Nye mønstre
– trygg oppvekst

Kort fortalt
• Familiekoordinatorer og Familiens plan til familier
om strever med lav inntekt.
• Familiekoordinator koordinerer tjenestene til både
voksne og barn, og er én kontaktperson inn til
hjelpeapparatet for hele familien – over tid.

Koordinert, tverrfaglig innsats til
barnefamilier med lavinntekt

• I tillegg forsker vi for videreutvikle modellen og
finne ut om denne måten å tilby tjenester på gir
bedre resultater.

Familiekoordinator og Familiens plan
• Helthetlig og samordnet
innsats over tid – 5 år

• Familiens plan
• Rett hjelp til rett tid

• Koordinerte tjenester til
både voksne og barn

• Én kontaktperson
• Organisert i NAV

Forskningsstøttet innovasjonsprosjekt

Oppstart og utvikling av familiens plan

Evaluering av familiens plan

0

•

6 mnd.

Samarbeid med forskningsmiljøer om å
utvikle og evaluere innovasjonsprosjektet.

•

Årlig kartlegging

Evaluering av familiens plan

1 år

1,5 år

•

Familiekoordinator følger familiene med
systematisk kartlegging ved oppstart og årlig
knyttet til en rekke levekårsindikatorer, livskvalitetsmålinger og måling av mestringstro.

Folkehelseprogrammet i Agder

Årlig kartlegging og halvårlig evaluering av familiens plan
2 år

Nye mønstre – trygg oppvekst kan gi ny
kunnskap som kan få stor betydning for
utvikling av tjenester lokalt og nasjonalt.

Oppfølgingsstudie
5 år

•

15 år

Det legges strukturer for gjennomføring av
registerdatastudie 15 år etter familiene har
avsluttet deltakelsen i prosjektet for å finne ut om
deltakelse i prosjektet har effekter på lang sikt.

Kontaktpersoner

Nye mønstre – trygg oppvekst er ett av fire satsingsområder i Folkehelseprogrammet i Agder, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. 11 kommuner på Agder
deltar i satsingen Nye mønstre – trygg oppvekst. I tillegg deltar Stavanger kommune
i prosjektet. Totalt vil 126 familier, omtrent 430 enkeltpersoner, delta i prosjektet.
Innovasjonsprosjekt har mottatt forprosjektmidler fra Regionalt forskningsfond Agder.
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