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Indledning
Vejle krisecenter (efterfølgende benævnt som VKC) blev etableret i 1984 som beskyttelse og tilflugtssted for
voldsramte kvinder og deres børn.
I starten drives VKC alene af frivillige, efter en årrække ansættes første medarbejder, løbende over en
udvikling til i dag, hvor der er 6 ansatte, fordelt på en leder (37 timer), en administrativ medarbejder (30
timer), en børnemedarbejder, pt. lærer (25 timer), en socialrådgiver (30 timer) og to husassistenter (2 gange
37 timer). Aktuelt bemander ansatte VKC i hverdagene fra kl. 07.00- 19.00, samt lørdage fra 7.45-15.00
Frivillige har i hele VKCs historie været en fast bestanddel af huset, og er gået fra at være døgndækkende
bemanding til nu at bemande huset eftermiddag, aften og nat, samt søn – og helligdage. Den oprindelige
tanke med den frivillige arbejdskraft, var at synliggøre behovet for et krisecenter i Vejle og når det var
synliggjort, skulle de frivillige vagter erstattes helt af ansat personale. Dette har ændret sig hen ad vejen, til at
ingen i VKC i dag kan forestille sig en hverdag uden frivillig arbejdskraft, men nok en ændring af frivilligebegrebet.
VKC er en selvejende institution med driftsaftale med Vejle kommune.
Ønsket om beskrivelse af værdier og mål for VKC er kommet parallelt fra flere fronter. Dels i forbindelse
med tilsyn fra Vejle kommune, der påpeger behovet, dels ønsker fra bestyrelse og medarbejdere. På disse
foranledninger udfærdigede bestyrelsen for VKC i efteråret 2012 ”Kommissorium for udarbejdelse af vision
2018 -herunder værdigrundlag og udviklingsplan for Vejle Krisecenter”.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, i daglig tale visionsgruppen, bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2
frivillige og VKCs leder og socialrådgiver. Arbejdsgruppens opgave er at udfærdige oplæg til VKCs
bestyrelse om visioner for VKC i 2018, oplægget skal afleveres til bestyrelsen inden sommerferien 2013.
Bestyrelsen besluttede ligeledes at oplægget efter drøftelse og færdiggørelse i bestyrelsen skal sendes i
høring ved relevante samarbejdspartnere og interesseorganisationer, inden endelig beslutning i efteråret
2013.
Resultaterne af visionsgruppens drøftelse og forslag til forandring/tiltag og videre forløb følger her, afsluttet
med beskrivelse af visionsgruppens arbejde, relevante fakta og bilag. I bilag er vedlagt kommissorium
udarbejdet af VKC´ s bestyrelse; drifts- og samarbejdsaftale med Vejle kommune; ”Grundpakken”, der er
besluttet på Landsorganisation af kvindekrisecentre (LOOK)´s generalforsamling 2012 og som alle
medlemsorganisationer er forpligtet af, herunder også VKC. Beskrivelserne og forslagene fra visionsgruppen
er en kombination af i forvejen velafprøvede tiltag og procedurer i VKC og udvikling af nye.
Visionsgruppen har søgt inspiration på Krisecentrene i Næstved, Randers og Herfølge, og på Edenplejehjemmet Højager-centeret i Jelling. Vi ønsker hermed at rette en varm tak til alle 4 institutioner for stor
inspiration og imødekommenhed.
Det er visionsgruppens ønske, at det udarbejdede skaber dialog, debat og diskussion, alt sammen til gavn for
de kvinder og deres børn, der søger VKC.

Visionsgruppen, Vejle d. 07.06.13
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Værdigrundlag
Vejle Krisecenter tager udgangspunkt i at:




Alle børn og voksne er unikke og har iboende kompetencer og ressourcer til at mestre livet
og til udvikling.
Respekt og anerkendelse er drivkraften i udvikling og læring.
Enhver er ansvarlig for egne handlinger og valg.

Vision
Kvinder og børn kan leve et liv uden vold i nære relationer

Visionen nås ved:




faglig dygtighed
inklusion
innovation

Således at kvinder og børn kender VKC for at yde relevant god rådgivning, støtte og omsorg.
At samarbejdspartnere kender VKC som et godt tilbud til kvinder og børn, og som en kompetent
samarbejdspartner.
At interesseorganisationer og Vejle kommune kender VKC som et anerkendt videns- og
erfaringscenter.
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Mål
Vi vil ud fra den enkelte kvindes/ det enkelte barns behov skabe rammer, der understøtter, at deres
egne kompetencer og ressourcer bringes i anvendelse til brug for fremtidigt liv uden vold i nære
relationer – med eller uden samliv med ægtefælle/samlever/far. Formidle viden om vold mod
kvinder og børn og metoder til at imødegå dette.
Målet for indsatsen er at sikre børn og kvinder mod yderligere vold i nære relationer og støtte dem i
en udvikling, hvor de selv kan håndtere deres situation og hindre gentagelse.
Det er vores mål, at kvinder og børn skal have kortest muligt ophold i krisecenteret, da det er en stor
psykisk - og ofte også økonomisk - belastning for kvinder og børn at have ophold i krisecenter.
Vi vil udvikle evidensbaserede metoder i behandlingen af voldsudsatte kvinder og deres børn.

Målgruppen
Målgruppen for indsatsen er kvinder og deres eventuelle børn, der har været udsat for fysisk,
psykisk, seksuel og/eller økonomisk vold i nære relationer, eller trusler herom. Samt kvinder og
deres eventuelle børn, der aktuelt udsættes for stalking. Jf. Lov om socialservice § 109.
Kvinder, der er udsat for vold eller trusler om vold i nære relationer eller for stalking, er omfattet af
målgruppen, såfremt de har lovligt midlertidigt eller permanent opholdstilladelse i Danmark,
herunder også processuelt ophold (midlertidigt ophold i den periode en ansøgning behandles af
myndighederne).
Kvinder udsat for trafficking og/eller prostituerede kvinder kan ved ledig kapacitet i Vejle
Krisecenter indskrives, men alene med det formål at afklare situationen. Derefter henvises til
relevant tilbud til disse kvinder. Der skal ved indskrivningen være truffet aftale med den henvisende
myndighed om betaling af den kommunale takst, da kvinderne ikke er omfattet af Servicelovens §
109.
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Undtagelser i forhold til målgruppen

Kvinder i aktivt misbrug og kvinder på turistvisa i Danmark, er ikke omfattet af målgruppen.
Kvinder med problemstillinger, der indebærer en alvorlig uhensigtsmæssig adfærd til gene for
husets øvrige kvinder/frivillige/ansatte, herunder ubehandlede psykiatriske problemstillinger er ej
heller omfattet af målgruppen og henvises til andre tilbud.

Visitation
Alle kvinder, der henvender sig til VKC for at få ophold og beskyttelse, får en visitationssamtale,
inden endelig indskrivning. Kontakter kvinden VKC i et tidsrum hvor, der ikke er personale
tilstede, foretages en let afklarende samtale, med det primære formål, at afklare om kvinden tilhører
målgruppen. Er det tilfældet indskrives kvinden midlertidigt, indtil en visitationssamtale har fundet
sted.
Visitationssamtalens formål er:




Afklaring af om kvinden tilhører målgruppen.
At afstemme forventninger med kvinden, hvor der vurderes, om det er realistisk, at hendes
situation kan afklares under ophold på VKC.
At aftale hvordan egenbetaling for opholdet afregnes. (Ingen kvinder og børn afvises på
VKC, alene med baggrund i manglende eller uklar betalingsevne for ophold).

Kan dette afklares både til kvindens og VKC tilfredshed indskrives kvinden og evt. børn. Der
udarbejdes et notat om det aftalte samarbejde mellem kvinden og VKC, hvor mål for opholdet
noteres. Notatet kan under hele opholdet ændres eller justeres, hvis begge parter er enige om det.
Hvis visitationssamtalen afklarer, at kvinden ikke kan hjælpes optimalt ved ophold på VKC,
tilbydes kvinden støtte til at søge kontakt til relevant sted/instans. Hvis kvinden eksempelvis ikke
vurderes velplaceret især i forhold til sikkerhed i VKC i forhold til husets øvrige beboere, støttes
kvinden i kontakt til andet krisecenter. Ligeledes ved pladsmangel henvises til andet krisecenter.
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Rådgivning af voldsramte ikke-indskrevne kvinder
Kvinder, der kontakter VKC for rådgivning om vold i nære relationer, uden at ønske ophold på
VKC og kvinder udenfor målgruppen tilbydes afklarende og støttende samtale med fagpersonale.
Der kan i særlige tilfælde tilbydes flere samtaler efter behov.

Ophold
Under ophold på VKC tilbydes kvinden efter behov:












Sikkerhed
Omsorg og samvær med personale og frivillige
Ro og rum til omtanke og rekreation
Krisehjælp
Støttende og bearbejdende samtaler om volden og dens konsekvenser.
Støttende og bearbejdende samtaler om bekymring for fremtiden og om at hindre yderligere
vold og gentagelse.
Støtte til afklaring af ønsker for fremtiden (eksempelvis bolig, økonomi,
forældremyndighed/børns bopæl, opholdstilladelse).
Støtte til kontakt til myndigheder (eksempelvis kommune, statsforvaltning,
udlændingeservice, politi).
Krisecentererklæring ift. forældremyndighed eller ophold i DK.
4 psykologsamtaler om volden under opholdet på VKC.
Økonomisk og juridisk rådgivning via Maryfonden ved jurist og økonom.

Kvinder med børn tilbydes endvidere også:






Planlagte samtaler kvinder, barn/børn og personale imellem, hvor formålet er, at barn/børn
og mor sammen får i talesat, hvad der er hændt.
Planlagte samtaler kvinder, barn/børn og personale imellem, hvor formålet er, at barn/børn
har mulighed for at udtrykke ønsker for fremtiden.
Støttende samtaler om børnenes trivsel og udvikling.
Op til 10 psykologsamtaler til hvert enkelt barn.
Aflastning 2-3 formiddage om ugen af ca. 2 timers varighed pr. gang.

Børn med mødre på krisecenter tilbydes:


Sikkerhed
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Omsorg og samvær med personale og frivillige
Ro og rum til omtanke og rekreation
Børnesamtaler om det hændte og evt. bekymring ift. fremtiden. Endvidere afklaring af
barnets netværk med henblik på, om der findes værdifulde voksne, der kan støtte barnet.
Aktiviteter med husets andre børn og personale 2-3 formiddag om ugen af ca. 2 timers
varighed.
Skolegang på folkeskole i Vejle.
Samvær med ”Røde kors-ungdom”1 og eller andre, en eftermiddag om ugen.

Generelt ved ophold:
Mødrene varetager under deres ophold på VKC den fulde pasning og omsorg for deres barn/børn.
Der tilbydes så vidt muligt et pædagogisk tilbud til børnene 2-3 formiddage om ugen af ca. 2 timers
varighed. Om muligt er tilbuddet udendørs.
Husets kvinder tilbydes efter behov og mulighed fælles aktiviteter med personale, frivillige og
husets andre kvinder.
Kvinden tilbydes støtte til at danne netværk, evt. i form af Q-net2.
Under ophold skal alle kvinder uden tilgængelig bolig være aktivt boligsøgende – og frasiger de sig
bolig, VKC vurderer rimelig, er de ikke længere berettiget til ophold på VKC.
Ved bekymring for et barns trivsel og/eller udvikling ift. Servicelovens bestemmelser indgives
underretning til hjemkommunen. Mor er altid orienteret om underretningen forinden (dog undtaget
ved mistanke om seksuelle overgreb).

Udskrivning
Når en kvinde indskrives på VKC, tages der – med kvindens tilladelse - straks kontakt til
hjemkommunen, der orienteres om ophold på VKC og om evt. behov for kommunal koordinerende
familierådgivning under og efter opholdet.
Der foretages opfølgning på kvinder og børns sikkerhed, evt. i form af kontakt til politi om
overfaldsalarm/tilhold mm.
1

Ungdommens Røde kors tilbyder aktuelt de børn, der bor i krisecenteret samvær ugentligt af 2
timers varighed med 2-3 unge frivillige, uden mor. De unge leger, hygger, går tur mm til børnenes
– og mødrenes- store fornøjelse.
2
Q-net er et kvindenetværk etableret og drevet af Røde kors til kvinder, der har været udsat for vold
og/ eller levet isoleret. Der arrangeres samvær/aktivitet flere gange pr. md.
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Kvinder og børn tilbydes afsluttende, evaluerende samtale om opholdet på VKC og om, hvordan
evt. fremtidige voldelige hændelser kan undgås/afværges. Kvinderne orienteres om efterværn i
VKC.

Efterværn
Efterværnstilbud i VKC lægger vægt på at støtte kvinderne i at søge relevante tilbud til deres
forsatte liv og udvikling udenfor VKC.
Kvinder og deres børn, der har haft ophold i VKC kan deltage i efterværnstilbud i form af
”tirsdagscafe”, hvor der er hyggeligt samvær, samt mulighed for kort samtale med personale.
Ydermere kan de tilbydes aftalt samtale om voldsrelaterede emner, personligt, skriftligt eller
telefonisk.

Antal kvinder og børn
Antallet af indskrevne kvinder med børn øges, da behovet for flere pladser er til stede 3. Indskrevne
kvinder vil kunne drage fordel af flere kvinder i huset, i forhold til gensidig støtte og
gruppebehandling. Det vurderes, at antallet af kvinder kan øges, indenfor den aktuelle
personalenormering, ved ændringer af arbejdstilrettelæggelsen og ved at de aktuelle ressourcer
udnyttes bedre, under forudsætning af ændrede fysiske rammer.
Dog sådan, at der ved behov lukkes for tilgang, hvis enkelte kvinder har mange børn med og det
vurderes ikke at kunne rummes i huset, enten fysisk eller mentalt.

3

I 2012 blev 112 kvinder afvist af VKC, grundet pladsmangel, 60 kvinder blev indskrevet og
samtidig har VKC en belægningsprocent for 2012 på 63,6 %. Årsagen er et misforhold mellem
antal pladser i forhold til normering og krav fra de kommunale brandmyndigheder. I 2011
indskærpede brandmyndighederne, at der under ingen omstændigheder måtte sove mere end 9
indskrevne personer og 1 vagt i VKC pr. nat. VKC har 6 værelser til kvinder og deres evt. børn,
hvis 2 eller 3 kvinder og deres børn optager de 9 pladser ift brandmyndighederne, må der lukkes
for tilgang, selv om der reelt er ledige pladser. Belægningsprocenten for VKC kan efter nuværende
beregningsmodel yderst sjældent blive på 100, da børn ikke medregnes i %, men alene ”optager
plads”.
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Fysiske rammer
VKC ændrer sine fysiske rammer, da de nuværende rammer er utidssvarende og ikke tilgodeser
behov og lovgivningsmæssige krav. Dette gøres ved enten forandring/udvidelse i nuværende
domicil eller flytning til andet.
Der er behov for tidssvarende værelser til kvinder og børn. Ønskeligt er et badeværelse pr.
værelse/familie. Og i alt et badeværelse med badekar til kvinder med særlige fysiske behov.
Fælles køkken og the-køkken og fleksible rum, der kan anvendes til spise og – opholdsrum. Et
”børnerum”. Rum, der kan anvendes som ”ungerum”, besøgsrum, hvilerum mm.
Sove/hvilerum til vagt/personale, samt separat bad og toilet.
Separat mødelokale, samtalerum og PC- arbejdspladser.
Opbevaringsrum til barnevogne, cykler, vaskefaciliteter, lagerplads mm.
De fysiske rammer tilstræbes at være handicapvenlige.
Der ønskes en fysisk placering midt i Vejle by, af hensyn til tilgængeligheden, samtidig med, at der
ønskes mulighed for lille en have og legeplads, eller i hvert fald mulighed for ophold ude.

Oplysning om voldsforebyggelse/håndtering af vold
VKC tilbyder oplysning og undervisning om voldsforebyggelse/håndtering af vold til
organisationer, arbejdspladser, grupper af fagpersoner og studerende i et mindre omfang. Endvidere
i særlige tilfælde supervision til tætte samarbejdsparter, i forhold til konkrete problematikker.
Ydelserne afregnes på timebasis, men kan i specifikke tilfælde gives vederlagsfrit. Ydelserne passes
ind i dagligdagen, så det direkte arbejde med kvinder og børn altid har fortrinsret.

Metode
Systemisk-anerkendende tilgang
VKC ønsker at arbejde i systemisk-anerkendende tilgange i alle forhold. Det vil sige i forhold til
kvinder og børn, personale og frivillige imellem og i samarbejdet med samarbejdspartnere. Altså at
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tage udgangspunkt i den enkeltes/fællesskabets ressourcer og i den sammenhæng, de fungerer/ skal
fungere i. Alle frivillige og ansatte tildeles basisviden om dette ved undervisning, såvel som ansatte
også tildeles kurser/personaleudvikling og supervision i forhold til metoden.

Elektronisk håndbog
VKC udarbejder en elektronisk håndbog, hvor alle arbejdsgange, procedurer, metoder og andre
relevante ting er beskrevet. Som udgangspunkt følges håndbogen, med mindre væsentlige forhold
taler imod. Håndbogen udarbejdes således, at det, der er relevant for ansatte er tilgængeligt for dem.
Det, der er relevant for frivillige er tilgængeligt for dem. Og det med fælles relevans er tilgængeligt
for alle.

Elektronisk logbog
Der udfærdiges elektroniske logbøger for hver enkelt kvinde og hendes børn, hvori mål, samtaler,
evt. underretninger, udvikling mm beskrives og evalueres. Logbogen udarbejdes løbende af den
enkelte kvindes team (beskrevet senere) og kvinden udleveres en kopi ved afrejse fra VKC. Som
udgangspunkt slettes logbogen for den enkelte kvinde ved afrejse fra VKC, men i tilfælde at accept
fra den enkelte kvinde om kontakt 1 år efter afrejse (med henblik på effektmåling), beholdes
udskrift af logbog 1 år, indtil efter endt effektmåling.

Dagsrapport
Der udarbejdes elektronisk dagsrapport, der indeholder generelle gensidige informationer frivillige
og ansatte imellem. Endvidere relevante oplysninger om de enkelte kvinder. Når der skrives om en
kvinde i dagsrapporten, er kvinden bekendt med dette.

Evidensbaserede metoder og udvikling
Der opsamles løbende data om, hvilke metoder, der er bragt i anvendelse og med hvilket resultat, til
brug for udvikling af nye metoder og optimering af i forvejen anvendte metoder.
Alle forpligtelser om datasikkerhed er kendte og overholdes.

Teams i forhold til den enkelte kvinde og hendes børn
VKC arbejder i små team med 2-3 ansatte pr. kvinde og hendes børn, der følger kvinden fra
visitation/indskrivning til udskrivelse/endt efterværn. Formålet er at sikre den enkelte kvinde og
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hendes tryghed og viden om, hvem hun skal forholde sig til i forhold til støtte. At optimere
udnyttelse af eksisterende ressourcer i VKC. Det vil betyde, at kvinden i mange af døgnets
personale-dækkede timer, vil kunne have kontakt til en fra det team, hun er knyttet til. Teamet
benævnes overfor kvinden som ”dit team”, med det formål at gøre kvinden til hovedpersonen i
løsningen af sine udfordringer, men samtidig som et fuldgyldigt medlem af et team.

Familiesamtaler
Alle kvinder, der har børn med på krisecenter tilbydes familiesamtale - og efter behov flere, med
alle kvindens børn og med 2 ansatte fra sit team. Formålet med samtalen er, at sikre at børnene i
trygge rammer kan fortælle om deres oplevelser og ønsker i forhold til fremtiden. I samtalen støttes
mor i at reflektere og mor kan fortælle børnene om sine ønsker og overvejelser i forhold til
fremtiden. Familien er i centrum i familiesamtalen.

Børnesamtaler
Alle børn på VKC tilbydes børnesamtale – og efter behov flere, med sit team (herunder også mor).
Der tales med barnet om ønsker i forhold til fremtiden og om hvem, der for barnet er værdifulde
voksne, der kan støtte barnet. Der tegnes netværkskort og der undersøges og træffes eventuelt
aftaler om, hvem der med fordel kan inddrages fra barnets netværk – ved relevans, om muligt gerne
far. Barnet er i centrum i børnesamtalen.

Morgenmøder
Der er på hverdage morgenmøde med deltagelse af alle kvinder, med undtagelse af de kvinder, der
er på arbejde/uddannelse eller til relevante møder på tidspunktet, de børn, der har lyst og 2 ansatte.
Formålet med morgenmøde er at aftale/fordele praktiske gøremål, give generelle informationer og
at drøfte relevante emner, eksempelvis det at have ophold i krisecenter med mange børn og voksne.
Der vil ved lejlighed være gruppesamtale og/eller let undervisning under mødet i forhold
adfærd/handlemåder/tankemåder affødt af at leve i voldsfyldte forhold, men altid i en form, hvor
børn kan deltage, hvis der er børn til mødet. Morgenmøderne bidrager til at skabe struktur på dagen.

Mentorer
Den enkelte kvinde, kan efter kort tids ophold i krisecenteret opfordres til at være mentor for en
senere ankommet kvinde i forhold til praktiske gøremål – så den enkelte mentor oplever sig værdsat
og alle ressourcer udnyttes.
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Løsning af praktiske og administrative opgaver i VKC
VKC ønsker at være et rent og velholdt opholdssted for kvinder og børn, hvor den mad VKC er
vært for er sund, nærende og på sigt i videst muligt omfang økologisk.
Indskrevne kvinder forestår rengøring i egne rum (undtaget grundrengøring i forbindelse med
fraflytning), samt deltager i rengøring i fælles rum, køkken og badeværelser.
Praktisk personale forestår øvrig rengøring i almindelighed, men der kan forventes en faldende
standard, med baggrund i ønsket om praktisk stilling ændres til en stilling med
socialfagligt/pædagogisk indhold. Al personale deltager i rengøring i udvalgte situationer.
Administrative opgaver søges på sigt optimeret ved evt. tilkøb af opgaver (eksempelvis
lønudbetaling) Flest mulige opgaver rationaliseres (eksempelvis kunne indkøb foretages via
internettet)
Alle personalemæssige ressourcer rettes mod indskrevne kvinder og børn, og øvrige praktiske
opgaver søges løst ved frivillige.
I tilfælde, hvor der laves/tilberedes forplejning, indbydes indskrevne kvinder til deltagelse, primært
med det formål, at de oplever sig værdifulde for fællesskabet, men også for at udnytte eksisterende
ressourcer.
Ved arrangementer for frivillige og/eller bestyrelse tillægges deltagerne opgaven vedr. forplejning.
Vedligehold af have, udenoms-arealer, små maleropgaver mm. søges løst ved frivilligt arbejde,
eksempelvis 2-3 ”viceværter” (gerne mandlige), der kan rekvireres efter behov.

Personalesammensætning og uddannelse
Der er kontinuerligt en udvikling af det socialfaglige, pædagogiske og/eller sundhedsfaglige felt i
personalegruppen, og en bred tværfaglig sammensætning, med det formål at nå målet. Ved
ansættelser vægtes dette højt, såvel som dokumentation for, at den pågældende kan anvende
kompetencerne i forhold til både børn og voksne. Der stilles krav om, at alle ansatte modtager
supervision løbende og deltager i relevant træning og uddannelse. Træningen og uddannelsen vil
være specifik målrettet arbejde i krisecenter og det tilstræbes, at så mange personalemedlemmer
som muligt deltager i samme forløb, med det formål at sikre nytteværdien af forløbene.
Administrativt og praktisk personale deltager i supervision og al relevant træning og uddannelse
indenfor det pædagogiske område, og der er også sideløbende deltagelse i kurser/uddannelse
indenfor eget område.
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Frivilliges opgaver
Frivillige i Vejle Krisecenter varetager 2 typer af opgaver, dels vagt-opgaver, dels frivilligeaktiviteter.
Vagt-opgaver





indebærer sikring af børn og voksne i huset, ved pasning af dør og tlf.
stille sig til rådighed med støtte og samvær med kvinder og børn.
modtage nye kvinder ved ankomst.
deltagelse i vagtplanlægning og – dækning.

Frivillige-aktiviteter er aktiviteter, der udføres af frivillige efter eget ønske og altid efter samråd
med personalet. Det kan eksempelvis være:








ekstern ledsageordning/bisidder
besøgsven
lektiehjælp/ vejledning
aktivitet/samvær med børn
”på tur med mor og børn/kvinder”
Madlavning
vejledning og andre praktiske opgaver.

Opgaverne kan ydes i forhold til såvel nuværende og tidligere brugere af huset. Frivilligeaktiviteter er anvendelse af frivilliges særlige interesser og kompetencer. Opgaverne kan udføres
af frivillige alene/ flere sammen eller i samarbejde med personalet.
Børnepasning, rådgivning/vejledning undtaget.
Ved rekruttering af nye frivillige forestår lederen af VKC samtaler, skoling mm. Frivillige tilbydes
relevant kursus/efteruddannelse, evt. i samarbejde med andre private interesseorganisationer.
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Forholdet mellem frivillig og ansat personale
Både personale og frivillige mødes ved overlapning i forbindelse med vagtskifte og der orienteres
om husets beboere og særlige forhold. Endvidere afholdes der 2 gange årligt fælles aktiviteter for
frivillige og ansatte med et fagligt indhold, med det formål at sikre gensidigt kendskab og enighed
om værdigrundlag og metoder.
Der holdes månedligt vagtgruppemøder med deltagelse af repræsentant fra hver vagtgruppe og
VKCs leder, hvor der orienteres gensidigt om huset og relevante emner.
Der oprettes en kompetancebank, hvor de frivillige, der har særlige kompetencer og/eller interesser,
som de ønsker at anvende sammen med kvinder og børn i VKC, registreres. Personalet kan så ved
behov kontakte den pågældende frivillige og tilrettelægge et særligt tilbud, såvel som den frivillige
kan aftale en aktivitet med kvinder og/eller børn. Personalet orienteres altid om dette, med det
formål at sikre bedst mulig anvendelse af den frivilliges indsats.

Succeskriterier for 2018
Det er for alle nedenstående kriterier gældende, at der ikke hidtil er sammenlignelige indsamlede
data i VKC, eller på andre krisecentre i Danmark, undtaget det sidste punkt vedr. gennemsnitlige
indskrivningstid. Se bilag Statistik fra LOKK 2011.
Mindst 50 % af kvinder, der har været indskrevet i VKC mere end 14 dage, fastholder de/det mål de
har ved udskrivningen 1 år efter, de har forladt VKC.
90 % af kvinder med børn i VKC, der er indskrevet mere end 5 dage, deltager sammen med deres
børn i familiesamtale.
90 % af børn på VKC, der er indskrevet mere end 7 dage, deltager i børnesamtale.
Alle frivillige og ansatte har basisviden om systemisk-anerkendende tilgange via undervisning.
Ansatte deltager yderligere i kurser/personaleudvikling og supervision i forhold til metoden.
Ansatte er endvidere løbende efteruddannet i forhold til specifikt at arbejde på krisecenter.
30 % af frivillige deltager i andre aktiviteter på VKC end vagter.
Den gennemsnitlige indskrivningstid for en kvinde er på VKC under 20 dage i 2018 (25 dage i
2012).4
4

Den gennemsnitlige indskrivningstid ønskes nedbragt i relation til et af målene for VKC: ”Det er vores
mål, at kvinder og børn skal have kortest muligt ophold i krisecenteret, da det er en stor psykisk - og ofte
også økonomisk - belastning for kvinder og børn at have ophold i krisecenter.” Se side 6.
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Foreslåede forandringer/tiltag og det videre forløb
Overordnede konklusioner på Visionsgruppens arbejde er forandring/udvikling/tiltag på følgende
områder:







De fysiske rammer i VKC er foreslået forandret snarest, da de nuværende er
uhensigtsmæssige og utidssvarende.
Antallet af indskrevne kvinder øges til 9 kvinder med børn, da de eksisterende
personalemæssige ressourcer kan udnyttes til dette. Et øget antal indskrevne kvinder kunne
betyde, at kvinderne, som større gruppe kan støtte hinanden gensidigt. Der afvises årligt ca.
dobbelt så mange voldsramte kvinder som der indskrives, grundet pladsmangel.
Den socialfaglige/pædagogiske indsats styrkes, dels ved faglig opkvalificering, ved valg af
metoder og systematik, ved omlægning af ansattes arbejdstid, ved pasningstilbud til børn
flere gange om ugen og endelig ved at en praktisk medarbejderstilling ændres til en stilling
med socialfaglig/pædagogisk indhold.
Frivillige-begrebet udvides til også at kunne indebære forskellige aktiviteter og
støttefunktioner for kvinder og børn.

Visionsgruppen foreslår, at der efter visionens vedtagelse straks påbegyndes arbejdet med at finde
egnede fysiske rammer. Samtidig med at styrkelsen af den socialfaglige indsats påbegyndes, da
disse 2 ting vurderes være forudsætninger for yderligere udviklinger/tiltag.
Endvidere at en visionsgruppe fortsætter – ikke nødvendigvis med samme besætning – men at der
nedsættes en gruppe, der inspirerer, følger og støtter det forsatte arbejde med implementering og
udvikling af visionerne, med mødeafholdelse eksempelvis minimum hver 3. måned eller efter
behov.
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Definitioner
Nære relationer forstås som relation til personer af begge køn, der har eller har haft en tæt
følelsesmæssig og/eller familiær tilknytning til kvinden og/eller hendes eventuelle børn.

Stalking forstås som konstellation af adfærd og hændelser, der påføres et andet menneske, og som
opfattes som gentagen påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation. (Mullen, Páthe, Purcell
& Stuart, 1999: Study of Stalkers)

Kvinder udsat for trafficking, forstås i forhold til FN´s definition som : ”at rekruttere,
transportere, huse eller modtage en person ved brug af magt eller trusler, bortførelse eller
udnyttelse af en sårbar stilling eller ved at købe samtykke fra en tredjeperson, der har kontrol med
en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Det er uden betydning om den handlede
person har givet sit samtykke til udnyttelsen, hvis der er blevet anvendt nogle af de førnævnte
midler.”

Evidensbaseret metode betyder her, at man tager udgangspunkt i den bedste tilgængelige
forskning, kombinerer den med praktikerens kliniske ekspertise og udfører behandlingsarbejdet
med øje for den konkrete situation, den enkelte befinder sig i.

Systemisk-anerkendende tilgang, forstås her som tilgange til den enkelte, der tager udgangspunkt i
systemiske tænkning og Appreciative Inquiry – også kendt som AI.
At tænke systemisk vil – ultrakort -sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge og den
systemiske tankegang handler om, hvordan vi skaber mening og sammenhæng i vores forståelse af
verden.
Grundtanken i
AI er, at man ved at skabe positive forestillinger om fremtiden kan få den enkelte til at handle
positivt i nuet.

Mentor, forstås her som en kvinde, der gennem en tid har haft ophold i krisecenter og som har
opnået praktisk erfaring for og viden om dagligdagen i et krisecenter. Mentor yder støtte og hjælp
til en kvinde, med mindre erfaring og viden om dette specifikke område.
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Vedtagelse af Vision 2018
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Bilag
Kommissorium
Kommissorium for udarbejdelse af vision 2018 herunder værdigrundlag og udviklingsplan for Vejle Krisecenter:
Arbejdsgruppen bedes udarbejde værdigrundlag, mål og udviklingsplan for Vejle Krisecenter.
Indeholdende målgruppeafgrænsning samt grundlag for visitation, ophold, udskrivning og
efterværn.
Arbejdsgruppen bedes forholde sig til de fysiske rammer i forhold til målsætningerne.
Ligeledes bedes arbejdsgruppen forholde sig til dels personalesammensætning, dels forholdet
mellem frivillig og ansat personale. Endeligt skal der udarbejdes en tidsplan for arbejdet, dog bedes
arbejdet afsluttet senest sensommeren 2013.
Det er ønskeligt at arbejdsgruppen sammensættes af: 2 repræsentanter fra bestyrelsen (bestyrelsen
siddende i november 2012), leder af krisecenter, socialrådgiver ansat i krisecenter, 2 repræsentanter
fra frivilliggruppen, ekstern konsulent evt. fra LOKK .
Arbejdsgruppen opfordres til at udarbejde lille spørgeskemaundersøgelse blandt husets brugere i
undersøgelsesperiode.
Det færdige resultat sendes i høring inden endelig godkendelse ved: Alle frivillige, alle ansatte,
bestyrelsen, Udsatte rådet, politiet, kommunale koordinerende familierådgiver, kommunal
tilsynsførende og konsulent for frivillige området.
Arbejdsgruppen opfordres til at søge inspiration på krisecentre/andre institutioner, evt. i form af
besøg.
Som støtte for arbejdet er en prioriteret liste over ”Hvorfor, hvad/hvordan, hvem og hvornår”

1) Hvorfor:


Baggrunden for at drive ”krisecenter” – historisk og fremadrettet.

2) Hvad/hvordan:
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Værdigrundlag
Mål –målbare
Faglighed:
– Fler-faglighed – kulturindsigt
Sikring af børns rettigheder
Støtte til at finde og bruge egne ressourcer.
Oplysende/forebyggende arbejde
Struktur og aktiviteter for kvinder, unge og børn.
Samarbejde med andre aktører
Frivilliges opgaveløsning.
Samspillet frivillig/ansat imellem
Organisering af frivillige
De fysiske rammer/ beliggenhed
Indtægtsdækket virksomhed

3 ) Hvem:
 Definition af målgruppe,
visitation
Internt /eksternt / efterværn
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Landsorganisation af kvindekrisecentres grundpakke
Nedenstående grundpakke er vedtaget af Landsorganisation for kvindekrisecentre på
generalforsamlingen i 2012, medlemmer af organisationen er forpligtigede af grundpakken.

Grundpakke for Kvindekrisecentre under LOKK
Grundpakken er udarbejdet af LOKK med henblik på at optimere § 109 tilbuddet til voldsudsatte
kvinder og børn, primært krisecenteropholdet. Grundpakken skal ses som målsætninger for
kvindekrisecentrenes professionelle og faglige standard. Grundpakken indeholder nuværende
lovgivning samt indebærer lovændringer og ændringer af vejledningen.
Målgruppen
Et kvindekrisecenter er et midlertidigt botilbud iht. Servicelovens § 109 til kvinder, som har været
udsat for vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være
ledsaget af deres børn. Et kvindekrisecenter adskiller sig fra andre krisecentre ved, at mænd ikke
kan indskrives.
Ambulant rådgivning
Kvindekrisecentret tilbyder ambulant rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold.
Rådgivningen har forebyggende og støttende funktion.
Akutfunktion
For at sikre den voldsudsatte kvinde og hendes børn adgang til hurtig hjælp skal der arbejdes for, at
alle kvindekrisecentre kan hjælpe de kvinder, der henvender sig, i alle døgnerts timer.
Pladskapacitet
Kvindekrisecentrenes kapacitet skal være baseret på indbyggerantal for at sikre det nødvendige
antal pladser og henvendelsesmuligheder lokalt som regionalt.
På LOKK’s intranet findes en oversigt over ledige pladser på kvindekrisecentre, der er medlemmer
af organisationen, og som kvindekrisecentret eller Hotline kan viderehenvise til.
Selvmøderprincippet
Kvinderne kan selv henvende sig til kvindekrisecentret.
Kvindekrisecentrene er et landsdækkende tilbud og en kvinde kan derfor vælge at kontakte det
kvindekrisecenter, hvor hun føler sig sikker.
Visitation
Lederen på kvindekrisecentret har visitationsretten og træffer efter en faglig vurdering afgørelse
om, hvorvidt kvinden tilhører målgruppen, og om indskrivning kan finde sted. Såfremt det vurderes,
at kvinden ikke tilhører målgruppen, henvises til andet tilbud eller til sagsbehandler.
Det er lederen af kvindekrisecenteret der i samarbejde med kvinden afgør, hvornår formålet med
opholdet er opfyldt og det derfor kan afsluttes.
Henvisning
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Offentlige myndigheder kan henvise en kvinde til ophold på et kvindekrisecenter, men ikke visitere.
Anonymitet
Af sikkerhedsmæssige grunde og af diskretionshensyn skal en kvinde kunne henvende sig anonymt
til et kvindekrisecenter. Den hidtidige bopælskommune bør dog senest 14 dage efter visiteringen
underrettes om, at en af dens borgere har ophold på det pågældende kvindekrisecenter. Dette kan
gøres, uden at kvindens navn og cpr-nummer oplyses.

Kontakt til betalingskommunen om takstbetaling
Såfremt kvinden giver tilladelse, kontakter kvindekrisecentret kvindens hjemkommune enten pr.
telefon eller pr. brev indenfor de første 3 hverdage. Kommunen orienteres om, at en kvinde og
hendes eventuelle barn/børn opholder sig på kvindekrisecentret og oplyses om den takstmæssige
betaling.
Takst
Ophold på kvindekrisecenter skal være gratis for kvinder og børn. Kvindekrisecentrene er
takstfinancierede med 50 % statsrefusion. Taksten skal fremgå af Tilbudsportalen.
Betaling for kost
På nogle kvindekrisecentre sørger kvinderne selv for kosten, og på andre betaler kvinderne en
kostpris. Det enkelte kvindekrisecenter fastsætter selv en eventuel kostordning og kostpris, som
kvinden afholder.
Akut underhold
Såfremt kvinden ved ankomsten står uden midler, skal den hidtidige bopælskommune sørge for
underhold indtil kvindens økonomiske situation er afklaret.
Tolkebistand
Den hidtidige bopælskommune sørger for betaling af al nødvendig tolkebistand til kvinder og børn.
Kontakt til handlekommunen om handleplan
Såfremt kvinden giver tilladelse og har behov for det, kontaktes handlekommunen med henblik på
en dialog om handleplan samt orientering om opholdstilbuddet på kvindekrisecentret.
Opholdsplanen skal være en del af kommunens handleplan.
Sikkerhed og beskyttelse på et kvindekrisecenter
Kvindekrisecentret tilbyder sikkerhed for at beskytte den voldsudsatte kvinde og hendes børn mod
yderligere vold og overgreb. Som en del af visitationen foretages en sikkerhedsvurdering.
Kvindekrisecentrets fysiske rammer skal sikres. Hvert kvindekrisecenter skal have udarbejdet
sikkerhedsprocedurer for kvinder og børn, ansatte og frivillige medarbejdere.
Ophold på et kvindekrisecenter
Et ophold på kvindekrisecenter rummer 4 faser, hvortil der tilknyttes relevant faglig ekspertise og
faglige tilbud. De 4 faser er:
1. Indflytning
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2. Ophold
3. Udflytning
4. Efterværn
1. Indflytningsfase

Modtagelsen af kvinder og børn sker ud fra en faglig grundlæggende viden om krisereaktioner og
voldens konsekvenser.
Der foretages en sikkerhedsvurdering af både kvinder og børn.
I indflytningsfasen modtager kvinden og hendes eventuelle børn krisehjælp, foruden hjælp til
afdækning af aktuelle problemstillinger, og til afklaring af ønsker og behov for rådgivning og støtte
under opholdet.
2. Opholdsfase

Målet for kvindekrisecentrenes indsats er at afhjælpe følgerne af vold og at støtte kvinderne til en
udvikling, der gør det muligt for dem og deres børn at leve et liv fri af vold. Kvindekrisecentrene
har metodefrihed og arbejder ud fra forskellige teoretiske referencerammer. Kvindekrisecentrene
har ansatte med en faglig specialiseret viden om vold og dens konsekvenser, om kriser og traumer.
Kvindekrisecentrene kan, som en del af deres metodefrihed, supplere den faglige ydelse med
omsorgs- og eventuelle andre funktioner varetaget af frivillige.
Tilbud til kvinder
Kvinden modtager omsorg, faglig specialiseret krisehjælp, rådgivning og støtte omkring
socialfaglige og familieretslige problemstillinger samt eventuel behandling.
Opholdsplan
Krisecentret tilbyder udarbejdelse af en opholdsplan med udgangspunkt i kvindens ønsker og
behov. Opholdsplanen skal være en del af kommunens handleplan, hvis kvinden er omfattet heraf.
Tilbud til børn
Alle kvindekrisecentre skal have et særligt tilbud rettet mod børn og unge. Tilbuddet tager
udgangspunkt i faglig viden om børn og unge, der har været udsat for eller har været vidne til vold.
Der skal som minimum tilbydes samtaler og aktiviteter med børn individuelt/i grupper, samt
mor/barn samtaler og aktiviteter.
Børn i skolealderen skal modtage undervisning jfr. gældende lovgivning.
Kvindekrisecentrene skal sikre børnene mod yderligere vold og overgreb. Det inkluderer, at der
sammen med moderen foretages en sikkerhedsvurdering i forhold til skole og daginstitution,
udlevering til samvær med faderen m.m.
I forbindelse med opholdet skal kvindekrisecentret støtte moderen i at bibringe det professionelle
netværk omkring familien en forståelse for barnets særlige problemstillinger.
Underretningspligt
Kvindekrisecentrene har en skærpet underretningspligt jfr. Barnets Reform § 153, hvor personer,
der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under
udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung
under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.
Behandling
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Kvindekrisecentret rådgiver kvinden om, at hun og børnene har ret til psykologsamtaler og / eller
lægebehandling. Både kvinder og børn skal tilbydes gratis psykologsamtaler.
Behandlingstilbud til mænd
Kvindekrisecentret rådgiver om behandlingstilbud til voldsudøvende mænd. Denne rådgivning skal
ske ikke mindst af hensyn til fremtidig samvær med fælles børn.
3. Udflytningsfase

Opholdets varighed
Lederen afgør ud fra en faglig vurdering, hvornår formålet med opholdet er opfyldt. Dvs. at kvinden
har gennemgået en proces, hvor hun har fået bearbejdet den akutte krise og hvor de juridiske og
praktiske forhold er afklaret, så hun kan være mest mulig tryg og i sikkerhed i den kommende bolig.
Af hensyn til kvindens muligheder for at få et liv uden vold, vil det ofte være hensigtsmæssigt, at
opholdslængden er mindst 3 måneder.
Udslusning
Under udslusningsfasen arbejdes der med at planlægge udflytning og det fremtidige liv udenfor
kvindekrisecentret.
I udslusningsfasen kan der opstå ny bekymring og retraumatisering, hvorfor der arbejdes med
sikkerhedsplanlægning i den kommende bolig og i den kommende hverdag.
4. Efterværn

Kvindekrisecentret har efterværnstilbud til kvinder og børn. At frigøre sig fra vold er ofte en
langvarig proces, der kan strække sig over år. Der tilbydes efterværn i en periode efter opholdet, der
støtter op om denne proces. Kvindekrisecentrets tilbud om efterværn bygger på den relationelle
tillid, der er skabt under opholdet. Efterværnet kan indeholde hjemmebesøg, netværksgrupper,
socialt gruppearbejde, hvor volden bearbejdes, mulighed for at vende tilbage til krisecentret for råd
og vejledning, samarbejde med familierådgiver m.m.
Specialiserede kvindekrisecentre
Udover de almindelige kvindekrisecentre skal der på landsplan og regionsplan være et passende
antal kvindekrisecentre, der har specialtilbud til de voldsudsatte kvinder, der har brug for særlige
rammer eller ikke kan indgå i de eksisterende kvindekrisecentertilbud, eksempelvis:
- Længerevarende kvindekrisecentertilbud til voldsudsatte kvinder med særlige behov
- Kvindekrisecentre med handicaptilgængelighed
- Tilbud til psykisk udviklingshæmmede kvinder
- Tilbud til etniske unge/par udsat for æresrelateret vold
- Tilbud til handlede kvinder
- Tilbud til narkoprostituerede kvinder
- Tilbud til kvinder med misbrug/psykiatrisk lidelse eller dobbeltdiagnoser

Vedtaget på generalforsamlingen 2012
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Driftsaftale

27

28

29

Samarbejdsaftale med Familieafdelingen/Vejle Kommune
Emne:

Samarbejdsaftale mellem Familie & Forebyggelse
og Vejle Krisecenter 2013

Dato

Sagsbehandler

Direkte telefonnr.

Journalnr.

08.05-2013

Kirsten Ravn

76 81 51 15

16.14.00-K08-3-08

Tilsyn

Vejle Kommune har efter Lov om Social Service § 146 en forpligtelse til at føre
tilsyn med de børn, der opholder sig på Krisecentret i Vejle.
Dette tilsyn udføres af medarbejder under det løbende samarbejde med
Krisecentret. Der skal som minimum afholdes møder hver 6. måned eller efter
behov.
Udover at føre tilsyn sikres at Krisecentret er opdateret på Familierådgivningens
praksis omkring underretninger, den sociale bagvagt, ligesom det er aftalt, at
Krisecentret kan kontakte Familierådgivningen, når der er behov udover de aftale
møder.

Psykolog og
rådgiverbistan
d

Alle børn, der gør ophold på krisecenter med deres mor, har ret til
psykologbehandling.
Alle kvinder med børn, der kommer på krisecenter, har ret til koordineret
familierådgivning.
Tilbuddene er kort beskrevet i folder fra Vejle Kommune.
Psykologbehandling efter lov om Social Service § 109, stk. 5







Alle kvinder med børn, der har ophold på krisecenter skal tilbydes
psykologbehandling til børnene enten ved egen kommune eller Vejle
kommune
Omfanget af psykologbehandling for børn er mindst 4 timer og op til 10
timer afhængig af barnets behov.
Psykologbehandling skal iværksættes under opholdet eller i umiddelbar
forlængelse heraf.
Familieafdelingens Børne og Familiecenter ved Gülcan Güven udfører
psykolog behandlingen overfor familien
Visitering til Børne og Familiecenteret sker til Gülcan Güven
Familiens kommune orienteres af Vejle Krisecenter ved standardskrivelse
om at familien kan tilbydes psykologbehandling via Vejle Kommune mod
betaling. Behandlingen påbegyndes, når der foreligger tilsagn fra
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betalingskommunen.
Takst for udført psykologbehandling er 918,- kr. i timen
Familiecentret registrer timeforbrug og fremsender opgørelse til Marianne
Møller BU/ØK
Marianne Møller BU /ØK fremsender regning.

Afklarende psykologsamtaler til kvinder på krisecenter (forsøgsperiode
17.09.2012-16.09.2014, satspulje)







Alle kvinder på Krisecenter skal tilbydes 4 timers afklarende
psykologsamtaler til bearbejdning af volden ved Vejle Kommune max en
time om ugen. Som hovedregel er ventetiden 14 dage. Undtagelse
mulighed for akut visitering efter aftale med Gülcan Güven
Familieafdelingens Børne- og Familiecenter ved Gülcan Güven varetager de
afklarende psykologsamtaler til kvinder
Takst for afklarende psykologsamtaler er 1200,- kr. pr. time
Familiecentret registrer timeforbrug og fremsender opgørelse til
Krisecentret og Marianne Møller BU/ØK
Marianne Møller BU /ØK fremsender regning til LOKK sekretariat

Familierådgiverbistand efter Lov om Social Service § 109, stk. 4








Forløbsbeskriv
else for
Familierådgivni
ngen ved Vejle
borgere

Alle kvinder, der har børn med på krisecenter skal tilbydes rådgivning og
vejledning enten ved egen eller Vejle kommune
Familierådgiver Gitte Hedegaard Henriksen i Modtageteam udfører
familierådgivningsopgaven for de kvinder, der kommer fra Vejle og ikke i
forvejen har rådgiver i Familierådgivningen
Hvis de har rådgiver i Familieafdelingens henvises de til denne for
rådgivning
Familiens kommune orienteres af Vejle Krisecenter ved standardskrivelse
om at familien kan tilbydes psykologbehandling/familierådgivning via Vejle
Kommune mod betaling
Timeforbrug pr. sag opgøres af Gitte Hedegaard Henriksen
Takst for rådgiverbistand er 396,-kr
Familieafdelingen aftaler med BU/ØK hvordan og hvem der sender regning.

Krisecenter retter henvendelse til kontaktrådgiver Gitte Hedegaard Henriksen med
besked om kvinder der ønsker rådgivning og vejledning.
Kontaktrådgiver undersøger om sagen er kendt, og videresender hvis dette er
tilfældet.
Kontaktrådgiver yder familierådgivning i henhold til vejledningen. Vejledningen kan
have en ramme fra 2 timer ugentligt over 6 måneder, der dog kan forlænges til to
år.
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Når en kvinde ønsker rådgivning, ydes denne fra kontaktrådgiver. Der kan være
aftaler om at Krisecentret hel eller delvis yder rådgivning. Kvinden tilbydes samtale
med kontaktrådgiver i Familierådgivningen inden for 2 – 4 dage efter
henvendelsen.
Rådgivningen gives blandt andet i forhold til:








Bolig
Økonomi
Arbejdsmarkedet

Skole
Daginstitution
Sundhedsvæsnet

Familierådgivningen består af flere funktioner:
For det første skal familierådgiveren være case manager, et gennemgående bindeled,
som skaber kontakt til relevante myndigheder, og sikrer at ingen myndighed eller
instans slipper, inden en anden har taget over i forhold til kvinden og børnene.
For det andet skal familierådgiveren være koordinerende, en tovholder der følger op
på alle myndigheders indsats, og varetager andre nødvendige opgaver, også de
særlige der eventuelt måtte være i forhold til f.eks. etniske kvinder.
For det tredje skal familierådgiveren være tværsektoriel med mulighed for at sikre
tæt myndighedssamarbejde, så kvinden sættes i stand til at kunne benytte det sociale
system, uden at blive tabt undervejs.
Endelig skal familierådgiveren være opmærksom på at være støttende i forhold til
den voldsramte kvinde, herunder i forhold til behov for behandling, at skabe netværk
for kvinderne mv.
Familierådgivningen skal være individuelt og konkret målrettet i forhold til kvindens
og børnenes situation generelt.
Støtten kan f.eks. være i forhold til at formidle adgang til bolig, rådgive om
huslejebetaling, at sikre økonomisk uafhængighed af den voldelige partner, herunder
evt. budgetlægning og afvikling af evt. gæld, fastholde eller tilvejebringe en
tilbagevenden til arbejdsmarkedet ved at kontakte arbejdsplads, jobcenter mv.,
underrette skole og/eller daginstitution, sørge for skole - eller dagtilbudsskift,
kontakte sundhedsvæsnet, undersøge behov for psykologbehandling, kontakte politi
med henblik på sikkerhedsplanlægning, anskaffelse af overfaldsalarm, hjælpe med
papirer i forbindelse med separation/skilsmisse, forældremyndighed og samvær mv.

Forløbsbeskriv

Krisecenter retter henvendelse til kontaktrådgiver med besked om kvinder der
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else for ikke
Vejle borgere

ønsker familierådgivning.
Vejle Krisecenter sender standardbrev til kvindens hjemkommune
Kvindens kommune giver Krisecenterbesked om de selv vil stå for rådgivning og
psykologbehandling
Hvis kvindens kommune ønsker bistand fra Vejle kommune, fremsender de
underskrevet delegationsaftale til Vejle Kommune – Modtagerteamet.
Kontaktrådgiver giver Krisecenter besked og laver aftale med kvinden

Vejle borgere
på udenbys
krisecentre

Vejle borgere der tager ophold på udenbys krisecentre skal tilbydes
familierådgivning/psykologbehandling af stedlige kommune, hvis afstanden og
situationen tilsiger dette.
Rådgiver vurderer og beslutter evt. i samarbejde med Gülcan Güven.

Revision

Aftalen revideres 1 gang årligt mellem Kirsten Dalager, Gülcan Güven og Kirsten
Ravn
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Beskrivelse af visionsgruppens arbejde
Visionsgruppen har bestået af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 frivillige og VKCs leder og
socialrådgiver. Gruppen er tilført 7 aflønnede timer/uge i perioden fra jan.- juni. 2013, al øvrig
deltagelse har været i gruppemedlemmernes fritid. De tilførte timer er brugt på planlægning,
koordination og skriftligt arbejde. Det var ikke muligt for gruppen at finde relevant ekstern
gruppedeltager.
Visionsgruppen udarbejdet forslaget på bagrund af mangfoldige drøftelser og diskussioner, besøg
på 3 krisecentre og 1 plejehjem/ældrecenter, samt mini-spørgeskemaundersøgelse (Spørgeskema og
opsamling vedlagt som bilag)
Næstved krisecenter blev valgt, som inspiration i forhold til værdigrundlag, da Næstved krisecenter
er drevet på kristent grundlag af Frelsens hær. Krisecenteret i Herfølge blev valgt som inspiration i
forhold til måden at organiserer sig på, bl.a. arbejder de i små teams om den enkelte kvinde og har
et andet frivillige begreb, end mange andre krisecentre. Randers krisecenter som inspiration i
forhold til valg af metoder i arbejdet. Endeligt Eden-plejehjemmet, Højager-centret i Jelling, blev
valgt som inspiration i forhold til at tilrettelægge en indsats, hvor der tages udgangspunkt i det
enkelte menneske.
Visionsgruppen har arbejdet ud fra ”Hvad vil vi med VKC?”, ”Hvorfor”, ”Hvordan?”, ”Hvem?” og
”Hvornår”, således vi har mødtes med 2-3 uger intervaller og drøftet dette, og mellem hver møde er
der lavet udkast til selve beskrivelsen som så om og om igen er revideret.
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Spørgeskema

Kære kvinde, der har boet på Vejle Krisecenter!
Vi vil gerne bede dig om din hjælp.
Vi vil gerne blive dygtigere til vores arbejde – og vil gerne vide, hvad du og andre kvinder, der har
boet hos os, synes vi gør godt og hvad, vi kan blive bedre til.
Undersøgelsen er helt anonym, du skal blot udfylde vedlagte skema og sende det til os i den
vedlagte kuvert med frimærke på. Du skal IKKE skrive dit navn på kuverten eller på skemaet.
Det er vigtigt for os, at du er ærlig og fortæller os din mening. Det er den eneste måde, vi kan blive
bedre til vores arbejde på.
Hvis du vil skrive mere end der er plads til i skemaet, så skriv på bagsiden. Det er lige meget om du
skriver pænt eller ej – og at der måske er stavefejl.
Pyt med det - det er meningen, der tæller for os!
Vi håber, du vil hjælpe os.
Hvis du vil vide mere om vores undersøgelse, må du gerne ringe til enten Kirsten Dalager eller
Lene Fibæk-Jensen, på tlf.nr. 7583 9333.
Tak for din tid og din ulejlighed!
Med venlig hilsen

Lene Fibæk-Jensen
Socialrådgiver
Nørrebrogade 11 ¤ 7100 Vejle
TLF. 75 83 93 33 ¤ CVR NR. 73 96 48 14
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Spørgeskema i forhold til dit
ophold på Vejle Krisecenter:
Jeg boede på Vejle Krisecenter:
____Under 1 måned
____Mellem 1 og 2 måneder
____Mere end 2 mdr.
Nævn de 3 bedste ting for dig på Vejle Krisecenter:
1)_____________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

2)____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3)_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

36

Nævn de 3 bedste ting for dit barn/dine børn på Vejle Krisecenter:
1)_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2)_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3)_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
Nævn de 3 værste ting for dig på Vejle Krisecenter:
1)_______________________________________________________

_________________________________________________________

2)_______________________________________________________

_________________________________________________________
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3)_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
Nævn de 3 værste ting for dit barn/ dine børn på Vejle Krisecenter:
1)_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2)_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3)_______________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Var der noget på Vejle krisecenter, der var helt afgørende for dit videre liv. Hvis ja,
hvad var det?
_________________________________________________________

_________________________________________________________
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__________________________________________________________

På en skala fra 1-10 (1 er det dårligste, 10 er det bedste), hvordan var dit ophold på
Vejle Krisecenter så samlet

Skriv et tal:_______________

Har du nogle gode ideer, du synes, vi kunne bruge:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mange tak for din hjælp, - vi vil gøre os umage med at
bruge dine svar godt!
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Spørgeskema opsamling

Opsamling på mini-spørgeskemaundersøgelse.
Spørgeskemaet er sendt/udleveret til 22 kvinder, der har haft ophold på Vejle krisecenter
(efterfølgende VKC), indenfor de sidste 2 år – og alene til kvinder, der er fraflyttet VKC.
Skemaerne er returneret anonymt.
Undersøgelsen er lavet i perioden februar-april 2013.
6 kvinder har besvaret skemaerne, 3 har haft ophold mere end 2mdr., 1 mere end 1 md., 3 under 1
md. Svarene nedenfor står, som de er afgivet, dog er der rettet for fejl i grammatik og stavning,
alene med det formål at sikre anonymitet, således evt. kvinder dansk som 2. sprog ikke kan
identificeres.
Undersøgelsen kan ikke tages for et generelt udtryk for alle kvinder med ophold på VKC
holdning/oplevelse. Relativt få kvinder er fraflyttet i perioden, resterende skemaer er
sendt/udleveret til kvinder, som tidligere har haft ophold på VKC, men som forsat har kontakt til
VKC.
Det kan måske formodes, at de kvinder, der forsat har kontakt efter fraflytningen, har været
generelt tilfredse med deres ophold, siden de forsat har kontakt. De kvinder, der ikke har kontakt,
kan for i hvert fald nogles vedkommende, have fravalgt kontakt, grundet utilfredshed med VKC.
Dette bør der tages højde for i vurderingen af besvarelserne.
Spørgeskemaerne er besvaret som nedenstående og placeret tilfældigt, således det
ikke er muligt at kæde det ene svar sammen med det andet. Dette for at sikre
anonymiteten.
Nævn de 3 bedste ting for dig på Vejle Krisecenter:











Der var så rent.
Hjælp til det praktiske papirarbejde og vejledning ift. dette.
Det var sjovt at være sammen med så mange forskellige mennesker.
Personalet.
Morgenmøderne, muligheden for at snakke med personale.
Ordningen i krisecenteret var meget god. (I modsætning til et andet krisecenter, hvor jeg
har været, hvor kvinderne spiser hver for sig).
Aktiviteter: Ture med børn, se film om aftenen med andre kvinder, den halve/hele time i
byen, mens ”røde kors-piger” passer børn.
At spiseaftensmad sammen.
At tale med en faglig kompetent socialrådgiver og blive mødt som menneske af
vedkommende.
Åbne, hjælpsomme forstående medarbejdere, både ansatte og frivillige.
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Mit barn og jeg var glade for dem, der arbejdede der, de gav os ro og kærlighed – og det er
jeg taknemmelig for.
Personalet var forstående.
Døgnbemanding.
Tæt på byen.
Rådgivning og hjælp til ansøgninger.
Gratis advokathjælp.

Nævn de 3 bedste ting for dit barn/dine børn på Vejle Krisecenter:
















Mit barn fik meget kontakt ved alle på krisecentret.
Børnesamtaler.
Personalets behandling af barnet.
At der er fokus på børn.
Legeværelset.
Mit barn var på tur og blev leget med.
Røde kors-piger, der kommer en gang om ugen.
500 kr. pr. barn fra LOKK.
Mit barn sov godt.
Aktiviteter for børn.
Mine børn spiste godt.
Personale med specielle kompetencer ift. børn.
Mulighed for gratis aktivitet.
Mit barn var roligt.
Børnene følte sig i sikkerhed og skulle ikke være bange for ballade.

Nævn de 3 værste ting for dig på Vejle Krisecenter:

















Det værste var kommunikationen med de øvrige kvinder, jeg kunne ikke forstå, hvad de
sagde og de ikke, hvad jeg sagde. De havde så forskellige problemer og fra så forskellige
kulturer, det var slemt for mig!
Betaling for ophold.
At være havnet på en institution, der mangler faglighed og orden i sin tilgang til mennesker.
Skænderier mellem kvinderne.
At skulle deltage i rengøring lige fra ankomsten (Måske kunne nye beboere ”fredes”).
Værelset var ikke godt.
Følelsen af at blive set på og behandlet som ”et socialt tilfælde”.
At skulle op til morgenmøde, når man er medicineret.
Huset er for lille.
At der er tale om ”opbevaring” af mennesker, i stedet for støtte og hjælp.
Utrygt at have og legepladsen er så tilgængelig for udefrakommende.
Weekenderne! Frygtelig lange og triste…………
Maden skulle man selv sørge for.
Tomhed, angst, desperation, når man lige ankommer.
Ville gerne have mulighed for at få passet sit barn, man kan have brug for at være alene lidt
– gå en tur eller lign.
Betaling for ophold – da man har mange andre udgifter.
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Nævn de 3 værste ting for dit barn/ dine børn på Vejle Krisecenter:











Der var ikke noget, der var det værste for mit barn, det var så lille.
At se mor så ked af det.
Mange rigide regler og manglende forklaringer på disse.
Huset er for lille, børnene kunne ikke bevæge sig.
Svært at få fred og ro til at lege alene.
At der ikke er noget at få tiden til at gå med.
En tilgang til børn, som virker både gammeldags og uprofessionel
Kedsomhed – svært at finde på noget, mest i weekender uden andre børn.
Trapper, alt for mange trapper.
Spekulationer over, hvor man nu skal bo/være.

Var der noget på Vejle krisecenter, der var helt afgørende for dit videre liv. Hvis ja,
hvad var det?






Jeg synes, det var godt, så jeg har ingen bedre ideer.
Hurtig hjælp til kontakt til bl.a. kommunen.
Hjælp til kontakt til politi.
Udfærdigelse af krisecentererklæring.
Helt bestemt – Samtaler/rådgivning under opholdet, fysisk tilstedeværelse i
Statsforvaltningen – efterfølgende telefonisk kontakt.

På en skala fra 1-10 (1 er det dårligste, 10 er det bedste), hvordan var dit ophold på
Vejle Krisecenter så samlet
Skriv et tal: 8, 6 ,8, 2, 9, 8.
Har du nogle gode ideer, du synes, vi kunne bruge:








Få flere fribilletter til forskellige steder/aktiviteter.
Lave om på værelserne.
Samtaler om, hvad vold gør ved et menneske, hvilke ting som kan hjælpe en videre.
Personalet mere synlige i dagtimerne, ind imellem er det som om de gemmer sig i
stuetagen.
Sæt fokus på faglighed i stedet for praktisk hjælp til rengøring mv.
Jeg har været på et krisecenter, hvor der var en kontaktpersonsordning og jeg synes det var
dejligt kontaktpersonen spurgte, hvordan jeg havde det og om der var noget jeg ville snakke
om.
Flere aktiviteter for børn ville være dejligt.
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Statistik fra Statens Institut for Folkesundhed og VKC
Statens institut for folkesundhed anslår, at 26.000 kvinder i 2013 udsættes for partner vold, og 8.000
mænd. Antallet af vold mod kvinder er faldende fra 42.000 i år 2000, for mænds vedkommende
stigende fra ca. 6.000 i 2005.

VKCs belægning 2008-2012
Kvinder/døgn

2008
2009
2010
2011
2012
78/1237 72/1544 79/1535 79/1283 60/1393

Børn/døgn

64/1297 51/1141 60/1068 70/1031 53/1278

Belægningsprocent 56,3 %

70,5 %

70,1 %

58, 6 %

63,6 %

Voldsramte kvinder afvist af VKC og henvist til andet tilbud:
2008 2009 2010
Grundet pladsmangel
86
98
75
Udenfor målgruppen gr. Misbrug psykisk syg, eller andet. 10
5
6
Afvist i alt til andet tilbud
96
103 81

2011
43
36
79

2012
112
20
132

Henvendelse fra voldsramte kvinder, der søger ophold eller rådgivning mm (i daglig tale eksterne
kvinder):
2008
Skriftlig henvendelse
0
Telefonisk henvendelse
302
Personlig henvendelse
89
I alt
391
Heraf rådgivning/ samtale 157

2009
0
343
96
439
246

2010
0
272
89
361
226

2011
0
301
109
410
287

2012
2
318
109
429
281

I 2012 har 53 % af indskrevne kvinder dansk etnicitet, 47 % anden etnicitet end dansk. (Opgjort på
baggrund af kvindernes selvforståelse, ikke på baggrund af statsborgerskab eller fødselssted)
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I 2012 tager 8 % af indskrevne kvinder i VKC tilbage til den voldsudøvende. Det er uvist, hvor 31
% af kvinderne tager hen (ofte meget korte forløb, men en del af dem tager formentlig tilbage til
voldsudøveren, uden at ville oplyse det). Resterende 61 % flytter til en tilværelse uden samliv med
den voldsudøvende ( i egen bolig, hos familie/venner eller andet).

I 2012 er 47 % af indskrevne kvinder på offentlig forsørgelse, til sammenligningen er den samlede
andel af både mænd og kvinder på offentlig forsørgelse i Danmark på 23,25 % og i Vejle kommune
22,9 % (Sammenlignende tal fra Danmarks statistik).
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Statistik fra LOKK´s seneste årsrapport, 2011
Gældende for krisecentre i Danmark

2157 kvinder og 1958 børn har haft ophold på krisecentre i 2011.

66 % af kvinderne på krisecentre har dansk statsborgerskab og 54 % er født i DK.

64 % af kvinderne er på krisecenter for første gang i deres voksne liv.

26 % af kvinderne af kvinderne har ophold mellem 1-6 døgn, 26 % fra 7-30 døgn, 21 % fra 31- 90
døgn, 11 % fra 91-180 døgn, 6 % over 181 døgn.

76 % af kvinderne har været udsat for fysisk vold, 95 % for psykiske vold og 21 % for seksuel vold,
mange af kvinderne for flere former for vold samtidigt.

14 % af kvinderne flytter tilbage til voldsudøveren. Tallet er støt faldende fra 2006, hvor det var på
24 %.

8 % af børnene flytter med mor tilbage til den, der har udsat dem eller mor for vold.

36 % af børnene har været udsat for fysisk vold, 67 % for psykisk vold.

85 % af børnene har overværet eller overhørt, at mor har været udsat for vold.

Gennemsnitopholdslængde: Danner/ 62 døgn, Dansk kvindesamfund/66 døgn, Fredericia/33 døgn,
Horsens / 20 døgn, Odense/35 døgn, Kolding/ 37 døgn, Vejle/ 26 døgn.
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Antal kvinder +børn på krisecenter i 2011: Danner/57+36, Dansk kvindesamfund/39+37, Fredericia
53+48, Horsens 91 + 84, Odense /162+172, Kolding/97 + 80, Vejle/ 75 +70 .

