
LÆR AT ANVENDE FORANDRINGSTEORI I 
EVALUERINGER 

 

Cases til inspiration 



 



Introduktion 
En lille del af børn i folkeskolen har bekymrende skolefravær. 
Nogle af de problemstillinger, der kan være tale om i 
familierne, er bl.a. generel mistrivsel, begyndende kriminalitet 
og/eller misbrug, manglende struktur på hverdagen i 
hjemmet. 
 
Følgende initiativer påtænkes: 

• Intensiveret SSP samarbejde 
• Socialrådgivere ansat på skolen 
• Udgående misbrugskonsulenter på skolerne 
• Nye modeller for forældre-samarbejde, herunder brug af 

forældrepålæg 
 

Case 1: Nedbringelse af bekymrende skolefravær 



Aktiviteter 
Resultater 
-Lang sigt 
(outcome) 

Resultater 
-mellemlang sigt 

(outcome) 

Resultater 
-kort sigt 

(outcome) 

Præstationer 
(output) 

Nedbringelse af 
andelen af børn 

med bekymrende 
skolefravær med  

10% indenfor 
indeværende år 

Nedbringelse af bekymrende skolefravær 
 

 

Socialrådgivere 
ansat på skolen 

Intensiveret 
SSP 
samarbejde 

… 



Case 2: Styrke økonomisk bæredygtighed af 
nystartede iværksætter-virksomheder 

Introduktion 
Man kan se i statistikker, at der startes rigtig mange nye 

iværksætter-virksomheder op, som kun eksisterer i få 
år med meget få ansatte. Man planlægger nu en 
indsats for at styrke deres økonomiske bæredygtighed 
og vækstpotentiale. 

 
Følgende initiativer overvejes: 

• Særlige gunstige låneforhold 
• Iværksætter-væksthuse, herunder rådgivning og sparring 
• ”Lej-en-direktør”-ordninger 
• Lokale-fællesskaber 

 
 



Aktiviteter 
Resultater 
-Lang sigt 
(outcome) 

Resultater 
-mellemlang 

sigt 
(outcome) 

Resultater 
-kort sigt 

(outcome) 

Præstationer 
(output) 

Andelen af nystartede 
iværksætter-

virksomheder der stadig 
eksisterer efter 5 år 

øges med 15 % 

Styrke økonomisk bæredygtighed af nystartede 
iværksætter-virksomheder 
 

 

… 

Andelen af nystartede 
iværksætter-

virksomheder, der 
oplever stigning af 
antallet af ansatte 

indenfor 5 år med 10 % 

Iværksætter-
væksthuse 

Særlige 
gunstige 
låneforhold 



Case 3:Nedbringelse af antallet af overvægtige børn 

Introduktion 

Flere og flere børn bliver overvægtige allerede i en tidlig 
alder med store sundhedsmæssige og sociale følger. 

 

Følgende initiativer overvejes 

- Særligt tilrettelagte kost- og motionsprogrammer 

- Intensiveret indsats og overvågning fra sundhedsplejen 

- Familie-sundhedsskoler 

- Anti-stigmatiseringskampagne i forhold til negative 
omtale af overvægtige børn på landets skoler 

 

 



Aktiviteter 
Resultater 
-Lang sigt 
(outcome) 

Resultater 
-mellemlang sigt 

(outcome) 

Resultater 
-kort sigt 

(outcome) 

Præstationer 
(output) 

Nedbringelse af 
andelen  af 

overvægtige 
børn  med  10% 

indenfor 2 år 

Nedbringelse af antallet af overvægtige børn 
 

 

Intensiveret 
indsats og 
overvågning 
fra 
sundhedspleje 

Kost- og 
motions-
programmer 

… 



Case 4:Nedbringelse af antallet af langtidsledige 
dagpengemodtagere 

Introduktion 
Langtidsledighed sænker grundlæggende ens jobchancer. 

Langtidsledige dagpengemodtagere er dog ofte 
arbejdsmarkedsparate og motiverede for at søge 
arbejde. 

 
Følgende initiativer overvejes: 
- Virksomhedsrettet praktik med mentor 
- Uddannelsesaktivering 
- Vejlednings- og opkvalificeringsforløb med fokus på 

jobsøgning og udplacering 



Aktiviteter 
Resultater 
-Lang sigt 
(outcome) 

Resultater 
-mellemlang sigt 

(outcome) 

Resultater 
-kort sigt 

(outcome) 

Præstationer 
(output) 

Nedbringelse af 
andelen  af 

dagpengemod-
tagere, der er 

ledige i mere end 
6 mdr. med 5 %  

 

 

Uddannelses-
aktivering 

Virksomheds-
rettet praktik 
med mentor 

… 

Nedbringelse af antallet af langtidsledige dagpengemodtagere 



Case 5: Styrket overgang til skole for børn i dagtilbud i 
udsatte boligområder 

Introduktion 
Forskning viser, at børn i deres første leveår udvikler kompetencer, 

som danner fundamentet for deres fremadrettede udvikling, men 
også at god skolegang er en stærk beskyttelsesfaktor for udsatte 
børns muligheder for at klare sig godt som voksne. På den baggrund 
overvejes, hvordan pædagogiske personale og forældre kan være 
med til at styrke sårbare børn og unges overgang fra dagtilbud til 
skole. 

 
Følgende initiativer overvejes: 
- Sprogstimulering i dagtilbud 
- Overgangssamarbejder mellem dagtilbud og skole 
- Inspirationsmateriale til forældre 
- Skoleforberedende aktiviteter for de ældste børn i dagtilbud 



Aktiviteter 
Resultater 
-Lang sigt 
(outcome) 

Resultater 
-mellemlang sigt 

(outcome) 

Resultater 
-kort sigt 

(outcome) 

Præstationer 
(output) 

Ingen børn i 
udsatte 

boligområder går 
0. klasse om. 

 

 

Overgangssam
arbejder 
mellem 
dagtilbud og 
skole 

Sprogstimule-
ring 

… 

Styrket overgang fra dagtilbud til skole for sårbare børn 



Case 6: Nedbringelse af antallet af unge hjemløse 

Introduktion 
De senere år er der sket en markant stigning i antallet af unge, der 

befinder sig i hjemløshed. Hver femte borger i hjemløshed er 
således en ung i alderen 18-24 år. Hjemløshed handler ikke blot om 
at mangle en bolig, men relaterer sig til og falder ofte sammen med 
en lang række andre problemstillinger, fx misbrug, ustabil skolegang 
eller manglende støtte og vold i nære relationer.  

 
Følgende initiativer overvejes: 
- Styrket bostøtteindsats. 
- Styrket samarbejde og koordination på tværs af forvaltninger 
- Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse 



Aktiviteter 
Resultater 
-Lang sigt 
(outcome) 

Resultater 
-mellemlang sigt 

(outcome) 

Resultater 
-kort sigt 

(outcome) 

Præstationer 
(output) 

Antallet af unge 
hjemløse er 

reduceret med 
25 % i 2020 ift. 

2011 

 

 

Bedre 
samarbejde og 
koordination 
mellem 
forvaltninger 

Styrket 
bostøtteindsats 

… 

Nedbringelse af antallet af unge hjemløse 



Case 7:Nedbringelse af antallet af udsatte børn 

Introduktion 
Socialstyrelsen har igangsat projektet ”tidlig identifikation af udsatte 

børn”. I projektperioden tilbydes et antal pædagoger fra 
daginstitutioner over hele landet at deltage i et 
efteruddannelsesforløb på fire dage. På kurset lærer de dels om 
værktøjer de kan bruge til at identificere udsatte børn, dels hvordan 
daginstitutionen kan agere inkluderende over for udsatte børn.  

 
Formålet med efteruddannelsesforløbet er at give dagtilbudsområdet 

en massiv opkvalificering i forhold til arbejdet med udsatte børn 
med henblik på at forbedre børnenes opvækstbetingelser, herunder 
at lette børnenes overgang fra dagtilbud til skole. 
 
 



Aktiviteter 
Resultater 
-Lang sigt 
(outcome) 

Resultater 
-mellemlang sigt 

(outcome) 

Resultater 
-kort sigt 

(outcome) 

Præstationer 
(output) 

Forbedret 
overgang til skole 
for udsatte børn 

Nedbringelse af antallet udsatte børn 
 

 

Efteruddannel-
sesforløb – 
tidlig opsporing 
af udsatte børn 

… 



Introduktion 
Tal fra det danske fødselsregister viser, at overvægt forekommer blandt mere 
end hver tredje kvinde, der er gravid. Overvægt i graviditeten har 
konsekvenser både for mor og barn. Blandt overvægtige kvinder ses en 
hyppigere forekomst af graviditetsdiabetes, svangerskabsforgiftning, forhøjet 
blodtryk, akut kejsersnit og en øget spædbarnsdødelighed. Omkring 30 % af 
de kvinder som får graviditetsdiabetes udvikler type 2 diabetes indenfor 5 år 
efter fødslen. Overvægtige kvinder føder desuden ofte store børn. Børn med 
høj fødselsvægt, har en øget risiko for at udvikle overvægt senere i livet.   
 
Følgende initiativer påtænkes: 
• Et tværsektoriel og tværfaglig samarbejde omkring overvægtige gravide 

oRelevante samarbejdspartnere kunne være praktiserende læger, 
jordemoder praksis, sundhedscenter, sundhedsplejersker  

• En livsstilsintervention med fokus på: 
oKost, fysisk aktivitet, netværk og familiens generelle sundhed 
 

• Inddragelse af nærmiljø og lokalområder 

 
 

Case 8:Nedbringelse af antallet af overvægtige gravide 



Aktiviteter 
Resultater 
-Lang sigt 
(outcome) 

Resultater 
-mellemlang sigt 

(outcome) 

Resultater 
-kort sigt 

(outcome) 

Præstationer 
(output) 

Færre 
overvægtige 

gravide 

Nedbringelse af antallet overvægtige gravide 
 

 

Livsstils-
intervention 

• Tværsektoriel 
og tværfaglig 
samarbejde 

… 


