
 

 

 

  
 
Program for 8. runde i ledernetværket – Region NORD 

Tid:              Onsdag den 22. november 2018 kl. 9.30-16.00 

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

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

Tema:  Overgang fra ung til voksen og samspillet mellem børne- og voksenområdet i de sager, hvor 

den unge har en socialsag. 

  

Deltagere:  Medlemmer af ledernetværket samt chefer og ledere på det sociale voksenområde -  chef for ud-

satte voksne, handicapchef, misbrugschef og en chef fra socialpsykiatrien, samt arbejdsmarkeds-

chef og chef for UU-vejledningen.  

 

Program  
 

9.30 Velkommen og rammesætning 

v/ kontorchef Marie Louise Refsgaard, Socialstyrelsen og Hanne Gøttrup, chefkonsulent, KL 

 

9.50 Undersøgelse og erfaringsopsamling om efterværn 

 Hvilke unge får efterværn? Hvordan bruger kommunerne efterværnet? Og hvad får de unge ud af 

efterværnet? Det og meget andet indgår i en nyligt afsluttet analyse af kommunernes efterværns-

indsats, som Deloitte har gennemført for Socialstyrelsen. Undersøgelsen har også fokus på samar-

bejdet omkring den unge i efterværn på tværs af børne- og voksenområdet og på tværs af kommu-

ner.  

v/ Mette Lindgaard, partner i Deloitte 

 

10.20 Refleksion ved bordene  

Hvad blev du mest optaget af ved undersøgelsens resultater?  

 

10.30 Kommunalt praksiseksempel – "Samarbejdsmodellen" 

 Rambøll Management har for nylig evalueret ti kommuners erfaringer med at anvende "Samar-

bejdsmodellen". Modellen støtter de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger, sektorer og 

afdelinger i at koordinere mål og indsatser i et struktureret forløb med den unge i alderen 15 til 23 

år. En kommune fortæller om egne erfaringer og udfordringer ved samarbejdsmodellen.   

v/ Heidi Andersen, afdelingsleder, Ungerådgivningen og Mette Møller Johannesen 

Sektionsleder, Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune 

 

11.00        Pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11.15 Drøftelse ved bordene om samarbejdet omkring de unge 

Med afsæt i hjemmeopgaven og formiddagens oplæg drøfter hvert bord: 
 
1. Hver deltager præsenterer et område, som fungerer rigtig godt i samarbejdet mellem det sociale 

børne- og voksenområde samt beskæftigelse og UU-vejledningen i overgangen fra ung til vok-
sen (4 min).  
 

2. Hver deltager præsenterer et område, hvor der er plads til forbedringer i samarbejdet mellem det 
sociale børne- og voksenområde samt beskæftigelse og UU-vejledningen, som vedkommende 
ønsker at få sparring på af de øvrige deltagere ved bordet (2 min). Herefter giver de øvrige delta-
gere ved bordet sparring på, hvordan kommunen kan komme videre (4 min). 

12.10 Frokost 

 

13.10              Efter frokost   

13.20 Regeringens nye reformudspil vedrørende uddannelse for unge i alderen 15-25 år 
Status på regeringen reformudspil, der lægger op til, at kommunerne får et entydigt ansvar for at 

følge og støtte alle unge i alderen 15-25 år frem til, at de har gennemført en ungdomsuddannelse 

eller har fået et varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.  

v/ Niels Arendt Nielsen, kontorchef Center for social og sundhed, KL 

 

13.45 Et komunalt praksiseksempel  

En kommune som allerede er godt i gang med at udfolde nogle af de elementer, som er indeholdt i 

regeringens reformudspil, fortæller om nye måder at arbejde på, og hvad det betyder for de unges 

overgang fra ung til voksen.  

v/ Trine Wittrup, leder af Ungeenheden i Assens Kommune  

 

14.10 Pause 

 

14.25 Film med to unge og en voksen, der fortæller om deres vej igennem systemet  

 

14.40 Drøftelse og refleksion ved bordene 

Hvilke refleksioner giver oplæggene og de to små film anledning til i forhold til indsatsen 

hjemme i din kommune, og hvad er det første, der bør tages fat  på?  

  

15.00 Opsamling på dagen  

 Hvilken inspiration tager vi med fra netværksmødet? 

 Hvad skal vi handle på, når vi kommer hjem?  

 Hvordan, hvem, hvad og hvornår følger vi op? 

 

 

15.20          Aktuelt  

Sidste nyt fra Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og KL 

 

 

15.45         Evaluering af dagen 

 

15.55           Tak for i dag  


