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Invitation til at deltage i det nye ledernetværk på området udsatte børn og 
unge 
 

Kære kommunale chefer, ledere, teamledere m.fl. 

Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og KL er glade for at kunne invitere dig og dine lederkolleger 

på det udsatte børne- og ungeområde til at deltage i det nye ledernetværk på området udsatte børn og 

unge i perioden 2018-2021.  

 

I det nye ledernetværk vil der, som en naturlig forlængelse af de seneste års fokus på at styrke kvaliteten i 

sagsbehandlingen, være fokus på at styrke den helhedsorienterede indsats for de udsatte børn og unge og 

deres familier. Det kræver vedholdenhed, viden og respekt om hinandens faglighed og et stærkt ledelses-

fokus at få alle faggrupper rundt om de udsatte børn og unge til at tænke og arbejde samlet og helhedsori-

enteret. Det gælder allerede fra det tidspunkt, hvor sundhedsplejersken, pædagogen eller læreren bliver 

bekymret for et barn, til der eventuelt sendes en underretning, udarbejdes en børnefagligundersøgelse og 

til indsatsen sættes i værk og til sagens afslutning.  

 

Som chefer, ledere og teamledere på myndighedsområdet og udførerområdet har I en helt afgørende rolle 

at spille i forhold til at få inddraget de andre faggrupper i arbejdet omkring de udsatte børn og unge og de-

res familier. For at understøtte jer i dette arbejde, lægges der i det nye ledernetværk op til, at I, afhængigt 

af tema, skal invitere jeres chefer og lederkollegaer fra både dagtilbuds-, skole-, sundheds- og voksenom-

rådet med til netværksmøderne.  

 
Formål med  ledernetværket 

Det overordnede formål med det nye ledernetværk er:   

 At styrke kvaliteten i kommunernes helhedsorienterede indsats på børneområdet, så de udsatte 

børn, unge og deres familier får den støtte og hjælp, de har behov for.  

 At sikre en dialog mellem kommunerne og Børne- og Socialministeriet, så ny lovgivning, viden og 

metoder kan udbredes og indsamles og bringes i spil i forhold til nye centrale initiativer. 

 
Målgruppe for det nye ledernetværk – faste medlemmer og andre faggrupper 

Det nye ledernetværk, vil ligesom det tidligere ledernetværk, bestå af nogle faste medlemmer. De faste 

medlemmer, der inviteres, er følgende chefer og ledere:   

 Børne- og ungechefer – chefer for ledere med ansvar for myndigheds- og udførerområdet og 

eventuelt sundhedspleje, tandpleje eller PPR. 

 Myndighedsledere/afdelingsledere der er ledere for teamledere, gruppeledere, mv. 

 Udførerledere/centerledere/foranstaltningsledere der har ansvar for flere af følgende områder: 

døgninstitutioner, familiecentre, børnehuse, kontaktpersoner, familieplejekonsulenter, og som fx 

refererer til børne- og ungechefen eller myndighedslederen.  

 Teamledere for myndighedsrågivere og udførere/foranstaltninger m.fl.  
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Vi opfordrer til, at alle ledelsesniveauer deltager, da vi fra det tidligere ledernetværk har erfaret, at der er 

god synergi i at have både det strategiske og de faglige ledelsesniveauer samlet, så de sammen kan ar-

bejde med egen praksis på og mellem møderne. Som en videreudvikling af ledernetværkets faste medlem-

mer, har vi denne gang valgt også at invitere udførerledere/ centerledere/foranstaltningsledere, da samar-

bejdet mellem myndighed og udførere er helt afgørende for at støtte de udsatte børn og unge og deres fa-

milier bedst muligt. 

 

Løbende invitation af chefer og ledere fra andre fagområder 

Da hovedtemaet i det nye ledernetværk er at styrke den helhedsorienterede indsats, lægges der denne 

gang op til, at der på de fleste af netværksmøderne også vil blive inviteret chefer og ledere med fra andre 

fagområder som fx sundhedsplejen, dagtilbud, PPR, skole, UU-vejledningen, voksen-social, beskæftigelse 

m.fl.  

 
Første runde i ledernetværket maj/juni 2018 – sæt kryds i kalenderen   

Ledernetværket indledes med fem regionale netværksmøder for de faste medlemmer:   
 

Første møderunde maj/juni 2018 ser således ud: 

 Region Midtjylland  (Aarhus) – den 23. maj 2018 

 Region Nordjylland (Aalborg) – den 24. maj 2018 

 Region Sjælland (Køge) – den 29. maj 2018     

 Region Syddanmark (Middelfart) – den 31. maj 2018 

 Region Hovedstaden (Kastrup) – den 11. juni 2018 

 
Forventede resultater for deltagerne i ledernetværket 

Det nye ledernetværk forventes at give chefer og ledere bedre kvalifikationer og kompetencer til:  

 At skabe og sikre rammer for en helhedsorienteret indsats, herunder en hensigtsmæssig 

organisering og arbejdstilrettelæggelse, hvor der arbejdes tværsektorielt og tværfagligt. 

 At implementere lovgivning, politiske strategier og retningslinjer, nye metoder og redskaber samt 

nye arbejdsgange og samarbejdsformer. 

 At arbejde forsknings- og vidensbaseret. 

 At kvalitetssikre sager og indsatser, herunder sikre målrettethed, systematik og dokumentation. 

 At skabe et stærkt fagligt miljø med et fælles fagligt grundlag på tværs af fagområder indenfor de 

områder, som arbejder med de udsatte børn og unge. 

 At skabe netværk på tværs af kommuner på alle ledelsesniveauer. 
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Aktiviteter, inspiration og opgaver i ledernetværket 

I ledernetværket får du: 

• To netværksmøder om året i perioden 2018-2021. Netværksmøderne vil variere mellem regionale 

møder, øst- og vestmøder og stormøder for alle fem regionale ledernetværk.  

• En afsluttende konference ultimo 2021. 

• Inspiration og støtte til at arbejde med egne udviklings- og implementeringsprojekter før, under og efter 

netværksmøderne. 

• Oplæg fra videnspersoner, forskere og andre eksperter om forskningsresultater, undersøgelser og nye 

udviklingsinitiativer. 

• Inspiration til nye måder at gribe tingene an på fra andre kommuner og sparring på konkrete 

udfordringer.  

• Mulighed for løbende at drøfte og arbejde sammen med dine lederkollegaer fra både sundhedsplejen, 

dagtilbud, PPR, skole, UU-vejledningen, voksensocial, beskæftigelse m.fl. om mindre projekter, som I i 

fællesskab selv definerer hjemme i egen kommune. 

 
Pris for at deltage i ledernetværket i perioden 2018-2021 

Prisen for at deltage i ledernetværket som fast medlem er 8.000 kr. eksl. moms pr. person for alle fire år i 

perioden 2018-2021. Hver deltager betaler således 2.000 kr. eksl. moms for hvert af årene. Beløbet 

dækker din deltagelse i otte ledernetværksmøder og en afsluttende konference.  

 

Det samlede beløb på 8.000 kr. + moms opkræves ved ledernetværkets start i foråret 2018.  

 

Når jeres chefer og lederkolleger fra de andre fagområder, som fx sundhedsplejen, dagtilbud, PPR, skole, 

UU-vejledningen, voksen-social, beskæftigelse m.fl., inviteres med til netværksmøderne, vil der ikke blive 

opkrævet betaling for deres deltagelse.    

 
Tilmeldingsfrist og tilmelding 

Det er kun de faste medlemmer af ledernetværket - chefer, ledere og teamledere på myndighedsområdet 

og udførerområdet/foranstaltningssområdet - der skal tilmelde sig ledernetværket via nedenstående link.  

 

Du kan tilmelde dig ledernetværket via dette link: http://tilmeld.kl.dk/ledernetvaerk 

 

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 10. april 2018.  

 

Læs mere om ledernetværket på de følgende sider. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marie Louise Refsgaard     Niels Arendt Nielsen 

Kontorchef, Socialstyrelsen     Kontorchef, KL  

http://tilmeld.kl.dk/ledernetvaerk
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Bilag 1 - mere om ledernetværket på området udsatte børn og unge 
 

Ledernetværkets fokus i årene 2018-2021 

Hovedtemaet for det nye ledernetværk er at styrke den helhedsorienteret indsats overfor de udsatte børn 

og unge og deres familier.  

 

I 2018 vil ledernetværket sætte fokus på den faglige ledelses ansvar og opgaver i forhold til at sikre den 

tværgående og helhedsorienterede indsats. I den forbindelse sættes også fokus på de forskellige faggrup-

pers roller og ansvar omkring de udsatte børn og unge og deres familier.  

 

I de efterfølgende år 2019-2021 vil ledernetværket sætte fokus på den helhedsorienterede indsats i barnets 

og den unges forskellige livsfaser. Det handler blandt andet om den tidlige og helhedsorien-terede indsats i 

0-6 årsalderen, i skolealderen og i overgangen til voksenlivet. Der vil i den forbindelse løbende blive invite-

ret chefer og ledere med fra andre relevante fagområder, afhængigt af tema. 

 
Etablering af Kommuneforum til kvalificering af ledernetværkets indhold og arbejde 

I forbindelse med det nye ledernetværk er der etableret et Kommuneforum med 15 faste kommunale 

repræsentanter – tre repræsentanter fra hvert regionalt ledernetværk, tre fra Socialstyrelsen som også har 

formandskabet, én repræsentant fra Børne- og Socialministeriet og tre fra KL.  

 

I det omfang det er relevant i forhold til valg af tema, inviteres løbende repræsentanter med fra dagtilbuds- 

og skoleområdet samt Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Kvalitet og Undervisning.  

 

Kommuneforummet skal indgå som planlægnings-, udviklings- og evalueringsforum i hele perioden 2018-

2021, herunder være med til at pege på aktuelle temaer, processer mv. som ledernetværket skal arbejde 

med.  

 

Herudover vil eksperter og videnspersoner på området udsatte børn og unge blive inddraget løbende i 

tilrettelæggelsen af ledernetværksmøderne. 

 

Kontaktpersoner i Socialstyrelsen og KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende indholdet i ledernetværket kan rettes til følgende personer fra 

Socialstyrelsen og fra KL’s Center for Social og Sundhed: 

 

Leder af team sagsbehandling & faglig ledelse Adam Paaby, tlf. 4193 2516, mail: adp@socialstyrelsen.dk 
Specialkonsulent Gro Munk Nielsen tlf. 9137 0269, mail gmun@socialstyrelsen.dk  

 

Chefkonsulent Hanne Gøttrup, tlf. 3370 3249, mail: hgh@kl.dk 

Konsulent Jessie Brender Olesen, tlf. 3370 3276, mail: jbs@kl.dk 

 

Spørgsmål af mere praktisk karakter kan rettes til: 

Projektmedarbejder Katarina Rajic, mail: kara@kl.dk 

Projektmedarbejder Isabel Brylov, mail: isbr@kl.dk 
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