
Boligsociale monitoreringsområder 

• Kommunen er en del af projektgruppen omkring anvendelsen af FLIS 

• Ønsker at udpege boligsociale monitoreringsområder ud fra data for 

at skabe datadrevnet beslutningsgrundlag 

• Målet er: 

– Muligheden for at lave løbende ledelsesinformation 

• Rapporter, tabeller og kort  

– Skabe et fælles kommunedækkende udgangspunkt  

– Effektmåling af indsatser 

– Evaluering af eksisterende udpegninger 

 



Indikatorer 

• Antal anbringelser pr. 1000 familier 

• Antal forebyggende foranstaltninger pr. 1000 familier 

• Antal segregerede elever i folkeskolen pr. borger mellem 6 og 16 år 

• Andel flytninger i forhold til antal beboere 

• Antal enlige med hjemmeboende barn/børn pr. 1000 familier 

• Andel elever med lavere karaktergennemsnit end kommunegennemsnittet i 

forhold til det samlede antal elever som har deltaget i FSA 



Metoden for forebyggende foranstaltninger 1/2 

• Fra FLIS-databasen hentes en oversigt med årstal, borger ID, foranstaltningstype samt 

geografi 

– Dette betyder én borger med to forskellige foranstaltninger vil tælle dobbelt 

• I GIS hentes data ind og statistik udføres for hvert år 

• Fra LOISstatistik-databasen hentes en oversigt med årstal, Familie ID samt geografi 

• I GIS hentes data ind og statistik udføres for hvert år 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑝𝑟. 1000 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟

=  𝐶𝑒𝑙𝑙𝑒𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗
1000

𝐶𝑒𝑙𝑙𝑒𝑣æ𝑟𝑑𝑖(𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒)
 



Metoden for forebyggende foranstaltninger 2/2 

• Der hvor koncentrationen er størst 

(top 25 %) udvælges hvert år 

• Hvert år adderes herefter og givet 

et resultat som ->  

• Metoden giver: 

– indblik i dynamiske data 

– sikre enkelte forekomster 

ikke overskygger de 

overordnede tendenser 



Slutproduktet – ZOOM vs kommunens udvalgte områder 



Lidt fakta om de datadrevne områder kontra kommunen 

 
• Mere end 50 % af alle anbringelser og foranstaltninger i kommunen findes i 

monitoreringsområderne 

• Mere end 60 % af alle familier som bor i almene lejeboliger findes i 

monitoreringsområderne 

• I monitoreringsområderne får 6,7 elever ud af 100 specialundervisning i den 

resterende del af kommunen er det 2,6 elever ud af 100 

 



Konkret anvendelighed og de næste skridt 

• Områderne skal anvendes til intern administration samt monitorering af 

skoleindsatser 

• I dialog med boligsociale medarbejdere skal nye såvel som gamle 

opmærksomhedsområder statusevalueres 

• De bagvedliggende skal genanvendes i kommunens andre GIS og statistik 

arbejder 

 


