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1 (Åben) Dagsorden til første møde i opgaveudvalget for Anbringelser
 
Sags ID: EMN-2016-05057

Resumé
Opgaveudvalget for Anbringelser mødes første gang torsdag den 30. marts 2017 for at lære 
hinanden at kende og indlede en fælles forståelse af området og opgaverne. Det sker med 
følgende dagsordenspunkter:

1. Velkomst og introduktion til dagens møde
2. Præsentationsrunde 
3. Skabe trygge relationer, fælles viden-sprog via quiz
4. Forventningsafstemning om, hvordan udvalget via sine opgaver og arbejdsform kan gøre 

en forskel for anbringelsestruede eller anbragte børn, unge og deres familier
5. Fælles afslutning og næste møde.

Baggrund
På opgaveudvalgets første møde er dagsordenspunkterne disse:

1. Velkomst og introduktion til dagens møde

Punktet introducerer opgaveudvalg og deres formål generelt i Gentofte Kommune og dette 
opgaveudvalgs specifikke formål og opgaver. Endelig gennemgås dagsordenen for mødet kort.

2. Præsentationsrunde

Udvalget arbejder med et sårbart emne, hvorfor vi skal sikre trygge rammer og vilkår for det videre 
arbejde. Medlemmerne interviewer hinanden og præsenterer hinanden i plenum. Hvert medlem får 
mulighed for at præsentere sin baggrund, sine ønsker og forventninger for det videre arbejde i 
udvalget.  

3. Skabe relationer, fælles sprog og viden via quiz

For at skabe et trygt rum, opbygge relationer og fælles viden og sprog om anbringelser 
præsenteres udvalget for en række spørgsmål i en quiz. Efter besvarelserne præsenteres de 
”rigtige” svar med lidt supplerende baggrundsviden og fakta.

Afslutningsvis drøftes kort yderligere behov fra udvalget til fælles viden.

4. Forventningsafstemning om, hvordan udvalget via sine opgaver, arbejdsplan og 
arbejdsform kan gøre en forskel 

Med udgangspunkt i kommissoriet og strategien for fællesskaber drøfter udvalgets medlemmer 
deres umiddelbare forventninger til udvalgets opgaver og resultater. Drøftelserne sker i mindre 
grupper. Til mødet er der lavet et udkast til tematisk mødeplan (se bilag) for, hvordan 
opgaveudvalget kommer i mål med sine opgaver på en god måde og til tiden. Dette forslag drøftes 
i plenum. 

5. Fælles afslutning og næste møde.

Dagens møde evalueres, og indholdet til mødet i april introduceres. Her drøftes også muligheder 
for at forberede sig til næste møde og frivillige til oplæg på april-mødet.
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Der er følgende bilag til mødet:

 Strategien for fællesskaber
 Kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser 
 Udkast til tematisk mødeplan for udvalget

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til opgaveudvalget for Anbringelser:
 

1. At udvalget drøfter ønsker til udvalgets fælles vidensbehov.

2. At udvalget drøfter forventninger til, hvordan udvalget via sine opgaver og arbejdsplan kan 
gøre en forskel for anbringelsestruede eller anbragte børn, unge og deres familier.

3. At udvalget evaluerer sit første møde.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. At udvalget drøfter ønsker til udvalgets fælles vidensbehov:

Udvalget drøftede dets ønsker til brug for fælles viden. Der ønskes yderligere kendskab til:

 Antal plejefamilier i Gentofte Kommune. 
 Statistisk udvikling af anbringelser de seneste år. 
 Aldersmæssig fordeling af anbragte børn.
 Antal sager, herunder anbringelser, som forvaltninger har ”igennem systemet”.  
 Et økonomisk perspektiv – hvad koster det at anbringe børn?
 Baggrunden for anbringelser (årsag). 
 Viden om hvad der forebyggelsesmæssigt virker. 
 Viden om, hvordan forvaltningen inddrager og tager hensyn til børnenes perspektiv.  
 Viden om hvorvidt vi allerede har og gør brug af frivillige indsatser i Gentofte 

Kommune. 

2. At udvalget drøfter forventninger til, hvordan udvalget via sine opgaver og arbejdsplan kan 
gøre en forskel for anbringelsestruede eller anbragte børn, unge og deres familier. 

Udvalget blev via gruppearbejde bedt om at besvare følgende spørgsmål: 

a) Hvilket resultat håber vi på?
b) Er der noget vi har ekstra fokus på i forhold til: 

I. Det forebyggende arbejde
II. Arbejdet omkring en evt. anbringelse (støtte under)

III. Arbejdet efter en evt. anbringelse (støtte efter)
c) Hvad tænker udvalget, at det kræver for at lykkes?
d) Hvordan vil udvalget bidrage til, at det lykkes? 
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Ad a) Udvalget håber på følgende resultater:

 At fastholde eller nedbringe antallet af anbringelser
 At øge kvaliteten i tilfælde af en evt. anbringelse gennem forpligtende 

fællesskaber, bedre skolegang, støtte til at udøve fritidsaktivitet, støtte i 
forbindelse med ensomhed. 

 Gode konkrete forslag der kan mærkes og gøre en forskel 
 Samskabelse
 Nedbryde tabuer omkring anbringelser
 Tydeliggøre rollefordelingen mellem det professionelle og det frivillige
 Skabe tryghed og medindflydelse for forældre og børn 
 Etablere nye netværk/designede netværk
 Rekruttere lokale plejefamilier

Ad b) Udvalget har ekstra fokus på: 

Forebyggelse 

 Tidlig opsporing
 Støtte netværket omkring socialt sårbare i form af mentornetværk som kan 

styrke skolegang, mentorstøtte generelt, rollemodeller i form af tidligere 
anbragte. 

 Aflaste familiens barnets og familiens stress.
 Etablere og arbejde med sikkerhedsplaner. 

Støtte under en evt. anbringelse 

 Uddanne frivillige som kan bruges i forbindelse med konfliktmægling
 Styrke fællesskabet ved at bruge frivillige som støttepersoner i forbindelse 

med sport mm. 
 Fokus på lokale plejefamilier
 Nedbryde barriere mellem kommune og lokalsamfund 

Støtte efter en evt. anbringelse

 Frivillige mentorer (rollemodeller) som er støttepersoner i hele forløbet
 Hjælp til brug for bearbejdning 
 Vidensdeling – erfaring fra andre kommuner 

Ad c) For at udvalget skal lykkes, kræver det: 

 At udvalget har fokus på opgaven
 At udvalget udviser engagement og åbenhed 
 At udvalget får inddraget relevant viden og inspiration
 At udvalget kommer med konkrete forslag
 At udvalget får politisk opbakning 

Ad d) Udvalget vil bidrage med: 
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 At komme til alle møder
 Bidrage med viden og refleksion 
 Tænke over opgaven og bringe en masse ideer i spil
 Skabe kontakt og gøre brug af frivillige
 Indhente inspiration

Udvalget godkendte udkastet til arbejdsplanen. Samtlige mødedatoer og –tider er godkendt. Der er 
endnu ikke taget stilling til at nedsætte eventuelle arbejdsgrupper. Dette vil blive evalueret 
løbende. 

3. Udvalget evaluerede sit første møde ud fra mødeprocescheck. Hver enkelt deltager 
evaluerede mødet. Mødeprocescheck vil blive anvendt til brug for evaluering af hvert 
udvalgsmøde. 
Mødet blev evalueret ud fra 5 kategorier: ”på sporet”, ”engagement”, ”lytte”, ”lederskab” og 
”beslutninger”. Man vurderer ud fra en skala mellem 1-10, hvor 10 er bedst. 

Resultatet blev: 
På sporet – 8, engagement – 10, lytte – 8, lederskab – 9, beslutninger – 9/10.

Bilag
1. Strategi for fællesskaber for børn og unge (1711891 - EMN-2016-05057)
2. Kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser (1485960 - EMN-2016-05057)
3. Udkast til tematisk mødeplan (1619562 - EMN-2016-05057)
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