
 

 

 

 

 

 

 
 
Program for 1. runde i ledernetværket – Region NORD 

Tid:  Torsdag den 24. maj 2018 kl. 9.30-16.00 (kaffe fra kl. 9.00) 

Sted:  Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø 

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

Tema:  Den tværfaglige og helhedsorienterede indsats 

  

Deltagere:  De faste medlemmer af ledernetværket; chefer, ledere og teamledere med an-

svar for myndigheds- og udførerområdet på det udsatte børne- og ungeområde. 

 

Program  
 

9.30-9.40 Velkommen, formål og rammesætning, herunder de overordnede 

overvejelser for de næste fire år 

v/ Marie Louise Refsgaard, kontorchef, Socialstyrelsen og Hanne Gøttrup, chef-

konsulent, KL 

 

9.40-10.30 Den tværfaglige og helhedsorienterede indsats – hvor går det godt, og 
hvad skal der være mere af?  
 
Forberedelse til mødet 
 
Spørgsmål:  

1. Hvad lykkes I godt med i dag i din kommune i den tværfaglige og 

helhedsorienterede indsats overfor de udsatte børn og unge og deres 

familier? (fra bekymring til en sag slutter) Kom gerne med konkrete 

eksempler. 

2. Hvad har du helt konkret gjort som leder for at I lykkes med den 

tværfaglige og helhedsorienterede indsats? Kom gerne med konkrete 

eksempler.  

3. Hvor oplever de udsatte børn og unge og deres familier, at I lykkes med 

den tværfaglige og helhedsorienterede indsats? Kom gerne med 

konkrete eksempler. 
 
Proces: Bordet rundt – hver deltager har ca. 4 min.  
 
 
 
 
 



Deltagerne forbereder svar på spørgsmålene hjemmefra inden ledernet-
værksmødet:  

 Hver deltager sender sin besvarelse til KL før 
ledernetværksmødet. 

 KL samler alle bidrag til netværkets fælles vidensbank. 
 
 

Forberedelse til mødet 
 
Spørgsmål: 

4. Hvad skal der til for, at I i din kommune kan lykkes endnu bedre med 

den tværfaglige og helhedsorienterede indsats i fremtiden? (fra 

bekymring til en sag slutter). Kom gerne med konkrete eksempler. 

5. Hvad kræver det af dig som leder, hvis I skal lykkes endnu bedre? Kom 

gerne med konkrete eksempler. 

6. Hvis I ser ud i fremtiden, hvor oplever de udsatte børn og unge og deres 

familier, at I lykkes med den tværfaglige og helhedsorienterede indsats? 

Kom gerne med konkrete eksempler. 
 

Proces: Bordet rundt – hver deltager har ca. 4 min. 
 

Deltagerne forbereder svar på spørgsmålene hjemmefra inden ledernet-
værksmødet:  

 Hver deltager sender sin besvarelse til KL før 
ledernetværksmødet. 

 KL samler alle bidrag til netværkets fælles vidensbank. 
 

10.30-10.55   Bordet rundt - Deltagerne sætter ord på deres forventninger til   
   ledernetværket de kommende fire år. 

  

Forberedelse til mødet  

 

Spørgsmål: 

1. Hvad forventer du som leder at få ud af at deltage i ledernetværket i 
forhold til at styrke den tværfaglige og helhedsorienterede indsats 
overfor de udsatte børn og unge og deres familier? 

2. Hvad kan du selv bidrage med for at ledernetværksmøderne lever op til 
du forventer?   

 
Proces: Bordet rundt – hver deltager fortæller om sine forvetninger i ca. 2 min.  

 
Forberedelse til mødet 
 
Spørgsmål: 

3. Hvad håber du på, at ledernetværket kan bidrage med i forhold til at 
styrke den tværfaglige og helhedsorienterede indsats, når vi inviterer 
dine lederkolleger med fra andre fagområder?  

4. Hvad vil du gerne opnå sammen med dine lederkollegaer fra andre 
fagområder hjemme i egen kommune?  

 

Du kan overveje spørgsmålene i forhold til følgende områder: 
o 0-6 års området – sundhedspleje, dagtilbud og PPR 



o Skoleområdet – sundhedspleje, skole og PPR 
o Overgang fra ung til voksen – voksensocial, UU-vejledning, 

uddannelse og beskæftigelse 
 

Proces: Bordet rundt – hver deltager skriver på en flipover, hvad ledernetværket  
kan bidrage med  i ca. 2 min. 

 

10.55-11.10 Pause 

11.10-11.15 Socialstyrelsen fortæller om ledernetværkets resultater 

Socialstyrelsen fortæller om de forventede resultater i det nye ledernetværk 

samt forventninger til deltagernes arbejde mellem og ledernetværksmøderne. 

 

11.15-11.55 En tværfaglig og helhedsorienteret indsats over for udsatte familier – 
resultater, udfordringer og anbefalinger 
I en analyse fra marts 2017 i Furesø Kommune, har KORA (nu VIVE), set på 

om en tværfaglig og helhedsorienteret indsats hjælper udsatte familier. Ifølge 

analysen, har  børnene og de unge oplevet en positiv udvikling i forhold til 

blandt  andet fritid og venskaber, når socialrådgivere, lærere og andre fagfolk i 

kommunen arbejder sammen på tværs af sædvanlige skel. Analysen viser 

også, at det er en udfordring for kommunen at arbejde helhedsorienteret og 

koordineret. Ulf Hjelmar vil i sit oplæg fortælle om, Furesø Kommunes 

forberedelse og etablering af fælles funktioner og redskaber og hvilke fordele 

og ulemper de forskellige funktioner har haft for at lykkes med den tværfaglige 

og helhedsorienterede indsats. Ulf vil også fortælle om de resultater og 

udfordringer, der har været undervejs, og hvilken betydning det har haft for 

kommunens økonomi. Endelig vil Ulf komme med nogle anbefalinger, som vil 

være væsentlige at have fokus på, hvis man vil lykkes med den tværfaglige og 

helhedsorienterede indsats. 

v/ Ulf Hjelmar, programleder, ph.d., VIVE  

  
11.55-12.10 Refleksion 

 Hvad blev du mest optaget af i oplægget af Ulf Hjelmar, og hvad vil du 
helt konkret tage med hjem og bruge i din kommune?  

 Hvad ser du som det mest udfordrende i din kommune i forhold til det, 
du lige har hørt? 

 Er der noget i det du lige har hørt, som kunne være godt at arbejde med 
i ledernetværket fremover?  

    
Bordet rundt – hver deltager fortæller om sine overvejelser.  

 
 
12.10-13.10 Frokost 
 
 
Eftermiddag: 
 
13.10-13.15 Efter frokost  
 
 
 



Arbejdsprocesserne nedenfor faciliteres af Anne-Mette Scheibel, partner i RESONANS   
 
13.15-13.35 Arbejdsproces 1 (på tværs af kommuner): Resonans  

Motivering af chefer og lederkollegaer fra andre fagområder. Hvordan får delta-
gerne skabt ejerskab og engagement hos deres lederkollegaer fra andre fag-
områder ind i arbejdet med at styrke den tværfaglige og helhedsorienterede 
indsats i ledernetværket? Hvordan kommer vi i gang og får lagt en plan? 
 

13.35-13.40: Deltagerne skifter plads til kommuneborde med bordskilte (bordplan lavet  
 i fht størrelsen af kommunegrupper).  
 
13.40-14.40 Arbejdsproces 2 (kommunevis): Resonans 

Opstart af handlingsspor og drøftelse af følgende spørgsmål:  

 Hvad skal der til for at lykkes endnu bedre med den tværfaglige og hel-
hedsorienterede indsats?  

 Hvordan kan vi forstørre det, vi allerede lykkes med i dag?   
 
Vi starter med at få et fælles fokus på den vigtigste udfordring i jeres kommune 
i forhold til at lykkes bedre med den tværfaglige og helhedsorienterede indsats. 
Find både eksisterende og nye løsninger sammen. 
 
Udbytte: Drøftelsen og øvelsen bliver fra start konkret og relateret til den en-
kelte kommune, så deltagerne bliver skærpet på, at netværket er til for at rykke 
på konkrete handlinger og initiativer lokalt. 
 

14.40-14.55 Pause 
 
14.55-15.30  Arbejdsproces 3 (på tværs af kommuner): Resonans 

Perspektivering i forhold til ledelsesrollen i forhold til at få styrket den tværfag-
lige og helhedsorienterede indsats. 
 
Udbytte: Deltagerne bliver hver især skarpere på, hvad de som ledere gør i 
dag for at understøtte den tværfaglige og helhedsorienterede indsats overfor de 
udsatte børn og unge og deres familier. Og hvordan de som ledere kan blive 
bedre til at understøtte den tværfaglige og helhedsorienterede indsats. 
 
Lederne får sat fokus på deres personlige lederrolle, og hvordan de kan ar-
bejde videre med lederrollen, når de kommer hjem. 

 
15.30-15.50 Sidste nyt fra Socialstyrelsen, Børne- og Socialministeriet og KL 
 
15.50-15.55 Vi ser frem mod det næste ledernetværksmøde – fælles Kick Off 

Vi ser frem mod næste ledernetværksmøde for alle fagområder – de faste del-
tagere, sundhedspleje, PPR, dagtilbud, skole m.fl. mandag den 26. november 
2018 på Nyborg Strand v/ KL 

 
15.55 Tak for i dag  

 

 
 

 


