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Program til fjerde runde i ledernetværket – Region Nord 

Tid:  Den 28.oktober 2015 kl. 9.30-16.00 

Sted:  Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg 

 

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

 

Ledernetværket som de sidste tre runder har haft fokus på at styrke kvaliteten i 

sagsbehandlingen på udsatte børn og unge-området afsluttes i denne runde ledernetværk, 

med temaet ”opfølgning på effekten af indsatsen”.  

 

Temaet er blandt andet sat på dagsordenen, fordi jeres egne besvarelser af ”baselinen” 

tilbage i 2014 viste, at ca. 60 pct. af kommunerne i meget ringe grad eller i ringe grad 

arbejder systematisk med effektmåling af indsatsen. Godt 30 pct. svarede i nogen grad. Kun 

11 pct. har svaret i høj grad eller i meget høj grad. Tallene er sandsynligvis lidt højere i dag 

  

 

Temaet er også sat på dagsordenen fordi, vi fra flere af jer har hørt, at I er optagede af, 

hvordan I mere systematisk kan følge op på, om de indsatser I sætter i værk skaber en god  

progression og udvikling for barnet og den unge.  

 

Temaet er yderligere aktualiseret af, at den nye social- og indenrigsminister er meget optaget 

af at måle resultater og effekt af indsatsen overfor de udsatte børn og unge og deres familier.  

  

På baggrund af ovenstående sætter vi på det fjerde møde i ledernetværket fokus på, 

hvordan der følges op på om indsatsen virker. Vi skal blandt andet se på, hvordan man kan 

måle på, om barnet udvikler sig, og om der er sket en progression for barnet. Herudover skal 

vi drøfte, hvordan man får afsluttet og lukket en sag.  

 

Kortlægning af praksis 

Som forberedelse til ledernetværksmødet har I svaret på en række spørgesmål om, hvordan 

I arbejder med opfølgning på effekten af indsatsen, og hvordan I arbejder med at afslutte og 

lukke sager. Spørgeskemaet er sendt til den person i jeres kommune, som er udpeget til at 

være kontaktperson i ledernetværket. Udover at vi alle får et overblik over, hvordan I arbejder 

med opfølgning på effekten af indsatsen i det ganske land, vil kortlægningen også blive 

anvendt til at pege på kommuner, der på ledernetværket kan berige os andre med, hvordan 

den enkelte kommune arbejder med opfølgning på effekt af indsatsen.  
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En arbejdsdag 

Formålet med dagen er: 

 At få præsenteret forskellige systematikker, metoder og redskaber til at følge op på 

om indsatsen virker, og hvordan man kan afslutte og lukke en sag.  

 At få sparring på de udfordringer I oplever hjemme i egen kommune i arbejdet med 

dagens tema. 

 At drøfte og få sparring på de foreløbige erfaringer med realisering af  kommunens 

valgte udviklingstema og anvendelse af de landsdækkende pejlemærker.    

 

Dagen er bygget op om jeres besvarelse af kortlægningen, videndeling og sparring, oplæg 

ved to udvalgte kommuner, gruppearbejde, præsentation af resultaterne fra projektet ”Den 

gode børnefaglige undersøgelse og handleplan” og inspirationsoplæg fra SFI. 

 
 

Hjemmeopgave til ledernetværksmødet 

Udover program for indholdet i ledernetværketsmødet har I også fået to hjemmeopgaver 

beskrevet i mailen, som I skal forberede jer på til mødet.  

 

Opgave 1 – læringer og resultater i kommunernes egne udviklingsprojekter 

Som forberedelse til ledernetværksmøde, vil vi bede jer om hver især at forberede et ultra 

kort oplæg på 6 minutter om status på det udviklingprojekt, I har arbejdet med eller arbejder 

med i ledernetværket. Det handler om jeres positive og negative ledelsesmæssige læringer i 

forbindelse med udviklingsprojektet samt en præsentation af resultaterne efter det første år. I 

skal præsentere: 

 

 Hvad består jeres udviklingsprojekt i (meget kort). 

 Hvad er jeres positive og negative ledelsesmæssige læringer i forbindelse med 

kommunens eget udviklingsprojekt? Nævn de 2-3 vigtigste læringer.  

 Hvilke resultater har I opnået i projektet? Nævn de 2-3 vigtigste resultater og fortæl 

om, hvad du/I som ledere har gjort for at I er kommet der til. 

 Hvad gør I som ledere for at holde fast, i det I allerede har opnået af resultater i jeres 

udviklingsprojekt?  

 

Opgave 2 – videndeling om arbejdet med de landsdækkende pejlemærker 

Som forberedelse til ledernetværksmødet, vil vi bede jer om at forberede et 2 minutters 

oplæg om, hvilke ledelsesmæssige erfaringer I i jeres kommune har med anvendelse af de 

fælles landsdækkende pejlemærker (udarbejdet i ledernetværket), og hvordan I konkret har 

bragt pejlemærkerne i spil?  
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Program  

 

9.30-9.40 Velkomst v/ Elisabeth Marian Thomassen, Socialstyrelsen  

 

En hilsen fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann  

 

9.40-9.45 Rammesætning af dagen v/ KL 

Formål med dagen og program 

 

09.45-10.25 Læringer og resultater i kommunernes egne udviklingsprojekter  

 Deling af positive og negative ledelsesmæssige læringer i forbindelse med 

kommunens eget udviklingsprojekt samt en præsentation af resultaterne 

efter det første år. 

 Drøftelse i grupper 

  

10.25 -11.05 Perspektiver på vidensbasering 

Begreberne flyver rundt, når vi taler om effekt, evidens, vidensbasering, sy-

stematik, dokumentation og opfølgning. Men hvad dækker de forskellige 

begreber egentlig over? Hvad vil det overhovedet sige at arbejde vidensba-

seret? Hvordan kan man arbejde med validerede instrumenter (eks. SDQ) 

til systematisk opfølgning af indsatsen? Og hvad kan man allerede gå i 

gang med i morgen? 

v/ Helle Hansen, seniorkonsulent, SFI  

 

11.05-11.20 Pause 

 

11.20-12.20   Kommunale eksempler på hvordan man kan følge systematisk op på 

effekten af indsatsen og afslutte og lukke sager 

   

 

12.20-13.10 Frokost 

 

13.10-13.15 Efter frokost 

 

13.15-14.15 Sparring i grupper omkring arbejdet med at følge op på om indsatsen 

virker 

 Gruppearbejde om, hvor I er i arbejdet med at sikre en systematisk opfølg-

ning på effekten af indsatser og hvilke udfordringer I ser i dette arbejde. 

Herudover fælles sparring på, hvordan udfordringerne kan løses, så I hver 
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især får nogle konkrete input til, hvordan I kan komme tættere på at ar-

bejde systematisk med effekt af indsatserne. (8-9 minutter pr. kommune). 

  

14.15-14.25 Kommunevis opsamling  

 

14.25-14.45 Pause  

 

14.45-15.00 Videndeling om arbejdet med pejlemærkerne 

 Hvilke ledelsesmæssige erfaringer har I gjort jer i arbejdet med de fælles 

landsdækkende pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen (udviklet i le-

dernetværkene), og hvordan har I konkret bragt pejlemærkerne i spil?  

  

15.00-15.30  Projektet ”Den gode børnefaglige undersøgelse og handleplan” 

Præsentation af resultaterne fra projektet ”Handleplaner og børnefaglige 

undersøgelser” v/ Socialstyrelsen 

 

15.30-15.55  Sidste nyt fra Socialstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet og KL 

 

16.00  Tak for i dag 
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