
 

  

  
 
Program for 7. runde i ledernetværket – Region NORD 

Tid:              Tirsdag den 25. april 2017 kl. 9.30-16.00 

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

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

Tema:  Hvad er styrende for beslutning om anbringelse og hvordan sikres kvaliteten? 

 

Program  
9.30 Velkommen og rammesætning 

v/ Adam Paaby, faglig leder, Socialstyrelsen og Hanne Gøttrup, chefkonsulent, KL 

 

9.40 Hvad er styrende for kommunens beslutning om anbringelse? 

Hvordan kan vi forstå konkrete beslutninger om anbringelse? Hvilke faktorer indgår? 

Hvilken betydning har barnets/den unges holdning? Hvilken betydning har lokale poli-

tikker? Tidsfaktoren – hvad betyder den? Og hvordan indgår retsregler? 

v/ Idamarie Leth Svendsen, Lektor på Metropol  

 

10.20 Spørgsmål til Idamarie  

Refleksion ved bordene: Hvad blev du optaget af i Idamaries oplæg? 

 

10.30          Pause 

 

10.45 Drøftelse i grupper med udgangspunkt i hjemmeopgaven og Idamaries oplæg 

1. Hvilke forhold oplever du, som leder, som styrende for beslutning om anbrin-

gelse i din kommune? 

2. Hvis du spørger dine medarbejdere, hvad oplever de som styrende? 

3. Hvad giver Idamaries oplæg anledning til, at du som leder, vil gå hjem og tage 

fat på i dag? 

 

11.20 Hvidovre Kommunes omlægning af indsatsen  

I Hvidovre Kommune er de gået hele vejen og har nu efter en omlægningsperiode på 

4-5 år implementeret den svenske model fuldt ud. Og det har lønnet sig. Ikke mindst 

for børnene og deres familier.  

 

Hvidovre Kommune vil fortælle om, hvordan de er lykkedes med at skabe forandrin-

ger i anbringelsesmønstret i kommunen. Herunder hvad forandringen har krævet af 

både ledelsen og medarbejderne. Hvidovre Kommune er en af de tre partnerskabs-

kommuner i Socialstyrelsens projekt om en tidlig og forebyggende indsats. 

v/ Charlotte Ibsen, socialfaglig leder, Hvidovre Kommune 

 

11.45         Spørgsmål til Hvidovre og drøftelser ved bordene 

 

 

http://socialministeriet.dk/


 

  

12.05         Frokost 

12.55         Efter frokost  

13.00           Kort gennemgang af SFI’s nye trivselsundersøgelse på anbringelsesstederne 

13.05           Hvordan sikres kvaliteten under anbringelsen set fra leverandørernes side?  
 Hvad mener plejefamilier og institutioner, der skal til for at sikre kvaliteten i an-

bringelsen?  
 Hvordan kan myndigheden være med til at understøtte anbringelsesstedets ar-

bejde under anbringelsen? Herunder sikring af:  

o barnets progression 

o forældresamarbejdet om barnets trivsel og udvikling 

o barnets motivation og engagement  

o inddragelse af skolen og det omgivende samfund.  

v/ Heidi Møller-Rasmussen, visitator i Fabu (Familier, Børn og Unge)   

                   v/ Ebbe Wendt Lorenzen, generalsekretær i Livsværk 

 

13.45           Spørgsmål til Heidi Møller-Rasmussen og Ebbe Wendt Loren- 

        zen 

 

14.00           Hvad oplever de unge som god kvalitet under anbringelsen?   

                    Kort film med interview med to unge. 

 

14.10           Pause 

  

14.25 Drøftelse i grupper med udgangspunkt i de to leverandørers oplæg og film med 

interview af to unge 

 Hvad gør jeg, som leder, for at vi som myndighed bliver bedre til at under-

støtte anbringelsesstedet i deres arbejde med barnet under anbringelsen, her-

under i forhold til barnets progression, barnets motivation og engagement, for-

ældresamarbejde og inddragelse af skole og det omgivende samfund?  

 

 Hvad kan jeg, som leder gøre i forhold til at sikre, at vi bliver bedre til at gøre 

forældrene i stand til at have samvær med barnet under anbringelsen og i for-

hold til at gøre forældrene parate til at få barnet hjem igen?  

 

15.05 Opsamling kommunevis  

Hvad er vi blevet inspireret af i løbet af dagen, og hvad går vi hjem og gør? 

 

15.20           Aktuelt  

Sidste nyt fra Socialstyrelsen og KL, herunder blandt andet: 

 En kort drøftelse af, hvordan I sikrer kvaliteten i børnehandicapsager. Drøftel-

sen er affødt af en henvendelse til børne- og socialministeren fra forældre til 

handicappede børn. 

 

 

 

http://socialministeriet.dk/


 

  

 

 Socialstyrelsen orienterer om etableringen af et kommunalt netværk på pleje-

familieområdet, herunder status  på tilhørende tre initiativer: 1) udbredelse af 

vederlagsmodel, 2) inddragelse af netværk i forbindelse med en anbringelse 

samt 3) forløbsbeskrivelser på plejefamilieområdet. 

 

15.50 Tak for i dag 

 

 

http://socialministeriet.dk/

