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1 (Åben) Dagsorden til møde i opgaveudvalget for Anbringelser den 26. april 2017
 
Sags ID: EMN-2016-05057

Resumé
Opgaveudvalget for Anbringelser mødes 2. gang den 26. april 2017. Mødet varer 2 timer og har 
indhold af overskriften; ”udforske og udvælge”.  Agendaen for mødet er: 

1. Velkomst og introduktion til dagens program.
2. Oplæg fra Gentofte Kommune omkring arbejdet med anbringelser. 
3. Oplæg fra Frank Ebsen omkring frivillighed og sikkerhedsplaner. 
4. Udvælgelse af emner og arbejdsform til brug for opgaveudvalgets videre arbejde.
5. Evaluering og afslutning.

Baggrund
På opgaveudvalgets 2. møde er dagsordenspunkterne disse:

1. Velkomst og introduktion til dagens program

Kort velkomst ved formand Karen Riis Kjølbye. 

2. Oplæg af Gentofte Kommune omkring arbejdet med Anbringelser 

Oplægget har til formål at informere udvalget om, hvordan Gentofte Kommune arbejder med 
anbringelser. 

3. Oplæg af Frank Cloyd Ebsen omkring frivillighed og sikkerhedsplaner

Frank Cloyd Ebsen er docent og ph.d. Han er forskningsleder på Institut for Socialt Arbejde på 
Professionshøjskolen Metropol. Han forsker i behandlingen af udsatte børn og unge. 

Hans oplæg har til formål at informere udvalget om, hvordan frivillighed kan tænkes ind i et 
svært emnefelt - arbejdet omkring anbringelser. Vi kender frivilligheden i sin klassiske form. 
Hvad driver frivilligheden? og hvordan kan man som borger gøre en forskel for 
anbringelsestruede og/eller anbragte børn og unge?  

4. Udvælgelse af emner og arbejdsform til brug for opgaveudvalgets videre arbejde 

På første udvalgsmøde blev der skitseret emner, til brug for det videre arbejde.  Emnerne 
følger kommissoriets retningslinjer, hvorfor de er kategoriseret i grupperne - før, under og efter 
- en eventuel anbringelse. Emner skal kvalificeres og udvælges til brug for det videre arbejde. 

Det skal endvidere besluttes, hvorvidt der skal nedsættes arbejdsgrupper til brug for den videre 
proces. Der lægges op til, at der nedsættes 3 arbejdsgrupper i henhold til kategorierne før, 
under og efter en eventuel anbringelse. Arbejdsgruppernes rammer og vilkår skitseres til brug 
for den videre proces. 

Udvalget beslutter endelige emner og arbejdsform til brug for opgaveudvalgets videre arbejde. 

5. Evaluering af møde og afslutning

Deltagerne evaluerer dagens møde via mødeprocescheck og mødet afrundes.  
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Der uddeles følgende bilag på selve mødet:

 Vidensbank - om anbringelser i Gentofte Kommune. Notatet er tænkt som en fælles 
vidensbank til brug for arbejdet i udvalget. Det er udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra 
første møde i udvalget. Tanken er, at notatet videreudvikles i takt med udvalgets behov. 

 Pjece – Sociale institutioner for børn og unge i Gentofte Kommune, 2017.  

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til opgaveudvalget for anbringelser:

1. At udvalget udvælger emner i henhold til kommissoriet for opgaveudvalget for Anbringelser 
og beslutter arbejdsform til brug for opgaveudvalgets videre arbejde. 

2. At udvalget evaluerer sit 2. møde.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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