
 

 

www.socialstyrelsen.dk/overgreb er indgangen til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 

Sociale Forholds samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb. 

 

Program til første runde i ledernetværket – Region Nord 

Tid:  Den 3. september 2014 kl. 9.30-16.00 

Sted:  Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ledernetværkets fokus i 2014 og første kvartal af 2015 er at styrke kvaliteten i 

sagsbehandlingen på udsatte børn og unge-området.  

 

I har fået tilsendt en hjemmeopgave, som I har eller er i gang med at løse lige nu. Deadline 

for besvarelse af hjemmeopgaven er den 19. august 2014. Med afsæt i den løste opgave 

tager vi på første runde ledernetværk i september hul på arbejdet med, hvordan vi styrker 

kvaliten i sagsbehandlingen på udsatte børn og unge-området.  

 

En arbejdsdag 

Første ledernetværksmøde er tilrettelagt som en arbejdsdag, hvor vi i fællesskab tager fat på 

arbejdet med at udvikle endnu mere kvalitet i sagsbehandlingen. Dagen er bygget op om 

jeres hjemmeopgave, videndeling, oplæg ved to-tre udvalgte kommuner, gruppearbejde og 

inspirationsoplæg fra Taskforcen.  

 

Formålet med dagen er at nå frem til ideer til løsninger, der kan styrke og forbedre 

sagsbehandlingen i egen kommune. De løsninger I når frem til på dagen, tager I hver især 

med hjem og arbejder videre med, som en del af hjemmearbejdet frem mod andet 

ledernetværksmøde 27. november 2014. 

 

Det kan eksempelvis være idéer til nye måder at organisere sig på, så det tværfaglige 

samarbejde understøttes og bliver bedre. Det kan også være ideer til en ny model for 

ledelsestilsyn, der sikrer fælles forståelse af hvad kvalitet er i sagbehandlingen.    

 

Forberedelse til første møde 

Som forberedelse til første ledernetværksmøde, vil vi bede jer om hver især at forberede to 

minutters præsentation af det, der virker særligt godt hos jer i sagbehandlingen (fra 

hjemmeopgaven). I skal præsentere: 

 

 Hvad I særligt er stolte af og hvorfor? 

 Hvilke to-tre vigtigste tiltag, der gør, at det virker hos jer? 
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Program  

 

09.30-09.35  Velkomst v/ Socialstyrelsen 

 

09.35-09.50 Rammesætning af dagen v/ KL 

Formål med dagen, resultat og program 

 

09.50-10.10 Opsamling af hjemmeopgaven v/ KL 

Regionalt og nationalt overblik over status for kvaliteten i sagsbehandlin-

gen. 

 

10.10-10.35  Videndeling om god praksis med afsæt i hjemmeopgaven v/ KL  

Præsentation i grupper af god praksis, der virker særligt godt hos jer med af-

sæt i følgende på forhånd forberedte spørgsmål: 

 
 Hvad er I særligt stolte af og hvorfor? 

 Hvad er de to-tre vigtigste tiltag, der gør, at det virker hos jer?  

10.35-11.00 Afdækning af udfordringer inden for de selvvalgte udviklingstemaer i 

grupper v/ KL 

Videndeling og refleksion om de selvvalgte udviklingstemaer fra hjemme-

opgaven: 

 

Trin 1: Hver deltager præsenterer sin kommunes selvvalgte tema og de ud-

fordringer, der er inden for temaet. Udfordringerne kvalificeres via spørgs-

mål fra de øvrige deltagere i gruppen. 

 

Trin 2: Hver deltager skriver de kvalificerede udfordringer ind i sin resultat-

skabelon. 

 

11.00-11.20 Pause  

   

11.20-12.10 Panelpræsentation af gode praksiseksempler  

To-tre kommuner præsenterer gode eksempler på konkrete systematikker, 

organiseringer, værktøjer mv., der er med til at sikre høj kvalitet i sagsbe-

handlingen. På baggrund af præsentationen er der en refleksionsrunde ved 

bordene om, hvad I synes er det mest interessante ved det, I har hørt.   

 

12.10-13.00  Frokost 
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13.00-13.05 Efter frokost   

 

13.05-13.30 Udvikling af mål – gruppearbejde v/ KL 

Udvikling af konkrete mål, som hver enkelt deltager gerne vil opnå inden 

for kommunens valgte udviklingstema, og som I hver især tager med hjem: 

 

Trin 1: Individuel brainstorm 

 

Trin 2: Præsentation og kvalificering i gruppen af, hvad I hver især gerne 

vil opnå inden for det selvvalgte udviklingstema. 

 

Trin 3: Jeres mål skrives ind i en resultatskabelon.  

 

13.30-14.25 Ideer til løsninger v/ KL 

Hver gruppe udvikler idéer til, hvordan den enkelte kommune i gruppen kan 

nå sine mål og løse de identificerede udfordringer inden for sit selvvalgte 

udviklingstema.  

 

14.25-14.40 Opsamling af dagens arbejde i grupperne v/ KL 

  Præsentation i plenum af resultaterne fra dagens arbejde i grupperne.  

  

14.40-15.00 Pause   

 

15.00-15.10 Præsentation af næste hjemmeopgave v/ KL 

Præsentation af anden hjemmeopgave, som skal løses frem mod andet le-

dernetværksmøde i november.  

 

15.10-15.20 Præsentation af programmet ’Tidlig indsats – livslang effekt’ (Fore-

byggelsespakken) v/ Socialstyrelsen 

 

15.20-15.50 Præsentation af Task Forcens analysekoncept, processer og redska-

ber v/ Socialstyrelsen 

   

15.50-16.00  Evaluering og tak for i dag! 
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