Beskrivelse af opgaver i kommunerne forbundet med evalueringen
Evalueringen har til opgave at indsamle erfaringer og udvikle viden om følgende tre emner:
1. implementeringen af SIBS og drift i kommunerne (gul farve i tabellen)
2. økonomien, der er forbundet med opstart og drift af SIBS (grøn farve i tabellen)
3. virkninger af gennemførte SIBS-forløb for børn og forældre (blå farve i tabellen)
VIVE står for evalueringen og har brug for at kommunerne bidrager til arbejdet med at indsamle relevante
informationer.
Konkret vil VIVE bede kommunerne om at bidrage på følgende måder i forhold til de tre emner:
Metode
varighed
Telefoninterview
1-2 timer

Ca. tidspunkt

Formål

Juni 2022

Besøg i kommunen
Halv/hel dag
Telefoninterview
1-2 timer
Telefoninterview
1-2 timer

August 2022

Telefon eller mail
1-2 timer
Sendes over sikker post

En gang i
kvartalet
Løbende

- Interview om implementering med en eller flere
nøglepersoner
- Afdække hvilke personer VIVE fremadrettet skal have
kontakt til ifm indsamling af data om implementering
og økonomi
- Aftale træffes om møde i kommunen i august 2022
- Interview om implementering og gennemførelse med en
eller flere nøglepersoner
- Interview om erfaring med implementering og drift af
SIBS
- Interview om økonomi omkring SIBS med en eller flere
nøglepersoner
- Der træffes aftale omkring, hvordan økonomien kan
dokumenteres fremadrettet
- Dokumentation af økonomi forbundet med SIBS

December 2022
Juni 2023
Juni 2022

- Kontaktoplysninger på deltagende børn og forældre –
VIVE forestår herefter kontakten omkring evaluering

VIVEs fremgangsmåde med indsamling af spørgeskemadata ved familierne
Som udgangspunkt vil VIVE anvende VIVE collect (Defgo) til al indsamling af spørgeskemadata ved
familierne.
VIVE collect kan udsende spørgeskemaerne til de pågældendes familier via e-boks. Det vil således være
kommunen, der oplyser VIVE om de pågældende familiers cpr numre via sikker post, som VIVE herefter
kan bruge til at udsende spørgeskemaerne.
Der skal således udarbejdes en videregivelsesaftale, som hver kommune underskriver. Der vil været et skema
til forældre (tilpasset henholdsvis far og mor) samt et skema til børnene. Det er tanken at forældrene skal
hjælpe yngre børn med at udfylde skemaet – det har de også gjort for en del af måleredskaberne i den norske
evaluering af SIBS, mens at forældrene skal sørge for at de større børn får udfyldt skemaet.
Alle spørgeskemaer sendes til forældrenes e-boks.
Såfremt VIVE har behov for at kontakte forældre/familierne yderligere håndterer VIVE selv denne kontakt,
men kan i nogle tilfælde have behov for telefonisk assistance og sparring i kommunerne.

