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Introduktion

Kære Læser

Vi har gennem det sidste år oversat 4 hæfter udviklet af Sonja Parker, som alle beskriver 
støtteværktøjer til arbejdet med sikkerhedsplaner i højrisikofamilier. Selvom de fleste 
danske socialarbejdere læser og taler godt engelsk, er det vores erfaring at sproget for 
mange alligevel er en betydelig barrierer, hvilket betyder at man kan gå glip af spændende 
og tilgængelig læring. Dette hæfte er særligt tilegnet jer, som oplever denne barriere.  

Sonja Parkers formål med at udvikle disse 4 hæfter har været at formidle støtteværktøjerne 
til sikkerhedsplansarbejdet på en mere pædagogisk og tilgængelig måde. De er et forsøg på 
at beskrive, hvordan man kan praktisere samtaler med børn og forældre og netværk i 
højrisiko sager.

Formålet har ikke været at lave ”en sådan skal du gøre manual ” Ideen er at give eksempler 
på, hvordan arbejdet kan gøres i praksis. Da arbejdet med sikkerhedsplansarbejdet og de 
dertil udviklede støtteværktøjer er videreudviklet i deres praktiske brug i mødet mellem 
socialarbejdere og familier og børn, skal de 4 hæfter læses i denne ånd. 

Det har været sjovt, men også vanskeligt at oversætte teksterne, fordi vi har ønsket at de 
skulle reflektere Sonjas Parkers positive sind og møde med familier, børn og professionelle.
Det har været et stort privilegium for os at lære Sonja og hendes fantastisk arbejde med 
familierne at kende og større endnu at få mulighed for at samarbejde med hende.

Sonja har mange års praktisk erfaring som socialarbejder på området for socialt udsatte 
børn, unge og deres familier i Vestaustralien og har arbejdet med sikkerhedsplaner i en 
årrække. Hun ejer i dag virksomheden Aspirations Consultancy og fungerer herigennem 
som selvstændig socialarbejder, konsulent, supervisor og underviser over hele verden i 
sikkerhedsplansarbejdet og metoden ”Partnering for Safety”.  Hun har udviklet sit arbejde 
på skuldrene af Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Susie Essex, Andrew Turnell og Steve 
Edwards mfl.. Nu er det din tur til at udvikle arbejdet videre i en dansk kontekst.

Sonja brænder særligt for at forældre, børn og unge får en stærk stemme i forhold til deres 
eget liv og deres fremtid. Det er igennem hendes arbejde med familierne og undervisningen 
af mange praktikere og ledere omkring i verden, at hun har udviklet støtteværktøjerne til 
mere effektivt at samarbejde om at skabe fremtidig sikkerhed for børnene. 

God læselyst

Rikke Ludvigsen og Lester Johannessen-Henry
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Fremtidshuset er et visuelt 
redskab udviklet til at hjælpe 
sagsbehandlere med at finde 
ud af, hvilke mål og ønsker til 
forandring  forældre/ 
omsorgspersoner har for
deres familieliv 
At udvikle en meningsfuld og bæredygtig 
handle- eller sikkerhedsplan for socialt 
udsatte børn, unge og deres familier er en 
kompleks og udfordrende proces. Det 
kræver at sagsbehandlerne åbent bringer 
deres egne vurderinger frem for familien og 
indgår i dialog med familien om disse for at 
høre familiens synspunkter og ideer. 
Grundlæggende er det jo familien og evt. 
familiens netværk, der i det daglige skal 
arbejde på at realisere handleplanen eller 
sikkerhedsplanen og planerne skal derfor 
være relevante og give mening for familien 
og deres netværk. For at opnå dette må 
sikkerhedsplaner og handleplaner udvikles i 
samarbejde med familien og familiens 
netværk. I dette samarbejde er det er 
nødvendigt at inkorporere familiens ideer 
om, hvad der vil forbedre fremtidig 
sikkerhed, trivsel og omsorg for deres børn. 
Ideerne skal dog kunne accepteres af 
sagsbehandlerne, idet det er deres opgave 
og ansvar at sikre at alle bekymringer 
vedrørende omsorgssvigt eller fremtidige 
farer bliver adresseret.

Arbejdet med at frembringe forældre/
omsorgspersoners ideer om, hvilke 
forandringer de ønsker skal ske i fremtiden  
kan være en stor udfordring for 
sagsbehandlere. Dette kan særligt skyldes,  
at samtalerne foregår i en kontekst, hvor 

forældre kan være vrede, syge eller har 
meget lille tiltro og tillid til systemets 
professionelle og derfor kan være bange for 
konsekvenserne ved at tale åbent og ærligt 
med sagsbehandleren.

Fremtidshuset er et visuelt redskab udviklet 
til at hjælpe sagsbehandlere med dette 
udfordrende arbejde. Fremtidshuset kan 
hjælpe sagsbehandlere med at finde ud af, 
hvad familiens medlemmer ønsker af 
forandringer i deres familie og hvad de  
tænker skal ske fremadrettet. Med andre ord 
frembringes oplysninger om, hvad forældre 
og omsorgspersoner vil gøre i deres samvær 
med børnene, som vil vise alle omkring 
familien at barnet altid vil være sikkert og få 
den nødvendige omsorg i forældrenes og 
omsorgspersoners varetægt. En omsorg og 
sikkerhed, som skal være direkte relateret til 
de bekymringer, der er beskrevet i den 
børnefaglige undersøgelse § 50.

At forstærke forældres eller omsorgsgiveres 
mål/sikkerhedsmål er et nødvendigt første 
skridt i arbejdet med at udvikle en fælles 
vision mellem forældre, omsorgspersoner, 
børn, netværk og myndigheder. Denne 
fælles vision skal demonstrere, hvordan 
fremtidig sikkerhed og omsorg for børnene 
skal se ud. Visionen skal også beskrive, 
hvilken adfærd og handlinger familien må 

-  - 4

Hvordan 
forstærker man 

forældres 
sikkerhedsmål?



vise for at opnå disse mål. Sagsbehandlere 
kan aldrig forlade sig på ord og positive 
intentioner alene, men skal se konkret 
handling fra forældre og omsorgspersoner.

Det visuelle udtryk af et Fremtidshus viser 
således detaljerede beskrivelser af, hvordan 
børnenes trivsel, omsorg og sikkerhed ser ud 
i fremtiden, når de beskrevne bekymringer 
og farer bliver håndteret tilstrækkeligt godt. 
Oplysningerne fremkommer ved at 
sagsbehandlerne bruger specifikke 
spørgsmål fra den Løsningsfokuserede 
Tilgang. Disse spørgsmål skal hjælpe 
familien med at beskrive og forstærke 
forældrenes synspunkter og ideer omkring, 
hvordan denne mere sikre og bedre fremtid 
vil se ud for deres børn. Hovedspørgsmålet i 
Fremtidshuset er inspireret af Steve de 
Shazers mirakelspørgsmål. Det inviterer 
familiens medlemmer til at identificere, hvad 
der vil ske i deres familie og i deres hjem, 
når de problemer er blevet løst, som  
medførte involvering af de sociale 
myndigheder.

Opfølgningsspørgsmål vil herefter blive 
brugt til i meget specifikke detaljer at 
identificere, hvad familien reelt vil gøre 
anderledes i deres omsorg for børnene, når 
bekymringerne er reduceret eller væk og 
børnene er sikret mod fremtidige 
omsorgssvigt og farer. Svarene på 
spørgsmålene skal i detaljer skrives og 
tegnes ind i Fremtidshuset med ord og 
billeder. 
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Forestil dig dit fremtidshus, hvor alle de problemer der har ført til at 
myndighederne er involveret i din familie, er løst og du er i stand til 
at være den forælder du altid har villet være?

Hvad ville du gøre i din omsorg for dine børn, hvis alle problemerne 
var løst?
Hvad mere ville du gøre? Og hvad mere?

Hvad ville ________( andre mennesker - børn, partner, 
bedsteforældre, venner myndigheder etc) lægge mærke til?

Hvad vil _______ (den anden forælder/partner) gøre?

Fremtidshuset

Jo mere 
specifik og 
klar 
beskrivelsen 
er, jo større 
er chancen 
for at det 
bliver 
virkelighed.

0 = Ingen af det beskrevne i 
fremtidshuset finder sted endnu

10 = Alt det beskrevne i 
fremtidshuset finder sted

Skala fra 0 til 10, hvor er du på 
sikkerhedsstien

Undtagelser: Hvad fra dit fremtidshus 
er allerede sket inden for de sidste par 
måneder- selv bare små ting

Komplimenter:
Hvordan fik du det til at ske?

Hvad er der 
allerede sket 
som har fået dig  
så langt op ad 
stien?
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Eksempel på en ‘case’
Karen og Alans fremtidshus
Denne case er taget fra Sonja Parkers praksis 
i Vestaustralien og viser et eksempel på en 
sikkerhedsplanlægningsproces i en 
hjemgivelsessag. 

Familien består af 4 børn (14, 12, 7 og 5 år), 
mor (Karen) og far/stedfar (Alan). Alan er 
biologisk far til de to yngste og stedfar til de 
ældste. Alle 4 børn er blevet anbragt efter, at 
den 14 årige pige (Rachel) har fortalt i 
skolen, at Alan har slået hende i ansigtet, at 
han konstant stikker og prikker til hende på 
hendes bryster og numse og at han kommer 
ind på badeværelset, når hun er i bad. 
Rachel fortalte også i skolen, at hendes mor 
og stedfar slås fysisk med hinanden, og at 
stedfar slår og taler grimt til hendes mor. 
Rachel gav et eksempel på den seneste 
situation en aften, hvor stedfar havde 
skubbet mor ned på gulvet, og hvor de 

havde råbt, skreget og svoret af hinanden. 
Rachel fortalte slutteligt, at alle børnene var 
meget bange og at de små gemte sig bagved 
soveværelsesdøren, når forældrene havde 
konflikter.

Da sagsbehandleren interviewede alle 
børnene, kunne de alle bekræfte Rachels 
historie. Karen og Alan fastholdt at intet af 
dette var sket, til trods for at politiet havde 
optaget rapport på mindst fire episoder med 
husspektakler indenfor de sidste fire 
måneder. 

Børnene blev herefter anbragt i en 
netværksanbringelse. Da forældrene efter 6 
måneder fortsat benægtede facts og 
fastholdt, at dette ikke var sket, var 
sagsbehandleren i tvivl om, hvordan hun 
skulle samarbejde med familien om at skabe 
sikkerhed for deres børn i fremtiden. 
Børnene mistrives i stigende grad ved 
anbringelsen og myndighederne ønskede at 
efterkomme børnenes ønske om at komme 
hjem til deres forældre.
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To kraftfulde antagelser
Udover at tilbyde en ny måde at tale med familier om deres sikkerhedsmål

 og om sikkerhedsplanlægningen, kan Fremtidshuset også give en fornemmelse af håb og energi 
i vores samarbejde med familier. Dette håb og energien opstår ud fra to centrale antagelser, som 
ligger implicit i værktøjet og som kommunikeres til familier ved skabelsen af deres Fremtidshus:

1. Vi tror på, at det er muligt at skabe fremtidig 
sikkerhed og en bedre udvikling  og trivsel for 

børnene

2. Vi tror på, at familiens medlemmer også 
ønsker sikkerhed og trivsel for deres børn



Sonja Parker blev hyret som ekstern 
konsulent til at mødes med familien og 
hjælpe dem med at skabe et 
sikkerhedsnetværk og udvikle en 
sikkerhedsplan. Denne plan skulle sørge for 
at alle omkring børnene kunne have tillid til, 
at de kunne være sikre, når de kom hjem og 
bo hos forældrene igen.

Gennem Sonjas første møde med 
forældrene, var hun meget opmærksom på 
ikke at skulle bruge for meget tid og energi 
på at diskutere og argumentere med 
forældrene om, hvorvidt de forskellige 
episoder omkring konflikterne var sket eller 
ej. Så hun brugte Fremtidshuset til at få 
forældrene til at forklare deres fremtidige 

vision af, hvordan sikkerhed, trivsel og 
omsorg for børnene ville se ud. Herved 
bevægede hun sig uden om potentielle 
diskussioner om benægtelse.

Hun sagde til forældrene:

“Jeg ønsker ikke at komme ind i diskussioner 
med jer om, hvorvidt de ting som  
sagsbehandleren mener skete, er sket eller 
ikke. I stedet for vil jeg gerne høre jeres ideer 
om, hvad I ønsker for jeres familie i 
fremtiden. Så lad mig stille jer dette 
spørgsmål: Forstil jer at dette er jeres 
fremtidige hus, hvor alle de 
problemstillinger, som førte til at  
myndighederne blev involveret i jeres 
familie, er blevet løst. Hvad ville man se jer 

gøre i jeres fremtidige hus med jeres børn, 
hvis alle problemerne blev håndteret?”

Sonja lagde et fortrykt hus på et flipover 
papir foran dem og hende, så de begge 
kunne se det. Karen og Alan forstod med det 
samme spørgsmålet og begyndte at svare på, 
hvordan situationen ville se ud:

”At vi alle ville bo sammen”

Med det samme skrev Sonja det ind i 
Fremtidshuset med nøjagtig de samme ord, 
som Alan havde brugt. Herefter spurgte hun:

”Hvad ellers ville der ske?” 

Og Karen svarede:

“At grænserne inden for familien omkring 
brusebad og personlig pleje ville være 
omhyggeligt gennemtænkt og de ville være 
klare for alle.

Sonja skrev i Fremtidshuset ” grænserne 
inden for familien ” og Karen udbrød:

”Ingen berøring på pigernes bryster og 
numse osv. og Alan kan ikke komme i 
badeværelset, når pigerne er i bad eller 
skifter tøj”.

På dette tidspunkt spurgte Sonja Alan, hvad 
han tænkte omkring disse grænser. Han 
svarede, at han var glad for disse grænser og 
at de allerede havde talt det igennem 
sammen.

På dette tidspunkt tog hun muligheden for at 
give Karen og Alan et kompliment ved at 
sige: 

”I har helt åbenlyst tænkt og talt dette meget 
igennem.”

Sonja skrev alle detaljerne i Fremtidshuset 
og sikrede sig, at hun skrev det hele i Karen 
og Alans sprog. Herefter spurgte hun dem 
om: 

”Hvad ellers vil der ske?” 

-  - 8



Alan svarede:

“Vi ville have måder at løse vores 
uoverensstemmelser som ikke involverer 
skænderier foran børnene, at jeg sviner 
Karen til eller at vi bliver fysiske overfor 
hinanden ved at råbe, skrige og skubbe 
hinanden”

Sonja skrev dette i Fremtidshuset og sikrede 
sig igen de eksakte ord ved at gentage dem, 
mens hun skrev. Herefter spurgte hun: 

 “Så hvis I ikke gjorde ting som at skændes, 
at Alan sviner Karen til og I råber af og 
skubber til hinanden foran børnene - hvad 
vil I gøre i stedet?”

Alan og Karen svarede:

“I stedet for ville vi gøre ting, såsom at være 
enige om at være uenige, gå en tur eller tale 
om det på et sendere tidspunkt, når vi begge 
er faldet ned.”

Sonja skrev det ned og spurgte:

“Hvad ellers ville der ske i jeres fremtidige 
hus?”

Og de svarede

“Vi ville have genopbygget vores autoritet og 
respekt overfor børnene, så børnene lytter til 
os og gør, hvad vi beder dem om. Vi vil 
opdrage og skabe grænser uden at slå. Vi vil i 
stedet bruge mere tid sammen med dem og 
involvere os mere i deres liv ved f.eks. at gå 
med til fiskeri, tage ud at sejle og ordne 
bådene sammen”

Efter at Sonja havde skrevet dette, sagde 
både Karen og Alan, at det dækkede alt det, 
som var vigtigt for dem at have med i deres 
Fremtidshus. Sonja bad dem begge om at 
kigge de ting igennem, som var skrevet ind i 
Fremtidshuset. De læste det begge og 
oplyste, at alt hvad de ønskede at have med, 
var blevet skrevet ned.

Også på dette tidspunkt fandt hun det 
passende at give dem et kompliment for 
deres åbenhed og villighed til at samarbejde 
med hende ved at sige noget lignende: 

”Ved I hvad Karen og Alan. Jeg er virkelig 
imponeret over, at I har været villige til at 
tale så åbent med mig om, hvad I ønsker for 
jeres familie i fremtiden. Særligt taget i 
betragtning af, at I ikke har haft en særlig 
god oplevelse med at arbejde med 
forvaltningen tidligere.”

Efterfølgende begyndte hun at tale med dem 
om Sikkerhedsstien. Det gjorde hun ved at 
tegne en sti til deres hus, hvorefter hun 
spurgte:

” Forestil jer nu at denne sti går op til jeres 
fremtidige hus. Toppen af stien er alt det I 
lige har fortalt nu og som er skrevet ind i 
Fremtidshuset og som sker 24/7. Bunden er 
det sted, hvor intet at alt det I lige har sagt, 
er sket i jeres familie endnu. Hvor vil I hver 
især være på denne sit?”

Alan svarede ved at sige”

”Lige nu behøver vi tre stier” .
Sonja var lidt overrasket og bad ham om at 
forklare. Han sagde:

”Vi behøver en sti for personlige ting og 
personlig pleje, en for konflikter mellem os 
og en for at håndtere og opdrage børnene. 
Der er 3  bekymringer, så der må også en sti 
til hver.”

Sonja bad dem så om at give hende et navn 
på hver sikkerhedssti, og de sagde

✴ konflikter mellem Karen og Alan
✴ Grænser for personlig pleje 
✴ Støtte børnene i at udvikle positiv adfærd

Så bad hun dem skalere, hvor de troede de 
var i relation til hver af de navngivne stier og 
startede ved den første sti de nævnte.

I forhold til konflikten mellem dem spurgte 
hun dem hver for sig:
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”Hvor er du på denne sti, hvis toppen af 
stien (10) betyder, at du altid oplever, at I 
løser jeres uoverensstemmelser og 
forskelligheder på måder, der ikke involverer 
skænderier foran børnene, at Alan ikke 
sviner Karen til og at I ikke bliver fysiske ved 
at holde hårdt i hinandens arme, skubber 
eller slår på hinanden, men at I altid gør ting 
som at være enige om at være uenige, går 
væk og taler om det senere, når I begge er 
faldet ned igen.
Den nederste del af stien (0) er, hvor I fortsat 
har konflikter, skændes slår, rusker i 
hinanden, råber og sviner hinanden til, når 
børnene er til stede”.
Hvor er I hver især på denne sti?”

Alan sagde, at han troede at de var på 
omkring 9 og Karen sagde at hun også 
troede, at de var omkring 9. 

Så spurgte Sonja dem:

”Hvad er der sket som gør, at I placerer jer 
så højt oppe på skalaen?” 

Og Karen svarede:

”Fordi de diskussioner vi har haft de seneste 
6 måneder siden børnene blev anbragt, ikke 
har udviklet sig til at blive fysiske eller til at vi 
råber, skriger og sviner hinanden til.”

Det at høre disse informationer gav Sonja en 
ny mulighed for at give Karen og Alan en 
kompliment i forhold til, hvad de havde 
opnået (OGSÅ selvom man kunne tænke at 
dette måske ikke er helt sandt, vil hun 
anerkende den vision de hver især har for 
deres familie) ved at sige noget lignende:

”Ved I hvad, for rigtig mange familier, som 
får deres børn anbragte, fører det til at deres 
parforhold eller ægteskab bryder sammen. 
Men I har begge brugt denne forfærdelige 
tid til at bringe jer tættere sammen og gøre 
jeres forhold stærkere. Hvordan har I gjort 
det”? 

Karen svarede:

”Det at børnene blev anbragt har givet os en 
masse tid alene samme og det har været 
nødvendigt at kunne regne med hinanden 
og genopbygge vores forhold. Så indtil nu og 
i de seneste 6 måneder har vi ikke været 
fysiske overfor hinanden eller har skreget af 
hinanden. Så vi er på 9.”

Sonja vendte tilbage til Fremtidshuset og den 
navngivne sikkerhedssti “konflikter mellem 
Karen og Alan” og skrev 9 samt de ord som 
både Karen og Alan lige havde beskrevet.

Så spurgte hun dem:

”Hvad tror I der behøver at ske for at 
bevæge jer et skridt op ad stien?”

Karen sagde, at hun troede, at de stadig ville 
have behov for at have tid sammen alene, 
når børnene var tilbage i hjemmet. Alan 
nikkede og var enig i, at det var det vigtigste 
for at bevæge sig et skridt højere op. Sonja 
nedskrev disse ord på Sikkerhedsstien.

Hun fortsatte processen for de to andre 
Sikkerhedsstier ved at spørge Alan og Karen 
hver for sig, hvor de var på hver sti. Hvad de 
havde lært om sig selv eller oplevet med 
hinanden de seneste 6 mdr., der fortalte 
dem, at de var så højt oppe på skalaen. Hun 
gav dem komplimenter for det de havde 
opnået i forhold til hver sti. Hun spurgte 
også her, hvad der skulle ske eller hvad det 
ville kræve af dem at komme lidt højere op 
på stien til deres Fremtidshus. Hun bruger 
fortsat hele tiden deres sprog og bruger ikke 
tid på at vurdere, om det de siger nu også 
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kan være helt sådan, som de siger. De er 
stadig i en visionsopbyggende fase.

Hen imod afslutningen af denne 
proces, drøftede de alle tre sammen, 
hvordan det Karen og Alan havde sagt 
og skrevet ind i deres Fremtidshus 
passede med den overordnede 
sikkerhedsplanlægningsproces

Så viste Sonja dem ”de 4 kolonner” og 
forklarede, hvordan skemaet bruges og 
hvordan informationen fra Karen og Alans 
Fremtidshus passer ind under FAMILIENS 
SIKKERHEDSMÅL i skemaet. Hun viste dem 
også, hvordan den information de havde 
beskrevet omkring skridt de allerede havde 
taget, kunne placeres under styrker under 
HVAD FUNGERER i skemaet. Deres position 
på stien kunne placeres på  SKALAEN under 
kolonnerne og deres skridt op ad skalaen 
kunne være NÆSTE SKRIDT. 

(Illustration af de 4 kolonner her).

Dette førte til en samtale om 
myndighedernes position, om Karen og 
Alans forståelse af myndighederne syn på, 
hvad der var sket for 6 måneder siden og om 
hvad myndighedernes må se ske i fremtiden 
for at kunne have tillid til at børnene er 
beskyttede og trygge i forældrenes varetægt

Brugen af Fremtidshuset hjælper os i casen 
ovenfor med at fokusere på Karen og Alans 
foretrukne fremtid. Samtidigt hjælper det 
visuelle redskab os med at tale om en række 
meget vanskelige problemstillinger, uden at 
skulle diskutere og tage stilling til, om 
overgrebene rent faktisk fandt sted eller ej.

Resultatet af denne proces var, at Alan og 
Karen fik beskrevet deres Sikkerhedsmål for 
deres familie og deres ideer om, hvordan de 
kunne opnå disse mål. De havde også en 
samtale om myndighedernes position og 
bekymringer og hvad myndighederne måtte 
se familien demonstrere over tid. På denne 
måde var det en meget anden samtale end 
den de kunne have startet mødet op med, 
hvis Alan havde sagt:
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Forestil dig dit fremtidshus, hvor alle de problemer der har ført til at 
myndighederne er involveret i din familie, er løst og du er i stand til 
at være den forælder du altid har villet være?

Hvad ville du gøre i din omsorg for dine børn, hvis alle problemerne 
var løst?
Hvad mere ville du gøre? Og hvad mere?

Hvad ville ________( andre mennesker - børn, partner, 
bedsteforældre, venner myndigheder etc) lægge mærke til?

Hvad vil _______ (den anden forælder/partner) gøre?

Fremtidshuset

Jo mere 
specifik og 
klar 
beskrivelsen 
er, jo større 
er chancen 
for at det 
bliver 
virkelighed.

0 = Ingen af det beskrevne i 
fremtidshuset finder sted endnu

10 = Alt det beskrevne i 
fremtidshuset finder sted

Skala fra 0 til 10, hvor er du på 
sikkerhedsstien

Undtagelser: Hvad fra dit fremtidshus 
er allerede sket inden for de sidste par 
måneder- selv bare små ting

Komplimenter:
Hvordan fik du det til at ske?

Hvad er der 
allerede sket 
som har fået dig  
så langt op ad 
stien?



”Ved du hvad Sonja. Jeg ved godt vi skal 
gøre alt dette arbejde. Men jeg synes at det 
hele er en omgang bullshit og jeg trækker 
kommunen i retten, så snart jeg får mine 
børn tilbage. Jeg skal nok få det ordnet. Det 
skulle aldrig være sket og det har været et 
stort justitsmord”.

Processen med at   
bruge Fremtidshuset

1.At forklare Fremtidshuset

Det første skridt i processen med at bruge 
dette dialogredskab er, at forklare familien 
formålet med Fremtidshuset. Nemlig, at 
hjælpe professionelle med at forstå 
forældres, omsorgsgiveres og sikkerheds/
støttenetværkets synspunkter på, hvad der 
behøver at ske i familien for at vise alle 
omkring dem, at børnene er sikre og er i en 
tilstrækkelig god udvikling og trivsel. Det er 
et skridt hen imod at lave et fælles projekt 
omkring børnenes fremtidige sikkerhed og 
trivsel.

Det kan forklares på følgende måde:

”For at myndighederne vil være villige til at 
lukke sagen og lade jer komme videre med 
jeres liv på egen hånd, behøver vi at se jer 
demonstrere, at I kan tage vare på jeres børn 
på måder, som sikrer dem en god trivsel og 
udvikling og at de er beskyttede”.

2.  At tegne Fremtidshuset

Det næste skridt er at placere et stort stykke 
papir på bordet mellem den professionelle 
og forældre/omsorgsgivere/
netværkspersoner og at tegne et hus på 
papiret. Det er vigtigt at tænke dette 
redskab, som noget der skal understøtte 
samtalen om fremtiden med et visuelt 
virkemiddel, huset. Det betyder at man 
placerer papiret på en måde, hvor alle parter 
kan se huset og følge med i, hvad der 
skrives. Dermed kan alle være involverede i 

processen, og fastholde opmærksomheden, 
men uden nødvendigvis at være i direkte 
øjenkontakt med andre, hvis det bliver for 
svært undervejs. Arbejdet med Fremtidshuset 
som et visuelt redskab, kan også flytte fokus 
fra, hvad der er galt og hvis skyld det er, til at 
skabe en samarbejdende proces. 

3. Den største del af 
Fremtidshuset

Denne del af Fremtidshuset er, hvor vi 
noterer forældre/omsorgsgivers beskrivelser 
af, hvad de ville se sig selv gøre i omsorgen 
for deres børn i fremtiden. Hvad vil de se sig 
selv gøre, som fortæller alle omkring 
familien, at barnet er i sikkerhed og i en god 
udvikling og trivsel. Den professionelle 
stiller en række spørgsmål ud fra den 
løsningsfokuserede tilgang. Spørgsmålene 
har til formål at hjælpe forældrene/
omsorgsgiverne med at skabe detaljerede 
hverdagsbeskrivelser af den fortrukne 
fremtid. Hver persons synspunkt bliver 
skrevet ind i Fremtidshuset enten i form af 
billeder eller ord eller begge dele, afhængig 
af hvad der er mest hensigtsmæssigt. 

3.1 Det indledende spørgsmål

Fremtidshuset forudsætter, at der stilles et 
indledende spørgsmål. Det indledende 
spørgsmål i Fremtidshuset er inspireret af 
den løsningsfokuserede tilgangs mest 
berømte spørgsmål, mirakelspørgsmålet. 
Spørgsmålet inviterer forældre og 
omsorgsgivere til at beskrive, hvad de vil se 
sig selv gøre, når det problem som har ledt 
til at myndighedernes  involvering i deres 
familie, er blevet løst. Det efterfølgende 
spørgsmål bliver herefter brugt til at forstørre 
og forstærke denne beskrivelse i detaljeret 
adfærd, handlinger og hverdagssprog. 

Det indledende spørgsmål (fortrukken 
fremtid) kan lyde således:

”Forstil dig, at dette er dit hus og hvor at alle 
de problemer, der ledte til at myndighederne 
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blev involveret i din familie (eller at børnene 
er blevet anbragt) er blevet løst: Hvad vil du 
se dig selv gøre i det Fremtidshus, når alle 
problemerne er løst og du tager dig så godt 
af dine børn, at de er sikre, trives og udvikler 
sig godt”?

Eller på en anden måde:

”Forestil dig, at dette er dit Fremtidshus, 
hvor du er i stand til at være den forælder du 
altid har ønsket at være, og hvor du tager dig 
af dine børn på måder, som du altid har 
ønsket at gøre. Hvad ville du se dig selv 
gøre”?

”Hvad tror du, at du ville have brug for at 
gøre i Fremtidshuset i forhold til at skabe 
trivsel og udvikling for dine børn, så du kan 
vise myndighedernes, at deres bekymringer 
ikke kommer til at ske i fremtiden”

3.2 Opfølgningsspørgsmål

At fokusere på forældrenes omsorg for 
børnene

Fremtidshusets fokus er altid forældrenes 
omsorg for børnenes sikkerhed, trivsel og 
udvikling. Hvis vi stiller et for generelt 
spørgsmål som ”hvad vil du gøre?”, vil vi 

være tilbøjelig til at få et generelt svar som  
f.eks. ”jeg vil holde op med at drikke” 

Naturligvis vil det at stoppe et eventuelt 
misbrug være noget, som vi ønsker at se 
forældrene opnå.  Svaret giver blot ikke en 
beskrivelse af, hvad der aktuelt vil være 
anderledes for børnene, og svaret er dertil 
mere en beskrivelse af, hvad en mor ikke vil 
gøre, end hvad mor faktisk vil gøre. 
Vi kan aldrig styre, hvordan forældre svarer 
på de spørgsmål, som vi stiller. Men vi kan 
have en række opfølgningsspørgsmål i 
baghovedet, som vist nedenfor. Disse kan 
hjælpe den professionelle med at holde 
forældres eller omsorgsgivers fokus på deres 
omsorg for  barnet og på, hvad de vil se sig 
selv gøre.

✴ ”Og hvis du ikke drak, hvad ville så være 
anderledes i din omsorg for dit barn?”

✴ ”Og hvis du ikke drak, hvad ville så være 
den første ting som dit barn, din mand, 
mor, søster, socialarbejder lægge mærke 
til ville være anderledes i din omsorg for 
dit barn?”

✴ ”Og hvis du ikke drak, hvad ville mormor, 
børn/socialarbejderen se dig gøre 
anderledes med dit barn?”

At være konkret og detaljeret

Litteratur og forskning i Løsningsfokuseret 
Korttidsterapi viser, at jo mere detaljeret og 
specifik menneskers beskrivelser af deres 
ønskede fremtid er, jo mere sandsynligt er 
det, at de rent faktisk vil kunne gøre det. Så 
det er vigtigt at bruge så mange 
opfølgningsspørgsmål, som du kan komme i 
tanke om for at hjælpe forældre og 
omsorgsgiver med at beskrive deres 
fortrukne fremtid og deres fremtidige omsorg 
for deres børn i så detaljerede 
hverdagsbeskrivelser som muligt. 

Nedenstående samtale giver eksempler på 
opfølgningsspørgsmål, som man kan bruge 
til at frembringe meget specifikke detaljer til 
at blive skrevet ind i Fremtidshuset.

Eksempel 1

Socialarbejder: ”Cathy, du sagde at hvis du 
ikke mere var på stoffer, ville du have flere 
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daglige rutiner med dine børn. Hvilken slags 
rutiner ville du have”

Cathy:” Jeg ville være sikker på, at de kom 
op og kom i skole til tiden og at de fik deres 
aftensmad og at vi gjorde ting sammen efter 
skole eller i weekenden.”

Socialarbejder: ”Det lyder godt. Så lad os 
tænke på det med morgenerne. Hvad ville 
du gøre om morgenen, hvis du havde 
morgenrutiner.”

Cathy: ”Jeg ville vække dem i tide, så de 
kunne få morgenmad og komme af sted i 
skole til tiden. Jeg ville også have rengjort 
deres skoleuniformer.”

Socialarbejder: ”Og hvad ville dine børn 
gøre, mens at du lavede deres morgenmad 
klar 
Cathy: De ville vaske sig og gøre sig klar og 
komme ud i køkkenet.”

Socialarbejder: ”Og hvad ellers ville du gøre 
om morgenen, hvis du havde 
morgenrutiner.”

Cathy: ”Jeg ville lave deres madpakker og få 
dem puttet ned i deres skoletasker og jeg 
ville sikre mig, at de havde børstet tænder 
osv.”

Socialarbejder: ”Og hvis du gjorde alt dette 
om morgenen, hvilken forskel tror du så det 
ville gøre for børnene”.

Cathy: ”Jeg tror at de ville føle, at jeg rent 
faktisk tog mig af dem i stedet for bare at 
tænke på at komme videre.”

Socialarbejder: ”Lyder godt. Lad os skrive alt 
dette ind i Fremtidshuset”.

Socialarbejder: ”Så hvad ellers ville du gøre 
sammen med dine børn i Fremtidshuset?”

Eksempel 2

Socialarbejder: ”Greg, du sagde, at når du 
og Tracy er vrede på hinanden, så ville I 
sikre, at I ikke skændes og slås foran 
børnene, fordi I ikke længere ønsker, at de 
skal blive bange for og forskrækkede over 
jeres skænderier og slåskampe. Hvad vil I 
gøre for at sikre, at I ikke mere skændes og 
slås foran børnene?”

Greg: ”Når vi er irriterede og vrede på 
hinanden, så vil jeg sikre, at vi ikke ender 
med at råbe og skrige, når børnene er 
omkring.”

Socialarbejder: ”Hvordan vil I/du gøre det? 
Forstil dig lige at du er ved at blive godt vred 
på Tracy, eller hun er ved at blive vred på 
dig, hvad vil være den første ting du vil gøre 
som vil sikre, at I ikke kommer op og slås 
med hinanden, når børnene er i 
nærheden?.”

Greg: ”Jeg vil sige til Tracy, at vi vil være 
nødt til at køle ned, så vi ikke gør børnene 
bange og bekymrede.”

Socialarbejder: ”Og hvad ville du så gøre?”

Greg: ”Jeg vil gå en tur. Det er, hvad jeg 
allerede gør nogle gange.”

Socialarbejder: ”Så det gør du allerede. 
Fantastisk. Fortæl lidt mere om situationer, 
hvor du har været i stand til at gøre det?”

Greg: ”Åh,  det ved jeg ikke…. for et par 
uger siden, tror jeg, var jeg virkelig sur på 
Tracy, fordi hun bare blev ved og ved og jeg 
bad hende om at stoppe. Men hun blev ved 
og jeg kunne mærke, at jeg begyndte at 
koge over.. Så tænkte jeg “FUCK DET. “Jeg 
gør det ikke” - og så gik jeg ud af døren og 
gik en tur.”

Socialarbejder: Og hvor langt gik du?

Greg: ”Åh, jeg ved det ikke, vel omkring 20 
minutter eller noget i den retning.”
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Socialarbejder: ”Og hvad gjorde du på den 
gåtur, der var hjælpsomt i forhold til at få dig 
til at køle ned”.

Greg: ”Jeg bandede en masse (grinende). 
Og jeg gik bare og fik lidt luft i hovedet og 
kom væk fra det, der skete med Tracy.”

Socialarbejder: ”Og da du gik hjem efter 
denne gå tur og var kølet ned, hvilken 
forskel gjorde det så”

Greg: ”Da jeg kom tilbage, så Tracy og 
børnene ”fjerner” og efter lidt tid gik jeg 
bare hen og satte mig sammen med dem. 
Min søn Casey kom og satte sig i mit skød og 
vi sad bare der og så fjernsyn.”

Socialarbejder: ”Og hvad var anderledes nu 
i forhold til før mellem dig og Tracy.”

Greg: ”Vi begyndte ikke igen. Vi så bare TV 
og bagefter puttede vi børnene i seng. Så gik 
vi ind i stuen og talte det lidt igennem og lå 

sammen på sofaen og hyggede. Det var 
rart”.

Socialarbejder: ”Så i fremtiden i 
Fremtidshuset, når du og Tracy bliver vrede 
på hinanden, vil den første ting du vil gøre 
være at sige til Tracy, at I begge skal køle ned 
for ikke at gøre børnene bange. Og hvis det 
ikke hjælper, så kan du gå en tur for at køle 
ned. Kan jeg skrive det ind i Fremtidshuset?”

Greg: ”Ja”

Socialarbejder: ”Så hvad ellers tænker du, at 
du kan gøre som vil hjælpe i situationen. Lad 
os sige, at du gik en tur, men at det ikke 
hjalp og at du ikke kølede ned og når du 
kom tilbage og Tracy heller ikke var kølet 
ned og at I så begyndte at råbe og skrige 
igen”

Relationsspørgsmål 
– at stille spørgsmål fra andre menneskers 
perspektiv
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Forestil dig dit fremtidshus, hvor alle de problemer der har ført til at 
myndighederne er involveret i din familie, er løst og du er i stand til 
at være den forælder du altid har villet være?

Hvad ville du gøre i din omsorg for dine børn, hvis alle problemerne 
var løst?
Hvad mere ville du gøre? Og hvad mere?

Hvad ville ________( andre mennesker - børn, partner, 
bedsteforældre, venner myndigheder etc) lægge mærke til?

Hvad vil _______ (den anden forælder/partner) gøre?

Fremtidshuset

Jo mere 
specifik og 
klar 
beskrivelsen 
er, jo større 
er chancen 
for at det 
bliver 
virkelighed.

0 = Ingen af det beskrevne i 
fremtidshuset finder sted endnu

10 = Alt det beskrevne i 
fremtidshuset finder sted

Skala fra 0 til 10, hvor er du på 
sikkerhedsstien

Undtagelser: Hvad fra dit fremtidshus 
er allerede sket inden for de sidste par 
måneder- selv bare små ting

Komplimenter:
Hvordan fik du det til at ske?

Hvad er der 
allerede sket 
som har fået dig  
så langt op ad 
stien?



Nogle mennesker finder det vanskeligt at 
forstille sig eller at beskrive, hvad de vil gøre 
i Fremtidshuset. Derfor kan det være 
hjælpsomt at bruge relationsspørgsmål. Det 
betyder, at man spørger ind til, hvad de 
tænker at andre vigtige personer i børnenes 
liv vil se dem gøre, for eksempel:

✴ ”Hvis din mor var der, hvad ville hun se 
dig gøre (anderledes) med børnene?”

✴ ”Hvad ville børnene se dig gøre?”
✴ ”Hvis jeg puttede et webcam i jeres 

Fremtidshus og efterfølgende så filmen, 
hvad ville jeg så se dig gøre anderledes i 
forhold til børnene?”

Hvis der en anden forældre/omsorgsgiver 
involveret i at tage vare på barnet, så er det 
altid vigtigt at spørge, hvad denne person 
ville gøre anderledes i børnenes liv i 
Fremtidshuset

✴ ”Hvad ville du, Greg, ønske at Tracy ville 
gøre sammen med børnene i 
Fremtidshuset, som ville vise alle omkring 
jer at børnene altid vil være sikre.”

Husk at forholde dig til alle de 
identificerede bekymringer/farer

Hvis forældre/omsorgsgivere ikke selv 
forholder sig til alle de identificerede 
fremtidige bekymringer for børnene, så brug 
spørgsmål for at indkredse og konkretisere 
deres tanker om og ideer til, hvad de vil gøre 
i deres omsorg for børnene, så disse farer/
bekymringer ikke sker i fremtiden:

✴ ”En af de ting vi er bekymrede for er at 
din kæreste Craig måske igen går ind på 
badeværelset, når dine døtre klæder om 
eller er i bad. Hvad tror du, at du må gøre 
i dit Fremtidshus for at sikre at dette ikke 
kan ske igen?”

✴ ”I fortiden havde du nogle tidspunkter, 
hvor du virkelig følte dig deprimeret og 
ikke var i stand til at komme ud af sengen 
om morgenen og tage dig af dine børn. Så 
I dit Fremtidshus, hvad vil du gøre for at 

tage dig af dine børn, når depressionen 
rammer dig?”

4. Sikkerhedsstien

Den næste del af Fremtidshuset involverer 
en Sikkerhedssti, som inviterer forældre/
omsorgsgivere: til
✴ At identificere, hvor meget af den 

fortrukne fremtid (beskrevet i 
Fremtidshuset) som allerede sker.

✴ Beskrive og reflektere over, hvordan de 
har været i stand til at få disse 
forandringer til at ske.

✴ Beskrive hvad det næste er, som må ske 
for at de skabe den fortrukne fremtid 
(næste skridt).

Undtagelsesspørgmål

Sikkerhedsstien fører op til Fremtidshuset. 
Før vi bruger Sikkerhedsstien til at stille 
skalaspørgsmålet, kan det være særdeles 
hjælpsomt at invitere forældre og 
omsorgsgivere til at tænke over tidspunkter, 
hvor situationer og episoder de har 
beskrevet i Fremtidshuset faktisk allerede 
sker i deres liv. Måske i mere eller mindre 
grad. Spørgsmålet til at fremkomme med 
beskrivelser af disse situationer kalder vi 
Undtagelsesspørgsmålet. Det kommer også 
fra den løsningsfokuserede tilgang.

Det kan lydes således:
✴ ”Så alt dette er, hvad der vil ske mellem 

jer og jeres børn i Fremtidshuset. 
Fantastisk. Så lad mig stille dig et 
spørgsmål… I de sidste måneder (eller en 
hvilken som helst periode du finder mest 
passende), har der været tidspunkter, hvor 
noget af det du har beskrevet i 
Fremtidshuset allerede er sket i jeres 
familie, også selv om det bare er en lille 
smule?
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Skalaspørgsmålet

Nu tegner socialarbejderen en sikkerhedssti, 
som leder op til deres Fremtidshus. Det 
forklares til forældrene, at stien 
repræsenterer al det som er beskrevet i deres 
Fremtidshus, som allerede sker i familiens 
hverdag. 0 er begyndelsen af stien, hvor 
intet af det beskrevne i Fremtidshuset foregår 
endnu og 10 er, hvor alle de ting beskrevet i 
Fremtidshuset foregår hele tiden.

Forældre/omsorgsgivere sætter en linje eller 
et mærke på Sikkerhedsstien for at vise deres 
position på stien. Dette sted kan danne 
grundlag for en samtale om forældre/
omsorgsgiveres oplevelse af, hvad som 
allerede sker i deres liv, der får dem til at 
vurdere deres situation på denne måde. Man 
tager her afsæt i forskellen mellem deres 
position og bunden af Sikkerhedsstien, som 
beskriver situationen, når den er værst. 

Hvad har bragt dem så langt oppe på 
stien?

Der kan stilles følgende spørgsmål

”Hvad er der allerede sket eller hvad er det 
du/I allerede gør, som har bragt dig så langt 
op på Sikkerhedsstien?”

Dette spørgsmål er vigtigt. Det inviterer 
forældre og omsorgspersoner til at beskrive 
de gode ting, som allerede sker og som er 
tegn på beskyttelse af og omsorg for 
deres børn. For mange mennesker ligger 
disse situationer og ting ofte gemt som 
ubetydeligheder og dermed ting som 
hverken familien selv eller sagsbehandleren 
er bevidste om. Disse ting, situationer og 
episoder er styrker/forældrekompetencer 
som man kan bygge videre på i forældrenes 
videre arbejde med drage omsorg for deres 
børn. Disse styrker kan særligt betragtes som 
demonstreret sikkerhed, når de har været i 
stand til at yde beskyttelse mod de farer, som 
er blevet identificeret i forhold til børnenes 
sikkerhed, sundhed, udvikling og trivsel.

Det er vigtigt for forældre og omsorgsgivere 
at beskrive i specifikke detaljer både, hvad 
der sker, men også hvordan det sker. Hvilke 
omstændigheder omkring dem, gør det 
muligt for dem at tage vare på situationen på 
en anden måde end den bekymrende måde? 
Her har socialarbejderen igen brug for 
opfølgningsspørgsmålene til at hjælpe dem 
selv og familien med at gøre beskrivelserne 
detaljerede og specifikke i forhold til deres 
hverdagsliv. Det gør vi med alle vores hv-
spørgsmål (hvem gjorde hvad og hvordan. 
Og hvad fik dette andre til at gøre og 
hvordan). Disse spørgsmål inviterer til 
refleksion, og jo mere tydeligt de besvares, 
desto mere sandsynligt er det at adfærden vil 
blive gentaget i fremtiden.

Alt det som forældre/omsorgsgivere 
beskriver allerede sker i mere eller mindre 
grad, bliver skrevet på ind på 
Sikkerhedsstien. Eller ved siden af 
Sikkerhedsstien, hvis der ikke er plads nok. 
Det er en måde at anerkende de positive 
ting forældrene har fået til at ske i deres 
familie, på trods problemerne og kan skabe 
motivation og engagement hos forældrene.

De informationer man allerede har fået om, 
hvad der allerede er sket i de sidste måneder 
kobles også til denne del af Sikkerhedsstien, 
da disse undtagelser beskriver de positive 
ting, som er sket i familien og som har 
betydning for forældrenes placering på 
Sikkerhedsstien.

Give komplimenter

Når man fokuserer på de positive ting, som 
allerede sker eller er sket i forældrenes 
omsorg for deres børn, giver det 
socialarbejderen mulighed for at give 
forældrene komplimenter for det de gør og 
har opnået. At give komplimenter for disse 
resultater giver også mulighed for, sammen 
med forældrene, at undersøge nærmere og 
reflektere over, hvordan de er lykkes med at 
foretage disse skridt. Hvis man som 
professionel lytter rigtig godt efter på dette 
sted, så kan man hjælpe forældrene til at få 
øje på og sætte ord på de 
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forældrekompetencer, de har blevet brugt. 
Det er disse kompetencer familien skal 
bruge til at skabe yderligere forandring i 
deres liv.

Næste skridt

Socialarbejderen kan nu bruge 
Sikkerhedsstien til at invitere forældrene/
omsorgsgiverne til at beskrive, hvad de 
oplever er det næste skridt hen imod den 
fortrukne fremtid og de sikkerhedsmål, som 
de har beskrevet i Fremtidshuset. 

Det kan lyde således:
”Du har sagt, at du er her på Sikkerhedsstien 
lige nu (den professionelle kan opsummere 
det, der er skrevet på stien). Hvad behøver 
at ske, hvis du skal bevæge dig op ad 
skalaen, et skridt tættere på Fremtidshuset?”

”Hvordan vil du vide, at du nået et skridt 
tættere på Fremtidshuset?”

Det som forældre/omsorgsgivere, beskriver 
som næste skridt noteres ind på 
Sikkerhedsstien som vist på figuren.
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Forestil dig dit fremtidshus, hvor alle de problemer der har ført til at 
myndighederne er involveret i din familie, er løst og du er i stand til 
at være den forælder du altid har villet være?

Hvad ville du gøre i din omsorg for dine børn, hvis alle problemerne 
var løst?
Hvad mere ville du gøre? Og hvad mere?

Hvad ville ________( andre mennesker - børn, partner, 
bedsteforældre, venner myndigheder etc) lægge mærke til?

Hvad vil _______ (den anden forælder/partner) gøre?

Fremtidshuset

Jo mere 
specifik og 
klar 
beskrivelsen 
er, jo større 
er chancen 
for at det 
bliver 
virkelighed.

0 = Ingen af det beskrevne i 
fremtidshuset finder sted endnu

10 = Alt det beskrevne i 
fremtidshuset finder sted

Skala fra 0 til 10, hvor er du på 
sikkerhedsstien

Undtagelser: Hvad fra dit fremtidshus 
er allerede sket inden for de sidste par 
måneder- selv bare små ting

Komplimenter:
Hvordan fik du det til at ske?

Hvad er der 
allerede sket 
som har fået dig  
så langt op ad 
stien?



5. At få lov til at vise 
Fremtidshuset til andre

Når Fremtidshuset er færdiggjort kan man 
tale med forældre /omsorgsgivere om, hvem 
de er villige til at vise deres Fremtidshus. Det 
er vigtig at involvere forældre i 
beslutningerne om, hvem de ønsker skal se 
informationerne i Fremtidshuset.  Det er 
vigtigt på dette punkt at være opmærksom 
på den sensitivitet/følsomhed, forældrene 
kan have omkring at vise det frem. Det kan 
være første gang forældrene har præsenteret 
deres synspunkter om fremtidig sikkerhed og 
trivsel for de professionelle eller til andre 
familiemedlemmer. Det kan også opfattes 
som en form for indrømmelse eller 
erkendelse af, at man har gjort noget eller at 
man er en dårlig forælder. At involvere 
forældrene i beslutningerne betyder ikke, at 
man overlader beslutningen til forældrene 
alene, men at det forhandles i forhold til det 
videre perspektiv af en eventuel 
sikkerhedsplanlægningsproces med 
involvering af et sikkerhedsnetværk.

6. Genbesøg i Fremtidshuset 
over tid

Fremtidshuset kan genbesøges i eventuelle 
opfølgningssamtaler. Her kan Fremtidshuset 
være det fælles visuelle billede, hvorfra 
samtaler kan udspringe omkring fremskridt, 
udvikling, besværligheder og evt. nye 
bekymringer i forhold til forældrenes omsorg  
for deres børn
.
Man kan lægge huset frem på bordet igen og 
sige:

”Ok, her er, hvad I ønskede, skulle ske i 
jeres Fremtidshus for to uger siden. I sagde, 
at I var her på Sikkerhedsstien op imod 
Fremtidshuset. 
Hvor er I nu på stien?”

”I er flyttet et skridt op – Det er da godt! Så 
hvad er sket, som fortæller jer, at I er 
kommet lidt højere op på stien? 
Lad os skrive det. Hvad mere?
Så hvad er det næste, der må ske for at 
komme et lille skridt højere op?”

”Så du er flyttet et skridt ned på stien… ok vi 
har alle tidspunkter, hvor vi føler, at når vi 
går et skridt frem, så går vi to skridt tilbage. 
Så hvad er der sket, som gør du ligger et lille 
skridt lavere på stien? Hvad tænker du, der 
må ske for at komme lidt højere op igen? 
Hvad behøver du at gøre for at komme et 
lille skridt op på stien? Hvilken støtte kunne 
du evt. have brug for, for at flytte dig lidt 
højere op?”
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Udviklings-
betragtninger
Når du bruger Fremtidshuset som redskab 
kan du have følgende in mente:

Vigtigheden af at give 
komplimenter
Det faktum at forældre beskriver, hvordan de 
ønsker at tage sig af deres børn i fremtiden, 
skaber en åbning for at give en masse 
komplimenter. Lige så vigtigt det er at notere 
forældres ord, så ordret som de siger dem, 
lige så vigtigt er det at anerkende deres 
ideer, visioner og drømme med 
komplimenter. Faktisk kan man sige, at 
socialarbejderen kan give lige så mange 
komplimenter, som personen vurderer at 
situationen kan bære. Komplimenter 
udtrykker, at du er nærværende, ser og hører 
forældrene og er opmærksom på de gode 
ting, som de gør i deres bestræbelser på at 
tage sig af deres børn. Komplimenter giver 
også forældrene en fornemmelse af energi, 
motivation og engagement i det arbejde, I 
gør sammen. I den løsningsfokuserede 
tilgang peger man på, at komplimenter er 
blandt de vigtigste faktorer, når mennesker 
skal skabe forandring.

At have opmærksomhed på 
gode spørgsmål
Når du bruger Fremtidshuset som redskab, 
så er det godt selv at være opmærksom på 
de spørgsmål, som du stiller. Så snart du har 
brugt Fremtidshuset, kan det være en god 
ide at sætte dig for dig selv og 
gennemtænke, hvilke spørgsmål du brugte i 
samtalen og hvilke spørgsmål du oplevede 
var særligt hjælpsomme og effektive. Det 
kan også være virkningsfuldt at bruge 
videooptagelser, hvor kameraet peger mod 
dig selv eller at bede en kollega om at 
overvære dine samtaler. Derved får du 
lejlighed til at se på dig selv og din praksis. 
Flere og flere socialarbejdere benytter sig af, 
at dele deres praksis med kollegaer for at 
skærpe sig selv, men også for at dele viden 
om de mest effektive og brugbare spørgsmål 
i arbejdet med forskellige redskaber. 
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At arbejde med par eller 
forældre hver for sig

Som caseeksemplet viser, kan du bruge 
Fremtidshuset, når du arbejder med par. Når 
man taler med et par er det vigtigt at styre 
samtalen på en måde, så man stiller 
spørgsmålene til parret som individuelle 
personer. Det er vigtigt at få et detaljeret 
perspektiv fra begge parter. Det er også 
vigtigt at anerkende, at parret kan have 
forskellige og til tider modstridende 
perspektiver. Hvis du fornemmer, at du har 
svært ved at styre samtalen på en måde, så 
begge parter får mulighed for at udtrykke 
deres fulde mening og syn på situationen, 
kan du genbesøge Fremtidshuset med dem 
hver for sig i en opfølgende samtale. 
Husk at opgaven ikke er at være enige om, 
hvad problemet er og hvem har størst skyld. 
Opgaven er at blive enige om, hvilket 
fremtidigt og mere fortrukkent liv forældrene 
ønsker at leve sammen med deres børn, når 
sagsbehandlerens bekymring er overvundet. 
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Hvordan får man 
informationerne fra 
Fremtidshuset ind i 
nedenstående 
processkema og i 
sikkerhedsplansproces
sen

Fremtidshuset kan være meget hjælpsomt til 
at hjælpe familiens medlemmer med at 
forstå processkemaet og 
sikkerhedsplansprocessen. Det er ligeledes 
et særdeles brugbart redskab for 
sagsbehandleren og forældrene til at udvikle 
en handleplan, der tager afsæt i forældrenes 
drivkraft og ønsker, men samtidig tager 
højde for myndighedernes bekymringer, som 
er beskrevet i den børnefaglige 
undersøgelse. 

Det kan være hjælpsomt for forældrene at 
se, hvordan socialarbejderen bringer 
informationerne fra Fremtidshuset ind i 
processkemaet eller ind i handleplanen. Det 
giver forældrene en fornemmelse af at blive 
involveret i beslutningerne og en følelse af 
medindflydelse, når de kan se, hvordan 
informationerne fra deres Fremtidshus bliver 
lagt ind i de officielle dokumenter. I det 
følgende afsnit forklares, hvordan dette sker i 
forhold til processkemaet og 
sikkerhedsplanlægningsprocessen.

1.Sikkerhedsmål 
(Mål for barnets trivsel og udvikling)
Som tidligere beskrevet i dette hæfte er 
Fremtidshuset et værktøj til at identificere 
forældrenes mål for deres børns sikkerhed, 
sundhed, udvikling og trivsel. Det handler 
om, hvad forældrene tænker, at de må gøre 
(anderledes) i fremtiden i deres omsorg for 

deres børn for at vise alle omkring familien, 
at børnene altid vil være beskyttede mod de 
farer eller omsorgsvigt, som er identificeret i 
den børnefaglige undersøgelse § 50.

Informationer i Fremtidshuset kan derfor 
skrives ind under punktet familiens 
handleplans- og sikkerhedsmål i “Se ske” 
søjlen i processkemaet, hvor også 
myndighedernes mål er blevet formuleres. 

Fordelen ved dette er, at det bliver muligt at 
formulere et klart billede af de fælles mål 
for, hvad alle (professionelle, forældre, børn 
og privat netværk) må se forældrene 
demonstrere over tid for, at myndighederne 
kan have tillid til, at der nok sikkerhed, 
omsorg og trivsel til at kunne lukke sagen. 

Med afsæt i disse sikkerhedsmål bliver 
sikkerhedsplanen udviklet sammen med 
familien og sikkerhedsnetværket. Denne 
sikkerhedsplan indeholder en meget 
detaljeret beskrivelse af, HVORDAN 
familien vil opnå disse sikkerhedsmål. 

En sikkerhedsplan beskrives som 
forældrenes og omsorgsgivers dagligdags 
adfærd, aktiviteter og arrangementer i 
forhold til at sikre børnene. Det er meget 
vigtigt at den beskriver, hvad familien vil 
gøre dag for dag for at opnå 
sikkerhedsmålene og for at kunne 
demonstrere overfor alle omkring børnene, 
at de er beskyttede og på vej mod bedre 
trivsel.

2. Skala
Når vi taler med forældre/omsorgsgivere om 
deres placering på Sikkerhedsstien, passer 
stien med skalaen på processkemaet.  
Placeringen på stien er en skalering af, hvor 
de ser sig selv i øjeblikket i relation til deres 
fortrukne fremtid vedrørende omsorgen for 
deres børn (sikkerheds/trivselsmål). Skalaen i 
processkemaet arbejder med tal, hvor 10 er, 
at alle omkring familien har tillid til at der er 
tilstrækkelig sikkerhed, omsorg og trivsel for 
børnene til at lukke sagen. 0 betyder 
derimod, at der er så store bekymringer, at 
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børnene ikke kan bo hos deres forældre og 
de må anbringes. 

Når vi arbejder med skalaen kan det også 
være hjælpsomt at arbejde med 
relationsspørgsmål. Det er spørgsmål som  
inviterer forældre til at se situationen fra 
andre betydningsfulde personers synspunkt. 
Det kan man gøre ved at spørge forældrene, 
hvor de tror, at disse andre vil placere dem 
på såvel Sikkerhedsstien som på skalaen? 
Det hjælper forældrene til at forstå, at andre 
måske vurderer situationen anderledes end 
dem selv og det giver dermed anledning til 
at drøfte forskellene for forældrenes 
vurdering af sig selv og andres vurdering.

3. Hvad fungerer godt

De informationer som forældrene er 
fremkommet med ved at beskrive, hvad som 
allerede fungerer i familien og hvad som 
ligger til grund for at de er placeret så højt 
på Sikkerhedstien, kan skrives direkte ind i 
kolonnen ”HVAD FUNGERER” i 
processkemaet.Det samme gælder for deres 
beskrivelser i Fremtidshuset af, hvad som 
allerede sker i mere eller mindre grad. Husk 

også her at være så detaljeret som muligt og 
i videst muligt omfang bruge forældrenes 
eget sprog.

4. Næste skridt

Hvad forældre og omsorgsgivere 
identificerer som det næste skridt i forhold til 
at komme tættere på Fremtidshuset kan 
skrives direkte under processkemaets punkt 
”AFTALER/LØSNINGER” 
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BEKYMRER FUNGERER  SE SKE - MÅL AFTALER 

Tidligere skader

Fremtidige bekymringer

Komplicerende forhold

Sikkerhed / undtagelser

Ressourcer/styrker

 

Forvaltningens  mål

Forældres, barnets/den unges, 
netværkets mål

Mål, der skal nås, så 
bekymringerne ikke længere 
er til stede, og formålet er 
opnået

Aftaler
 

Foranstaltninger
 

Næste skridt

0 10



Hvad er vores 
bekymring
Fremtidshuset er udviklet med afsæt i 
ideerne fra den løsningsfokuserede tilgang. 
Redskabet er derfor ikke designet til at tale 
med forældre/omsorgsgivere omkring deres 
bekymringer. Erfaringen viser, at når 
Fremtidshuset er udarbejdet og forældrene 
har fået mulighed for at beskrive, hvad de 
ønsker for deres børn i fremtiden, så er det 
lettere at tale åbent omkring ting, der er 
bekymrende og evt. ikke går så godt. En 
anden erfaring er også, at når man spørger 
forældrene om de ting som fungerer godt i 
deres familie, har de selv en tilbøjelighed til 
at balancere beskrivelserne med de ting, 
som er vanskelige. 

Disse beskrivelser af bekymringer og 
vanskeligheder kan beskrives i de fire 
kolonner under HVAD BEKYMRER 
forældrene. 

Dette giver mulighed for også at tale med 
forældrene om myndighedernes 
bekymringer og hvad myndighederne må se 
forældrene gør i fremtiden for at kunne vide 
at bekymringerne bliver håndteret.   
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Hvad vi ville med 
dette hæfte
For at vores interventioner kan gøre en 
positiv forskel i forhold til socialt udsatte 
børn, unge og deres familier, er det essentielt 
at vi finder måder at samarbejde med 
familierne på, som giver mening for dem og 
som også bringer en fornemmelse af håb, 
energi og engagement ind i det ofte meget 
vanskelige terræn på børnefamilieområdet. 
Sonja Parkers håb for at udvikle dette 
visuelle redskab er, at det kan bidrage til, at 
sagsbehandlere på en praktisk og positiv 
måde kan frembringe og forstærke 
forældrenes ideer til, hvad de behøver at 
gøre for at skabe sikkerhed og omsorg for 
deres børn og inddrage disse ideer i handle-, 
netværks - og sikkerhedsplaner.

Fremtidshusets udvikling er inspireret af  
Sonjas eget arbejde med børn og familier 
samt arbejdet med socialt udsatte børn, unge 
og deres familier fra det meste af verden. 
Sonja vil gerne takke dem alle for det 
utrolige privilegium, som det har været for 
hende at være vidne til deres liv og praksis. 
Hun vil også takke Andrew Turnell og 
Adriana Uken for deres generøsitet i forhold 
til at dele deres viden og visdom omkring 
løsningsfokuseret korttidsterapi.
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