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Program til andet møde  i ledernetværket – Region Nord 

Tid:  Den 18. november 2014 kl. 9.30-16.00 

Sted:  Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg 

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

Program  

 

kl. 9.00  Kaffe og morgenbrød 

 

kl. 9.30 Velkomst v/ Socialstyrelsen og KL 

Formål med dagen, resultat og program 

  

kl. 9.40 Hvordan skaber vi kvalitet i sagsbehandingen set fra et ledelsesper-

spektiv?  

  

Som afsæt for de drøftelser og refleksioner vi skal have i løbet af dagen om, 

hvordan man som leder understøtter, at der skabes god kvalitet i sagsbe-

handlingen, har vi inviteret Jørgen Kyed, Børne-og ungechef i Faaborg Midt-

fyn Kommune. 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune har i mange år arbejdet systematisk og strate-

gisk med at udvikle og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Jørgen vil for-

tælle om deres strategiske ramme for arbejdet, og om hvordan de arbejder 

med at omsætte borgernes oplevelser til forbedringer af praksis blandt andet 

gennem en række konkrete pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen. 

 

Oplægget fra Faaborg-Midtfyn Kommune skal ses som et eksempel på, 

hvordan man som leder kan arbejde med at skabe kvalitet i sagsbehandlin-

gen. Oplægget skal på den baggrund danne grundlag for en fælles dialog 

om, hvad I gør eller kan gøre i egen kommune for at styrke sagsbehandlin-

gen. 

 

kl. 10.20 Refleksioner i grupper om, hvordan man som leder kan styrke sagsbe-

handlingen 

 Hvad blev jeg mest optaget af, og hvad giver oplægget an-

ledning til af nye refleksioner i mit arbejde som leder med at 

styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i min kommune? 

 

kl. 10.40 Pause 
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kl. 11.00 Kvalificering af det hjemmearbejde, I har lavet hjemme i egen kommune  

 Med afsæt i formiddagens oplæg og refleksioner arbejdes der i grupper med 

at kvalificere, hvordan I vil nå de mål, som I har sat jer inden for jeres udvik-

lingstema.  

  

 Spørgsmål: 

 Hvordan vil jeg som leder sikre, at vi når de mål, som vi har formule-

ret inden for vores valgte tema (handleplan/tids- og aktivitetsplan i 

resultatskabelonen)?  

a. Hvilket tema arbejder vi med, og hvad er vores mål? 

b. Beskriv kort de aktiviteter I vil sætte i gang for at sikre, 

at forbedringerne føres ud i livet?  

c. Hvordan sikrer jeg som leder ejerskab hos medarbej-

derne til de forandringer, der skal ske hos os? 

d. Hvad er tidshorisonten, og hvordan sikrer jeg som leder 

fremdrift i aktiviteterne? 

 

kl. 12.00 Opsamling på formiddagens arbejde kommunevis 

 

kl. 12.10 Præsentation af næste hjemmeopgave  

 

kl. 12.15  Frokost 

 

kl. 13.05 Udvikling af landsdækkende pejlemærker for, hvad der er god kvalitet i 

sagsbehandlingen, og hvordan man som børne- og ungechef under-

støtter, at der skabes kvalitet i sagsbehandlingen 

    

Familiechefer, teamledere, gruppeledere m. fl.:  

 Deltagerne opdeles i grupper på 6 deltagere.  

 Hver gruppe arbejder med et emne, som meldes ud på dagen. Det 

drejer sig om følgende emner:  

Den børnefaglige undersøgelse, handleplanen, opfølgning på sagen, 

børnesamtalen, effektmåling, det gode match, inddragelse af barnets 

og den unges netværk, inddragelse af barnet, den unge og deres fa-

milie og overgang fra ung til voksen.  

 Hver gruppe udvikler 3-4 pejlemærker for, hvad der er god kvalitet 

indenfor gruppens emne. 

 Følgende spørgsmål skal besvares og skrives i en resultatskabelon: 

o Hvad er pejlemærket? 

o Hvorfor er pejlemærket vigtigt?  
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Børne- og ungechefer:  

 Deltagerne opdeles i grupper på 6 deltagere.  

 Hver gruppe udvikler 3-4 pejlemærker for, hvordan man som børne- 

og ungechef understøtter, at der skabes kvalitet i sagsbehandlingen 

med afsæt i følgende spørgsmål:  

 

”Når I om to år har lykkes med at nå jeres mål med at skabe god kva-

litet i sagsbehandlingen, hvad har du så gjort som børne- og unge-

chef  for at nå målet? (roller, opgaver og ansvar)” 

 

kl. 14.30  Pause 

 

kl. 14.50 Oplæg af Ankestyrelsen og dialog om brugen af servicelovens § 11  

Baggrunden for at sætte punktet på dagsordenen er, at Task Forcen i for-

bindelse med sagsgennemgang i kommunerne, er blevet opmærksom på, at 

kommunerne har meget forskellige fortolkninger af, hvornår man kan bruge 

servicelovens § 11. Anvendelsen af § 11 er yderligere aktualiseret med lov-

ændringen, der trådte i kraft den 1. oktober 2014. 

 

Spørgsmål og dialog med Ankestyrelsen.  

 

Kl. 15.30 Sidste nyt 

• Hvad er på vej af ny lovgivning?  

• Nyt fra KL 

• Nyt fra Socialstyrelsen 

 

Kl. 15.50 Evaluering 

 

Kl. 16.00  Tak for i dag! 
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