
 

 



 

 

 

PROGRAM  

 

Kl.  9.30 Velkommen til konferencen  

v. Helle Gade, Næstformand for KL’s Socialudvalg 

 

Kl.  9.45 Betaler det sig at forebygge børn og unges mistrivsel?  

Sociale investeringers dobbelte bundlinje: Dels skal sociale investeringer skabe 

trivsel og udvikling for børn og unge. Dels skal sociale investeringer reducere 

behovet for senere indsatser. Men hvor godt hænger investeringerne sammen 

for den enkelte kommune? Hvilke muligheder og dilemmaer er der ved sociale 

investeringer som tilgang i et bredere perspektiv?  

v/ Karsten Storgaard Bjerre, Chefkonsulent, PHD i sociale investeringer, KOMPONENT 

  

Kl.  10.05 Forebyggelse af børn og unge i mistrivsel med samarbejdet som indsats. 

”Trods pædagogiske og sociale indsatser kæmper stadig flere børn og unge med 

mistrivsel. Det er derfor afgørende, at de fagprofessionelle bevæger sig fra det 

gode samarbejde til det virkningsfulde samarbejde til gavn for børn og unges 

trivsel. Det sætter de faglige praksisser i og på spil og fordrer håndtering af 

uenigheder og konfliktuerende perspektiver”. 

v/Janne Hedegaard, Forskningsleder, Forskning og Udvikling, Institut for Pædagoguddan-

nelse, Københavns Professionshøjskole 

 

Kl. 10.35 Hvad forstår vi ved et barns trivsel? 

”Trivsel er et komplekst begreb og fænomen. Imidlertid er det ofte det mål, 

som fagprofessionelle arbejder med. Derfor er det centralt at fokusere på, hvad 

de professionelle og familierne forstår ved trivsel og mistrivsel og hvordan vi 

bevæger os fra mistrivsel til trivsel.” 

 v/Anne Marie Anker Villumsen, chefanalytiker, Ph.d., VIVE 

 

Kl. 11.05 Pause med besøg hos standene 

 

Kl. 11.25 Debat om den gode forebyggelse af mistrivsel.  

Hvad præger den gode forebyggelse set med forskellige organisationers og pro-

fessioners øjne. 

v/Helle Gade, næstformand i KL’s Socialudvalg, Ditte Brøndum, næstformand i Dansk So-

cialrådgiverforening, Regitze Flannov, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærer-

forening, Dea Seidenfaden, fungerende formand i Dansk Psykolog Forening. 

 

Kl. 11.55 Hvad betyder trivsel ifølge børnene 

 

Kl. 12.00 Frokost og besøg i standene 

 

 

 



Kl. 13.00 Tidlig opsporing af mistrivsel – hvad, hvorfor og hvordan? 
Forekomsten af mentale problemer blandt børn og unge er stigende, men vi ved 
ikke præcis hvorfor. Vi ved, at der er tale om komplekse samspil mellem risiko- 
og beskyttende faktorer, og også at der er social ulighed i forekomsten af men-
tale problemer hos børn.  Mentale problemer starter ofte tidligt, men opdages 
for sent –  og de kan have livslange konsekvenser for barnets udvikling. Vi har 
en stor udfordring i forhold til den tidlige opsporing af børn i risiko og i for-
hold til at undersøge årsager til mistrivsel i de tidlige år, fordi vi ikke har nogen 
nationale systematiske data i den tidlige barndom. I oplægget sættes fokus på, 
hvordan vi kan fremme en national bedre og mere systematisk opsporing af ri-
sikofaktorer tidligt i barnets liv og på, hvorfor sådanne data er nødvendige, hvis 
vi skal blive klogere - både på årsager - men også på hvordan vi kan fremme 
mental trivsel. 
v/ Mette Skovgaard Væver, Professor i klinisk børnepsykologi og tidlig indsats på Køben-
havns Universitet. 

 

Kl. 13.25 Den tidlige forebyggelse – gør det en forskel? 

Hvordan arbejder vi i familiehuset med den tidlige forebyggelse, og hvad bety-

der det for børn og familier, at familiehusets mange kompetencer kan komme i 

spil samtidigt? 

v/Line Kloster Larsen, Frivilligheds- og udviklingskonsulent og Pia Jessen, leder af Famili-

ens hus- Høje Taastrup 

 

Kl. 13.45 Tidlig forebyggelse i Skive Kommune 

Tidlig forebyggelse i Skive kommune tilbyder korte professionelle forløb fra 

kommunens fagpersoner eller samarbejdspartnere. Efter henvendelse til tidlig 

forebyggelse går der højest en uge, før barnet/familien er i kontakt med den 

fagperson, der skal hjælpe dem. Alle forløb evalueres på trivselslinealen 

v/Daniel Nors, forebyggelseskonsulent, Skive Kommune 

 

Kl. 14.10  Pause med besøg hos standene 

 

Kl. 14.30 Kan skolesocialrådgiveren gøre en forskel i skolen? 

Lykkes det at understøtte udsatte børn og unge optimalt i skolen, forøger det 

deres muligheder for at få et godt og velfungerende voksenliv. På Tilst Skole 

har man derfor ansat skolesocialrådgiver Tina Givskud til at opspore sociale 

problemer og give den rette støtte hurtigere. Hun og skoleleder Lone Jørgensen 

vil berette om den betydning, det kan have for forebyggelsen af børn og unges i 

mistrivsel at have en socialrådgiver ansat direkte af skolen. 

v/ Tina Givskud, socialrådgiver og Lone Jørgensen, skoleleder på Tilst skole  

 

Kl. 15.00  Alle unge skal have adgang til positive fællesskaber 

Børn og unge i udsatte positioner har brug for positive fritidsfællesskaber. Posi-

tive fællesskaber giver selvværd, de skaber et frirum, og de skaber tolerance og 

udsyn. Selv om potentialerne i fællesskaberne er store, er det ikke alle, der får 

del i dem. Hvis barriererne skal overvindes, er der brug for samarbejde, succes-

oplevelser og åbne arme. 

 v/Maria Sander, projektleder Red Barnet 



 

Kl. 15.30 Hvad skal der til for at udvikle robuste og livsduelige unge? 

I dette oplæg sættes fokus på at identificere de faktorer, der har betydning for, 

at danske unges trivsel er truet, og hvad der skal til for at udvikle robuste og 

livsduelige unge – herunder et specielt fokus på, hvad der kendetegner de voks-

ne, som har en direkte betydning for at børn og unge udvikler en ”robusthed”, 

der gør, at de har mod på at give sig i kast med ungdomslivet 

v/Søren Østergaard, PH. D, leder af center for ungdomsstudier (CUR) 

 

Kl. 15.50 KL’s videre arbejde med forebyggelse af mistrivsel 

 v. Janet Samuel, kontorchef i KL 


