
 

 

 

 

 

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

Tid:  Onsdag den 22. maj 2019 kl. 9.30-15.00 (kaffe fra kl. 9.00) 

Sted:  Hotel Comwell Køge Strand: Strandvejen 111, 4600 Køge 

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

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 - 9.50 Præsentation ved bordene  

 

9.50-10.35  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 efte r 

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.  
  

https://socialministeriet.dk/
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10.35-11.40  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.  

 

11.40-12.40  Frokost  

 

12.40-12.45 Efter frokost ☺ 

 

12.45-14.00  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.  

 

14.00-14.10 Hvad blev jeg optaget af? 

 

14.10-14.50 Kommunevis: Hvad tager vi med hjem fra i dag, og hvad går vi hjem og 

gør? Tag kagen og kaffen med 😊  
   

14.50-15.00  Evaluering og tak for i dag  
 


