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Julie Fabian er ansat som projektleder 

for et nyt projekt til udvikling af kur-

ser og netværk for familier og samar-

bejdsmodeller mellem sociale organi-

sationer og kommuner.

Socialstyrelsen har med en bevilling ønsket 

at sætte fokus på to områder. På den ene 

side har man ønsket at udvikle nye kursus-

koncepter, der kan være med til at sikre 

trivslen i familier med børn med handicap. 

På en anden side har man ønsket at udvik-

le forpligtende og ligeværdige modeller for 

samarbejde mellem sociale organisationer 

og kommunale myndigheder. Det er den-

ne opgave der er lagt i hænderne på Julie 

Fabian som projektleder. Ligeværd har talt 

med Julie Fabian og Esben Kullberg om 

projektets betydning.

- Jeg tror forældrene har et meget stort 

behov for viden og for netværk, så næsten 

uanset hvordan projektet kommer til at for-

løbe kan det kun gøre noget godt for for-

ældrene. Forældrene er jo midt i en hel mas-

se hændelser og samtaler med myndighe-

der, men de ved måske ikke, hvordan de 

skal grave deres muligheder frem. Jeg glæ-

der mig meget til mødet med forældrene, 

og det bliver interessant og spændende at 

udvikle en model for relationen og samar-

bejdet mellem en social organisation og en 

kommune, fortæller Julie Fabian om det 

kommende arbejde.

Julie Fabian er 31 år, har en faglig bag-

grund som omfatter både konsulentarbej-

de, pædagogisk arbejde og arbejde som 

socialrådgiver. Hun er uddannet socialråd-

giver og har en kandidat fra DPU (Danmarks 

Pædagogiske Universitet) i pædagogisk so-

ciologi. Hendes baggrund omfatter også 

frivilligt arbejde med børn og unge med 

særlige behov.

Erfaringer fra kommunalt arbejde

- Jeg har tidligere arbejdet med anbringel-

ser af børn, så jeg har prøvet at være i myn-

dighedsrollen. Jeg har på den måde både 

viden og erfaring med den kommunale tænk-

ning og struktur, som vil være en fordel og 

komme projektet til gode i samarbejdet med 

kommunerne, vurderer Julie Fabian.

Der er meget stor forskel på at være en 

social organisation og en kommune. Der-

for kan det være en svær øvelse at lave li-

geværdige og gensidigt forpligtende sam-

arbejder mellem to så forskellige organisa-

tionstyper. Netop det var en af grundene 

til at Ligeværd fandt denne opgave ekstra 

interessant.

Nyt projekt i Ligeværd:

Forældrekurser,  
netværk og samarbejde
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- Nye samarbejdsmodeller skal være 

med til at udvikle måder at deles om arbej-

det, hvor vi sikrer at både de kompetencer 

og muligheder, der findes i den sociale or-

ganisation, og de kompetencer og mulig-

heder, der er til rådighed i det kommunale 

system, bliver bragt i spil for at styrke fami-

lierne. At skabe den ligeværdighed i sam-

arbejdet er ikke en let sag, men det er helt 

afgørende for at vi kan hjælpe familierne, 

at vi anerkender at vi kan forskellige ting, 

og at vi har brug for hinanden for at kun-

ne støtte hele familien, fortæller Esben Kull-

berg om baggrunden for projektet og Ju-

lies opgave som projektleder.

Samarbejdet er vigtigt. Der er stor viden 

i det kommunale system, som skal formid-

les forståeligt til forældrene, men der også 

er områder, hvor de sociale organisationer 

er bedre til at hjælpe end kommunerne. Det 

samarbejde, der skal udvikles i projektet, 

skal være med til at sikre, at det bliver tyde-

ligt hvad kommunerne er gode til, og hvad 

de sociale organisationer er gode til, så fa-

milierne får det bedste fra de to verdener.

Tæt på Havredal

Julie Fabian har på mange måder en fag-

lig og uddannelsesmæssig baggrund, der 

er som ”skræddersyet” til udfordringen 

som projektleder for netop den opgave. I 

tilgift har hun en personlig baggrund, der 

er yderligere en fordel i arbejdet.

- Jeg er ”vokset op” med Havredal, 

som min mor var en af initiativtagerne til 

og mangeårig forstander for, og har altid 

haft målgruppen tæt på. Jeg har meget 

tidligt deltaget i frivilligt arbejde og på kon-

ferencer på området, fordi jeg altid har 

FORÆLDREKURSER, NETVÆRK OG SAMARBEJDSMODELLER
Socialstyrelsen har sammenlagt bevilliget 4,6 millioner til projektet med forældre- 
kurser, netværk og samarbejdsmodeller mellem organisationer og kommuner.
Projektet er i to dele – et projekt mellem Ligeværd og Aarhus Kommune og et  
projekt mellem Ligeværd og Randers Kommune.

Projektet falder i tre faser: 
1. Pilotfasen løber i 5 mdr. og skal udvikle og afprøve den første pilotmodel for  
 forældrekurser.
2. Testfasen løber 12 mdr. og skal afprøve den tilrettede pilot.
3. Implementeringsfasen løber i 11 mdr. og skal køre den færdige model, der så  
 skal bredes ud i andre kommuner.

Foreløbigt har Ligeværd fået del i 1. fase hvor der er ca. 500.000,- til deling i  
hvert projekt.

syntes det var spændende. Min baggrund 

i den verden har selvfølgelig også domi-

neret og været udgangspunkt for mange 

af de rapporter og opgaver jeg har skre-

vet i forbindelse med mine studier, fortæl-

ler Julie Fabian og fortsætter:

- Jeg har altid interesseret mig for mål-

gruppen, både gennem frivilligt arbejde og 

gennem mine studier. Jeg har også altid 

brugt meget tid på det juridiske, hvor man 

i relationen og mødet den enkelte kan gø-

re en forskel. Det tror tror jeg også vil kom-

me forældrene og Ligeværd til gode. Jeg 

glæder mig til at komme i gang og til at 

møde forældrene og samarbejdspartnerne 

i Aarhus og Randers kommuner. 

Esben Kullberg


