
 

 

 

 

 

 
 
Program for tredje runde i ledernetværket Region Hovedstaden 
2019 – social- og skoleområdet 

Tid:  Torsdag den 2. maj 2019 kl. 9.30-16.00 (kaffe fra kl. 9.00) 

Sted:  Park Inn By Radisson Copenhagen: Engvej 171, 2300 København S 

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

Tema:  Hvordan kan vi på tværs af social- og skoleområdet skabe sammenhæn-

gende og helhedsorienterede løsninger for de udsatte børn og unge? 

   

Deltagere:  Chefer, ledere og teamledere med ansvar for myndigheds- og udførerområdet 

på det udsatte børne- og ungeområde og skolechefer, skoleledere og leder af 

PPR. 

 

Program  
 

9.30 - 9.40  Velkomst og rammesætning  

v/Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og KL 

 

9.40 - 9.45 Hurtig præsentation ved bordene  

 

9.45-10.30  Mariagerfjord Kommune fortæller om, hvordan de som ledelse samarbej-

der på tværs af skole- og myndighedsområdet om de udsatte børn og un-

ges læring og skolegang 

v/ Familiechef og Handicapchef Kit Borup og konst. Skolechef Arne Omar Sørensen  
 

Mariagerfjord Kommune vil fortælle om hvordan familierådgivningen, skole, 

sundhedsplejen og PPR i fællesskab arbejder med forebyggelsesindsatser efter 

serviceloven § 11, og om de foreløbige resultater af samarbejdet. Herudover vil 

de fortælle om deres arbejde på tværs af social-, skole- og udførerområdet med 

handleplanen, hvor de altid har et mål for barnet og den unges skolegang og læ-

ring.  

  

 Efterfølgende spørgsmål. (10 min.) 
  

https://socialministeriet.dk/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj--OBrf7dAhVEYVAKHcfIBzMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/titel/indblik-i-ministeriets-tilsynsaktiviteter/&psig=AOvVaw0WTKDrrdi-vylP54TfeRI4&ust=1539345946086017


 

10.30-11.20    Gruppedrøftelser på tværs af kommuner om:   

 

Tidlige og forebyggende indsatser, herunder servicelovens § 11, stk. 3  

1. Hvordan samarbejder I i jeres kommune på tværs af PPR, skole-, myn-

dighed og udførerområdet om konkrete tidlige og forebyggende indsat-

ser, fx indsatser efter servicelovens § 11, stk. 3? (læs: indsatser før barnet 

eller den unge bliver en social sag), og hvad har I opnået af resultater for 

børnene og deres familier? Og hvad kræver det af dig som leder, og jer 

som fælles ledelse, at understøtte samarbejdet på tværs? Kom gerne med 

konkrete eksempler. 

 

Anbringelsesstedernes arbejde med de anbragte børn og unges skolegang 

2. Hvis vi spørger anbringelsesstederne om de oplever, at de bliver hjulpet 

til at støtte op om de anbragte børn og unges læring og skolegang, hvad 

vil de da svare, og hvad vil de sige, de har behov for? Hvad kræver det af 

dig som leder, og jer som fælles ledelse, at understøtte anbringelsesste-

derne i at støtte op om de udsatte børn og unges læring og skolegang? 

Og hvordan får I fulgt op på de anbragte børn og unges læring og skole-

gang? Kom gerne med konkrete eksempler.  

 

11.20-11.35  Pause  

 

11.35-11.55  Aktuelt ved Styrelsen for Kvalitet og Undervisning om ny lovgivning om  

                    skolefravær 

Den nye lovgivning om 15 pct. skolefravær og træk i børne- og familieydelsen, 

som træder i kraft den 1. august 2019, herunder hvad vi forstår ved fravær, 

hvem der træffer afgørelse om træk i børne- og familieydelsen etc.  
 

11.55-12.15 Gruppedrøftelser kommunevis om:   

De nye regler om 15 pct. skolefravær og træk i børne- og familieydelsen, som 

træder i kraft den 1. august 2019. 

  

Hvem gør hvad og hvornår hjemme i egen kommune, når de nye regler træder i 

kraft den 1. august 2019? 

 

12.15-13.15  Frokost  

 

13.15-13.20 Efter frokost ☺ 

 

13.20-14.55  Oplæg og gruppedrøftelser om fælles børnesyn, fælles sprog og samar-

bejdsrum på tværs af social- og skoleområdet 

v/ Tine Basse Fisker, konsulent og forsker ved Aarhus Universitet  

 

Tine vil blandt andet fortælle om, hvor vigtigt det er for både ledere og medar-

bejdere at være bevidste om, hvad sprog og et fælles børnesyn kan betyde for 



det tværfaglige samarbejde og den fælles forståelse af det enkelte barn. Tine vil i 

den forbindelse komme omkring både kategorier og metaforer, der anvendes i 

praksis, og diskutere hvad de betyder for børns udviklings- og deltagelsesmulig-

heder, og hvad de betyder for både ledere og medarbejderes handlemuligheder. 

 

14.55-15.20 Kommunevis: Hvad tager vi med hjem fra i dag, og hvad går vi hjem og 

gør? Tag kagen og kaffen med 😊  
   

15.20-15.55  Aktuelt ved Socialstyrelsen om kommende regler om målrettet støtte til 

plejefamilier og Socialstyrelsens udvikling af nyt grundkursus, godken-

delseskoncept og tæt støttede opstartsforløb  

▪ Hvad ligger der i et nyt vidensbaseret grundkursus og fælles godkendel-

seskoncept for plejefamilier? 

▪ Hvad består Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb af?  
 

Aktuelt ved Familieretshuset og Børne- og Socialministeriet om det nye 

familieretlige system, herunder særligt om samarbejdet mellem Familie-

retshuset og kommunerne i de meget komplekse sager. 
 

15.55-16.00  Evaluering og tak for i dag  
 


