blev holdt i Horsens i sept. 2019.
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Statistiske oversigter

Åben anonym rådgivning
BFC Tasiilaq 2019
Henvendelsesårsager
Alkohol
Hash
Snif
Tvivl om egen formået
Kommunikation
Fysisk
Psykisk
Verbale krænkelser
Fysiske krænkelser
Voldtægt
Separation
Skilsmisse
Varslet anbringelse
Barn som er anbragt
Hjemgivelse af anbragt barn/børn
Almindelige seksuelle spørgsmål
Almindelige pubertetsspørgsmål
Økonomisk situation
Graviditet
Abort
Kriminalitet
Psykisk ustabilitet
Fysisk sygdom
Skænderier
Vil flytte hjemmefra
Samskven
Arbejdsløshed
Overladt til sig selv af forældre
Samlivs/ægteskabsproblemer
Andet
Parret
Alene
Enlige
Henvendelser i alt

Antal
71
9
1
78
83
21
30
31
36
26
6
19
2
10
5
7
7
8
2
1
10
79
8
29
13
2
2
0
25
28
25
161
45
231
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