
 

  

  
 
Program for 6. runde i ledernetværket – Region NORD 

Tid:  Tirsdag den 8.november 2016 kl. 9.30-16.00 

Sted:  Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg 

 

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

 
Tema:  Samarbejde om udsatte børn og unges trivsel og skolegang på tværs af skole- og 

socialområdet. 

 

Deltagere:  Myndighedsområdet, skoleledere, skolechefer og ledere af PPR. 

 

Program  
9.30 Velkommen og rammesætning 

v/ Katrine Wilms Binzer, kontorchef, Socialstyrelsen og Hanne Gøttrup, chefkonsu-

lent, KL 

 

9.40 Skab en fremtid med succes for udsatte børn og unge  

Hvad ved vi fra forskningen om udsatte børn og unges skolegang? Hvad skal der til 

for at få skabt nogle bedre skoleresultater for de udsatte børn og unge? Hvordan kan 

social- og skoleområdet i fællesskab gøre en forskel for de udsatte børn, så de får en 

bedre skolegang? 

v/ Bo Vinnerljung professor ved Institut for socialt arbejde ved Stockholms Universi-

tet.  

 

Drøftelse i grupper - hvad blev I hver især optaget af i Bo Vinnerljungs oplæg? 

 

10.40          Pause 

 

11.00 Drøftelse i grupper med udgangspunkt i hjemmeopgaverne 

 

Hver deltager præsenterer: 

1. Et kort oplæg på ca. 5 min., om det der fungerer godt i egen kommune, i sam-

arbejdet mellem skole- og socialområdet, i fohold til at lykkes med at styrke de 

udsatte børn og unges skolegang? 

 

2. Et kort oplæg på ca. 2 min. om, hvor der er udfordringer og behov for at for-

bedre og udvikle samarbejdet i egen kommune for at lykkes bedre med at un-

derstøtte de udsatte børn og unges og skolegang, og som der ønskes spar-

ring på. 

  

12.25          Frokost 

13.15            Efter frokost  

 



 

  

 
 
 
 
13.20          Relationel koordinering - koordination på tværs af social- og skoleområdet  

Hvordan kan relationel koordinering være med til at forbedre og styrke jeres samar-

bejde på tværs af social- og skoleområdet i forhold til at understøtte udsatte børn og 

unges skolegang? Og hvad kræver det af ledere og medarbejdere at skabe fælles 

retning og bedre koordination på tværs af social- og skoleområdet?  

v/ Carsten Hornstrup, direktør, Joint Action 

 

Der vil løbende være gruppedrøftelser under oplægget.  

 

14.30 Forberedelse til opsamling kommunevis  

Hver deltager prioriterer de tre vigtigste idéer, tiltag, input etc., som man er blevet in-

spireret af i løbet af dagen og som man synes, der bør tages fat på i egen kommune.  

 

14.40 Pause 

14.55 Hvad går I hjem og tager fat på? 

Opsamling kommunevis på dagens oplæg og drøftelser. Hvad blev vi inspireret af, og 

hvad tager vi med hjem og arbejder videre med?  

 

15.15 Nedslag i plenum - hvad går I hjem og tager fat på? 

 

15.25           Aktuelt  

Sidste nyt fra Socialstyrelsen og KL  

 

15.50 Tak for i dag 


