
KKR – REFERAT - Netværksgruppe Børn og Unge den 19. august 2022 kl. 9.00-10.30  
 Sted: Dr. Kaarsbergsvej 7, 4180 Sorø (Familiehuset, 1. sal, Salen) 
Deltagere:  Lars René Petersen (Vordingborg); Anne Kristine Raaholt (Sorø), Ane Stallknecht (Odsherred), Pia Fussing Nielsen (Lejre), Christel Jørgensen (Roskilde), Lotte Christensen 

(Lolland), Daniel Gottrup (Næstved), Sune Thor Olsen (Ringsted), Anne-Katrine Fugl Madsen (Region Sjælland), Helle Stisen (Solrød), Rie Nielsen, referent (Holbæk). 

 

Dagsordenspunkt Referat 

1) Velkommen og 
godkendelse af 
dagsorden 

- Kort præsentationsrunde. 

- Lars meldte sig til at tage mødeledelsen – tak for det      . 

2) Temadrøftelse om 
Skole-dagbehandling  
 
 
Link til den nye aftale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Link til kravspecifikation 
vedr. køb af 
dagbehandling 

Lars (Vordingborg) indledte drøftelsen med et kort oplæg jf. vedhæftede slides. 

Efterfølgende blev en række emner i den forbindelse drøftet, bla.: 

- Den nye aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge. Flere fra netværket udtrykte undren over, at aftalen 
ikke indeholder nogle forventninger til Folkeskolen, fx om at skolen skulle kunne mere/andet ift. denne gruppe unge.  

- Snitflader § 20 stk. 2 tilbud og dagbehandling: Drøftelse af forskellen/snitfladerne på disse to typer af tilbud, som er uklar. Det er 
problematisk at det ligger i to lovregimer (folkeskolelov/servicelov), hvor to forskellige forvaltninger skal træffe afgørelse. Flere 
kommuner er optaget af selv at udvikle tilbud samt at få tilsynet med i dette arbejde - dels som følge af øget efterspørgsel, og dels 
fordi flere har erfaring med, at dagbehandling ikke har den store effekt.  

o Vordingborg er i gang med at undersøge muligheder for etablering af interne skole- og dagbehandlingstilbud. Samme 
kommune er udfordret af et stort pres på PPR og at man samtidig har svært ved at rekruttere psykologer til området. Det 
betyder, at det er nødvendigt at købe psykologundersøgelser på det private marked. 

o I Solrød arbejder man bla med at koble specialklasser (evt. specialskole) med Familieindsats. Det giver bedre muligheder for 
styring, hvis man kan få alle samarbejdspartnere med på den kobling. Men det kræver også meget skole-hjem-samarbejde, 
hvilket indimellem kan være svært at løse i specialklasse regi. 

o Odsherred har organiseret dagbehandling i regi af en heldagsskole og med et meget tæt samarbejde mellem skole, PPR og 
familieafdeling. Fx kan pædagoger gå med hjem i fritiden og sikre kobling til lokalmiljøet. Her arbejdes også med fælles 
visitation, hvor alle skolelederne sidder med og begynder at få mere blik for, hvad der er behandling og hvad der ikke er. 
Odsherred har tilsyn med indsatserne og for afrapporteringer tilbage på, hvordan det går.  

o Ikke kendskab til tværkommunale tilbud i regionen. På et tidspunkt blev det forsøgt med Holbæk Kommune som tovholder, 
men det gik i vasken. 

o Ungdomsskolelovgivningen giver også nogle muligheder, har vide rammer. 
o Udfordring at der ikke er ensartede standarder for tilbuddene. En række kommuner i Nordsjælland, inkl. København, har 

udarbejdet kravspecifikation for køb af dagbehandlingstilbud, dvs. krav i forhold til kvalitet og retningslinjer ift målgrupper, 
økonomi mv. ift. kontraktindgåelse.  

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/ny-aftale-om-styrket-undervisning-for-anbragte-og-udsatte-boern-og-unge
https://bufsofportalen.kk.dk/sites/default/files/2021-03/Kravsspecifikation.pdf
https://bufsofportalen.kk.dk/sites/default/files/2021-03/Kravsspecifikation.pdf
https://bufsofportalen.kk.dk/sites/default/files/2021-03/Kravsspecifikation.pdf
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/ny-aftale-om-styrket-undervisning-for-anbragte-og-udsatte-boern-og-unge


o Stor forskel på magtanvendelse. Dagtilbud har betydelig mere fokus på magtanvendelse end skolerne. Er vi gået for vidt hvis 
det ikke er muligt at holde eleven på skulderen og sige, at vedkommende ikke må gå hjem? Hvad er i elevens interesse? 

o Erfaring for håndtering af samtykke. Flere har erfaring med, at skolerne for ofte drøfter eleverne uden samtykke og uden at 
familierne er involverede.  Flere kommuner har gode erfaringer med ’Familiedialog” og ’dialogbaserede underretninger’, hvor 
man træner skoleledere i at formulere overfor familierne, at de er bekymrede. 

Som afrunding på drøftelsen blev det aftalt, at særligt følgende kunne være relevant for netværket at dykke mere ned i: 

1. Konkret: Odsherred Kommunes erfaringer med heldagsskole mv. 

2. Rammevilkår: Muligheder og udfordringer ift. lovgivning, økonomi, samarbejde med tilsynet, den nye aftale. 

3) Optakt til fokusgruppe 
om 
udbud/efterspørgsel 

Pointer fra punkt 2 tages med til fokusgruppen.  

4) Nyt fra rammeaftalen 
Link til seneste 

styregruppemøde 

 

 

 

 

 

 

 

Link til Absalons rapport 

Povl Skov (rammeaftalens sekretariat) orienterer kort om ”nyt fra rammeaftalen” jf. seneste styregruppemøde:  

- Rammeaftale 2023-2024: De nuværende fokusområder i rammeaftalen forventes forlænget i rammeaftale 2023-2024. KKR holder 
møde 7. september og efterfølgende vil sagsfremstilling blive sendt til kommunerne. 

- Centrale udmeldinger: Socialstyrelsen forventer at udsende 2 centrale udmeldinger vedr. specialundervisningsområdet i september. 
Socialstyrelsen vil invitere til dialogmøde umiddelbart efter udsendelsen. Det drejer sig om følgende:  

o Tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab 
o Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 

- Årsrapport fra Socialtilsyn Øst: Er blevet fremlagt for styregruppen. Tilsynet forventer fortsat at have særligt fokus på rekruttering af 
plejefamilier.  

- 1-2  interviewpersoner ønskes til evaluering af Socialstyrelsens Forløbsbeskrivelser.  
➢ Netværket vurderer, at der bør være 1 interviewperson pr. forløbsbeskrivelse for at det skal give mening. Povl 

kontakter Socialstyrelsen med dette forslag og vender tilbage til netværket. I skrivende stund har Socialstyrelsen 
svaret, at de gerne vil have 5 interviewpersoner, en pr. forløbsbeskrivelse. Rie sender mail til netværket. 
 

- Afrapportering Fokusgruppeinterviews om kompetenceudviklingsbehov på socialområdet og det socialpædagogiske område. Absalon 
har præsenteret undersøgelsen for styregruppen, jf. link til venstre. Der vil i efteråret blive holdt to temadage som opfølgning på 
Absalons undersøgelse, en for myndighed og en for udfører. Fortsættelse følger. 

➢ Netværket anbefaler, at Absalon også overvejer, om undersøgelsen kan give anledning til justeringer i den 
eksisterende socialrådgiver grunduddannelse. 

https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://www.rs17.dk/media/jhcpsiiq/opl%C3%A6g-om-kompetenceudviklingsbehov-p%C3%A5-socialomr%C3%A5det.pdf
https://www.rs17.dk/media/jhcpsiiq/opl%C3%A6g-om-kompetenceudviklingsbehov-p%C3%A5-socialomr%C3%A5det.pdf


5) Repræsentant fra 
netværket til 
arbejdsgruppe om 
sikrede institutioner 

 

Povl Skov vil høre netværkskommunerne, om de kan stille med 1-2 repræsentanter til en tværregional arbejdsgruppe om sociale 
anbringelser på sikrede institutioner. 
 

➢ Sorø, Odsherred og Roskilde kommuner ”går en runde” og hører, om de kan stille med repræsentanter til 
arbejdsgruppen.  

Eventuelt 1) Julie (Kalundborg) vil høre, om KKR-netværket kan have rolle med at løfte behov for udviklingsmuligheder i DUBU ind i KKR-regi.  
Tilbagemelding til Julie: Nogle kommuner i netværket er interesseret i denne kobling, hvor Julie kan være bindeled til den 

landsdækkende DUBU-styregruppe. Kan evt. foregå som et punkt før eller efter netværksmødet, for de kommuner, det vil være 

relevant for. 

2) Næste møde 11. november vedr. barnets lov. Mødet bliver virtuelt og vi vil undersøge, om KL kan deltage for at fortælle om ”det nye” 
i loven samt også meget gerne Socialtilsynet for at fortælle om, hvad det nye i deres rolle bliver, og hvor de evt. har 
opmærksomhedspunkter 

3) Eftersnak om overlap mellem forskellige børn- og ungenetværk. Efter mødet og efterfølgende fokusgruppe formelt var afsluttet, 
opstod en uformel drøftelse blandt de tilstedeværende chefer: De kunne se en udfordring i, at mange af de samme chefer drøfter de 
samme ting forskellige steder, blandt andet BKF, KL-netværk og Rammeaftale Sjælland netværk. Der kunne med fordel ses nærmere 
på mulighederne af at skærpe kommissorier for de forskellige netværk, så overlap i emner/deltagere blev minimeret.  

 

 

 


