Program
Kl. 09.00 – 09.30

Ankomst, kaffe/te og morgenbrød i udstillerområdet

Kl. 09.30 – 09.45

Velkommen og rammesætning af dagen
v/ Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

Kl. 09.45 – 10.05

Hvad virker i forhold til udsatte børn og unges skolegang – og hvad skal
der til?
v/ Mette Deding, Afdelingsleder, Skole og uddannelse, SFI

Kl. 10.05 – 10.25

Mestring og relationers betydning for en god skolegang
v/ Frans Ørsted Andersen, lektor, Ph.D, Danmarks institut for Pædagogik og
uddannelse

Kl. 10.25 – 10.55

Pause, kaffe og te i udstillerområdet

Kl. 10.55 – 11.15

Det tværprofessionelle samarbejdes betydning for udsatte børns skolegang.
v/ Andy Højholdt, lektor, det Samfundsfaglige og Pædagogiske fakultet – institut for Skole og Læring, Metropol

Kl. 11.15 – 11.45

Fælles mål på tværs af skole og familieafdeling – hør skole og familieafdelings bud på, hvad der virker.
v/ Anne Steenberg, Borgercenterchef, Borgercenter Børn og Unge og Kate
Obeid, Områdechef, Område Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave, Københavns
Kommune

Kl. 11.45 – 12.00

Refleksion
v/ Lisbeth Zornig Andersen

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost og efterfølgende kaffe og te i udstillerområdet

Kl. 13.00 – 14.00

Sessioner

Kl. 14.00 – 14.30

Pause, kaffe/te og kage i udstillerområdet

Kl. 14.30 – 14.50

Perspektiver på den gode voksne.
v/ Søren Østergaard, Ph.D, leder af center for ungdomsstudier

Kl. 14.50 – 15.10

”Giv de unge hår på brystet”. Årets erhvervsskolelærer 2015 fortæller
om forventninger og samarbejde
v/ Nicolas Fischer. Erhvervsskolelærer ved Roskilde Tekniske Skole

Kl. 15.10 – 15.30

De unges stemme
v/ C:NTACT

Kl. 15.30 – 15.50

Ungekultur, overgang fra skole til ungdomsuddannelser og understøttelse heraf
v/ Noemi Katznelson, centerleder, forskningsleder og lektor v. center for ungdomsforskning på Aalborg Universitet

Kl. 15.50 – 16.00

Opsummering og tak for i dag
v/ Tina Wahl, Kontorchef i Center for Social og Sundhed, KL

Sessioner kl. 13.00 – 14.00
1.

Hvordan styrker vi de anbragte børn og unges skolegang?
De anbragte børn og unges skolegang er - ligesom for alle andre børn – helt afgørende
for børnene og de unges videre livsmuligheder. Kom og hør om, hvor vigtigt det er at
samarbejde på tværs af anbringelsessted og skole- og socialområdet, hvis vi skal lykkes med at sikre de anbragte børn og unge en god skolegang. Det handler blandt andet om visitation til den interne skole, målfastsættelse af den faglige udvikling, planlægning og organisering af skoletilbuddet, afviklingen og evalueringen af undervisningen
med afsæt i den kommunale handleplan og den interne behandlings- og undervisningsplan. Kom også og hør om et nyt initiativ i Mariagerfjord Kommune, hvor en lærer giver
supervision til plejefamilien om plejebørnenes skolegang og uddannelse for at sikre
børnene og de unge en god skolegang
v/ Forstander Søren Skjødt, Godhavn, som også er formand for foreningen af døgn- og
dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD) og Jens Frederiksen, skoleleder, Godhavn
Skole og Kit Borup, Familiechef, Mariagerfjord Kommune og Niels Graarup, lærer, Mariagerfjord Kommune

2.

Sundhed + trivsel + læring = en god skolegang
Hvilken betydning har sundhed og god trivsel for børn og unges læring? Hvad er
status på skolebørns sundhed og trivsel og hvilke veje siger forskningen vi kan gå
for at forbedre børnenes sundhed og trivsel? Og kan de årlige obligatoriske trivselsmålinger i skolen bruges i dialogen på tværs af socialforvaltning og skole til at
styrke udsatte børn og unges chance i livet?
v/ Bjørn Holstein, Professor ved Statens institut for folkesundhed, forsker i børns
helbred og sundhedsadfærd og formand for ekspertgruppen bag trivselsmålingerne ,
Marianne Korsgaard Helms, Børn & Familiechef og Ditte Randal-Lund, leder af §11teamet, psykolog- og talehørefaggruppen fra Sønderborg Kommune

3.

Styrk det tværprofessionelle samarbejde gennem konkret arbejde med Elevog handleplan
Erfaringer fra KL’s projekt om elev- og handleplan på tværs af skole og familieafdeling.
Socialt udsatte børn og unge skal have gode livsmuligheder, og forskning viser at
en god skolegang har afgørende betydning for, hvorvidt udsatte børn kan bryde
med deres sociale arv og på sigt kunne klare sig godt. Hvorfor fokus på samarbejde
og hvordan kan arbejdet med elev- og handleplaner være med til at styrke samarbejdet og skabe resultater for udsatte børns skolegang.
v/ Susse Kolster og Hanne Bertelsen, konsulenter i KL, Anne-Marie Storgaard,
Souschef i Opvækst og læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, Annika Hermansen,
Børne- og Familiechef, Vordingborg Kommune

Praktiske oplysninger
Tid og sted:
Mandag den 14. marts 2016 kl. 9.30
(morgenkaffe og brød fra kl. 9.00-09.30)
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, tlf.: 6531 3131
Overnatning:
Ønsker du at overnatte ifm. konferencen, kan du kontakte Hotel Nyborg Strand direkte. Der
er særlig pris til konferencens deltagere, hvis koden ”KL” oplyses.
Deltagergebyr:
Kr. 1.995,- ex moms. Faktura fremsendes efter afholdelse af konferencen.
Afbud:
Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte sekretær Laila Christine
Jensen: lcj@kl.dk 3370 3292. Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog
kun efter forudgående aftale.
Plancher:
Efter konferencen vil du kunne se div. plancher fra dagen på www.kl.dk/udsattebu2016

Målgruppe:
Konferencen retter sig mod kommunale chefer og ledere og nøglemedarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge, dvs. ledere og medarbejdere på socialområdet, dagtilbuds- og skoleområdet, ungdomskonsulenter, PPR psykologer, sundhedsplejersker osv.
Yderligere information
Faglig del: Konsulent Susse Kolster: skl@kl.dk 3370 3823
Praktisk del: Sekretær Laila Christine Jensen: lcj@kl.dk 3370 3292
Udstillerkoordinator: Student Anne Hagen Nielsen: aen@kl.dk 3370 3720
KL’s konferencekalender på Social- og Sundhedsområdet:
Dato

Konference

Sted

12. – 13. maj 2016

KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum

Aalborg Kongres & Kultur Center

26. september 2016

KL’s Ældrekonference

Hotel Comwell Kolding

10. oktober 2016

KL’s Rusmiddelkonference

Hotel Comwell Kolding

29. november 2016

KL’s Handicap- og Psykiatrikonference

Hotel Comwell Kolding

18. januar 2017

KL’s Sundhedskonference

Hotel Comwell Kolding

22. marts 2017

KL’s konference om udsatte børn og unge

Hotel Nyborg Strand

10. – 11. maj 2017

KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum

Aalborg Kongres & Kultur Center

25. september 2017

KL’s Ældrekonference

Hotel Comwell Kolding

9. oktober 2017

KL’s Rusmiddelkonference

Hotel Comwell Kolding

20. november 2017

KL’s Handicap- og Psykiatrikonference

Hotel Comwell Kolding

16. januar 2018

KL’s Sundhedskonference

Hotel Comwell Kolding

Hvis du ønsker nyheder og information om kommende konferencer på social- og sundhedsområdet,
kan du tegne abonnement på siderne: www.kl.dk/socialservice og www.kl.dk/sundhed
- så vil du løbende modtage mails, når vi informerer om både nyheder og konferencer på området.

