
 

 

 

 

 

 

 
 
Program for fjerde runde i ledernetværket Region MIDT 2019  
– social- og dagtilbudsområdet, PPR og sundhedsplejen 
 
Tid:  Torsdag den 5. december 2019 kl. 9.30-15.30/16.00 (kaffe fra kl. 9.00) 

Sted:  Centralværkstedet Aarhus: Værkmestergade 7-9, 8000 Aarhus C 

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

Tema:  Hvordan kan vi på tværs af social- og dagtilbudsområdet, PPR og sund-

hedsplejen styrke den tidlige og helhedsorienterede indsats over for de 

udsatte børn og deres familier? 

   

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

på det udsatte børne- og ungeområde og dagtilbudschefer, dagtilbudsle-

dere/områdeledere, ledere af PPR og leder af sundhedsplejen. 

 

Program  
 

9.30-9.45 Velkomst og rammesætning ved Socialstyrelsen, Børne- og Under-

visningsministeriet og KL 

  

9.45-9.50 Præsentation rundt om bordet 

 

9.50-10.50  Perspektiver og vilkår for det nødvendige tværprofessionelle samarbejde 

 V/ Morten Ejrnæs, lektor, emeritus ved Aalborg Universitet. Morten har de seneste 20 år 

undervist i sociale problemer på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde.  

 

Morten Ejrnæs vil give et forskningsmæssigt perspektiv på vilkårene for det 

tværfaglige samarbejde, herunder betydningen af de fagprofessionelles forskel-

lige syn på udsathed, risiko- og beskyttelsesfaktorer, signaler mv. I oplægget ty-

deliggøres, at der kan være forskellige formål med samarbejdet, og der fremlæg-

ges udvalgte resultater fra en undersøgelse af tværprofessionelt samarbejde og 

en igangværende undersøgelse af pædagoger, lærere, socialrådgivere og sund-

hedsplejerskers risikovurderinger. Morten Ejrnæs kommer også ind på,  hvad 

man som ledelse, på tværs af fagområder, særligt bør have fokus på for at un-

derstøtte det tværfaglige samarbejde.   

 
Spørgsmål og drøftelse ved bordene:  

Hvad giver Mortens pointer anledning til af refleksioner? 

 

10.50-11.05 Pause 



 

 

11.05-12.05   Gruppedrøftelser på tværs af kommuner og fagområder 

               
Spørgsmål: 
• Hvad gør I som ledere helt konkret i jeres kommune, når I oplever, at I lyk-

kes med den tidlige og tværfaglige indsats overfor de udsatte børn i alderen 0-

6 år og deres familier? 

• Hvor ser du, som leder, de største udfordringer i den tidlige og tværfaglige 

indsats på 0-6 års området i din kommune? 

• Hvor tænker du, at man med fordel kan øge fokus eller ændre arbejdsgange i 

din kommune i det tidlige og tværfaglige samarbejde, til gavn for børnene og 

deres familier? Og hvad vil det kræve af dig og dine lederkollegaer i organisa-

tionen? 
   

12.05-12.15  Aktuelt fra Social- og Indenrigsministeriet og Børne- og Undervisnings-

ministeriet 

 

12.15-13.15  Frokost  

 

13.15-13.25 Efter frokost 😊 

 

13.25-14.20 Hvidovre Kommunes erfaringer med - som samlet ledelse - at styrke den 

tidlige og helhedsorienterede indsats overfor udsatte børn i alderen 0- 6 år 

 V/ Ellen Bonde, ledende sundhedsplejerske og Jette Lunddahl, leder af Børnehus et Cirklen i 

Hvidovre Kommune. 

 

Hvidovre Kommune har ledelsesmæssigt besluttet at arbejde målrettet, systema-

tisk og tværfagligt om den tidlige indsats på 0-6 års området, herunder besluttet 

at anvende fælles redskaber til brug for den tidlige opsporing, fx ADBB og 

TOPI. Hvidovre vil fortælle om de resultater de allerede har opnået, og vigtig-

heden af at have et fælles mindset på tværs af fagområder. Hvidovre vil også 

komme omkring de udfordringer, som de ledelsesmæssigt har måttet håndtere 

undervejs og fortsat arbejder med.  

 
Efterfølgende spørgsmål og drøftelse ved bordene om de væsentligste pointer i 

Hvidovre Kommunes oplæg. 

 

14.20-15.00 Kommunevis, inkl. kaffepause 
• Hvad blev I hver især mest optaget af i dag, og hvad tager I med hjem? 

• Er der noget fra dagen i dag, som I kan gå hjem og gøre allerede i morgen, 

for at styrke det tværfaglige samarbejde omkring de udsatte børn på 0-6 års 

området? 

 

15.00-15.20 Aktuelt fra Socialstyrelsen og KL 

 

15.20-15.30  Evaluering - Det fælles program slutter for i dag.  

Dagen fortsætter for de faste medlemmer med oplæg fra Ankestyrelsen. 

Se næste side.  



 

 

Program for de faste medlemmer af ledernetværket fra det sociale  
børneområde 
 
15.30-15.55 Resultaterne af Ankestyrelsens årlige undersøgelse af kommunernes 

sagsbehandling v/ Ankestyrelsen 

 

 Ankestyrelsen har gennemført en pilotundersøgelse af kommunernes sagsbe-

handling på området udsatte børn og unge. Der er tale om en undersøgelse af 

228 sager fordelt på 12 kommuner. 
 

Oplægget er en gennemgang af undersøgelsens resultater, hvor formålet er at 
give et aktuelt billede af den generelle sagsbehandling i kommunerne ved at be-
lyse overholdelsen af udvalgte centrale sagsbehandlingsskridt. Der har i pilotun-
dersøgelsen været et særligt fokus på sager, der omhandler familiebehandling og 
anbringelse. 

 

15.55-16.00  Tak for i dag 

 
 


