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1 (Åben) Dagsorden for opgaveudvalg Strategi for fællesskaber, den 9. marts 2016
 
Sags ID: EMN-2015-15911

Resumé
Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge sætter på femte møde fokus på at:

 Kvalificere første udkast til forslag til samlet strategi for fællesskaber for børn og 
unge

 Give input til tilrettelæggelse af inspirationsmøde 

Baggrund
Opgaveudvalget har på de første møder indkredset en fælles forståelse af fællesskaber og 
rammen for strategien. 

Opgaveudvalget besluttede på mødet i februar at invitere til et åbent arbejdsmøde med henblik på 
at give input til et første forslag til strategi for fællesskaber. Mødet blev afholdt den 11. februar, 
med deltagelse af cirka 30 interessenter på området. En lille skrivegruppe med deltagelse af et 
medlem fra opgaveudvalget samlede pointer fra mødet, som indgår i det første udkast til forslag til 
en samlet strategi for fællesskaber for børn og unge – vedhæftet som bilag 1.

Dagsordenpunkter til opgaveudvalgets femte møde den 9. marts 2016 er som følger:

1. Velkomst

Velkomst og refleksioner siden sidst, ved udvalgets formand Peter Michael Fenger

2. Kvalificering af første udkast til forslag til samlet strategi for fællesskaber for børn og unge, 
jf. bilag 1

Første udkast til forslag til en samlet tydelig strategi består af en vision for fællesskaber, en 
overordnet målsætning samt angiver et fælles værdigrundlag og forventninger til roller, ansvar og 
relationer. Strategien understøttes af en indsatsplan, der angiver udvalgte strategiske 
fokusområder, der med et toårigt perspektiv skal drive udviklingen. Indsatsområderne er: 
Kompetenceudvikling, Principper og kriterier for udvikling af miljøer og tilbud, og Gode overgange 
med sammenhæng. Endvidere angives en plan for opfølgning.

Strategi for fællesskaber tager udgangspunkt i børn og unge i sårbare og udsatte positioner, men 
således at fællesskabet omfatter alle børn og unge.

På mødet drøftes principielle, overordnede refleksioner til forslaget med fokus på:
 Er det de rigtige mål?
 Er det en tydelig nok strategi?
 Hvordan vil strategien gøre en forskel set fra medlemmernes forskellige perspektiver?
 Er der perspektiver, der mangler?

Efterfølgende drøfter opgaveudvalget, hvordan forslag til værdigrundlaget og tydelige roller, ansvar 
og relationer bidrager til realisering af visionen om fællesskaber.

Drøftelserne tilrettelægges som fælles drøftelser i plenum, hvor der ind i mellem gøres plads til 
refleksioner i mindre grupper.
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Til sidst gives der input til den toårige indsatsplan, som den fremstår i forlængelse af strategien, jf. 
bilag 1.

3. Input til tilrettelæggelse af inspirationsmøde 13. april, jf. bilag 2 

Opgaveudvalget giver input til tilrettelæggelse af et inspirationsmøde, hvor forslag til strategi 
trykprøves gennem inddragelse af og dialog med andre perspektiver. Inspirationsmødet foreslås 
afholdt den 13. april, umiddelbart forud for det kommende møde i opgaveudvalget. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge:

1. At opgaveudvalget kvalificerer første udkast til forslag til samlet strategi for fællesskaber for 
børn og unge

2. At opgaveudvalget giver input til tilrettelæggelse af inspirationsmøde

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1, Første forslag til en samlet strategi, OU 9. marts 2016 (1080400 - EMN-2015-
15911)
2. Bilag 2, Ideoplæg inspirationsmøde 13.04.16, OU 09.03.16 (1080153 - EMN-2015-15911)
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