
Gentænk
Opsamling på kvalificering



Gennemgående bemærkninger

• Forholder sig primært på generelt plan og ikke så meget i forhold til 
konkrete initiativer (med enkelte undtagelser)

• Positivt med en tæt inddragelse af de lokale parter

• Der er allerede mange initiativer i gang i områderne. Resultatet af 
gentænkning  må ikke blot blive flere initiativer der ikke er tænkt 
sammen med det der ellers pågår i områderne

• Flere initiativer bør samles til et idékatalog 

• Der skal fokus på effekt og evidens når der udvælges initiativer

• Det er ærgerligt, at forslag omkring struktur ikke er med. Der er 
behov for en afklaring

• Fokus på medarbejderressourcer



Bemærkninger fra magistratsafdelinger

• MTM
– Der skal mere fokus på skolernes rolle og opgaver
– Stærkere skolebestyrelser og skoleledere
– Øget opfølgning på effekt, indgåelse af aftaler med forældre og 

konsekvent opfølgning
• MKB

– Bakker op om en tværmagistratslig lokal organisering
– Eventuel tværfaglige tilbud på daginstitutions- og skoleområdet

• MSB
– Bakker op om fokus på tidlig indsats, øget sprogstimulering og fokus på 

forældrene som en ressource
– Der må ikke opstå en særlig tilgang og kultur omkring de tre områder
– Vurderer forslaget om en tværmagistratslig organisering som 

interessant, men ser en række organisatoriske udfordringer



Parter

Parter Antal
Skoler bestyrelse/MED 3
Dagtilbud bestyrelse/MED 3
FU Vest bestyrelse 1
Magistratsafdelinger 3
Faglige organisationer 5
Råd, nævn eller forening 3
Ledere 5
HMU, Børn og Unge 1
Total 24



Initiativer

Initiativ Positiv Negativ/ikke 
tilstrækkelig

Neutral/forholder 
sig ikke

Helhedssyn – samarbejde mellem professionelle

1. Tværfagligt samarbejde 3 1 20

2. Forventninger til børnene 
og de unge

5 2 17

3. Rekruttering og 
helhedssyn

2 0 22

Tidlig indsats og sprog

4. Styrket 
sundhedsplejeindsats

6 1 17

5. Intensivt 
sundhedsplejetilbud

5 1 18

6. Styrket indsats for 1-3 
årige uden for dagtilbud

0 1 23

7. Kompetenceudvikling 
medarbejdere

1 0 23

8. Læselyst 0 1 23



Initiativer

Initiativ Positiv Negativ/ikke 
tilstrækkelig

Neutral/forholder 
sig ikke

Familien

9. Forventninger til forældre 3 2 19

10. Fokus på forældre i de 
unges uddannelsesvalg

2 0 22

11. Sundhed og 
forebyggelse

1 0 23

12. Kom godt i gang 1 0 23

Fællesskab og medborgerskab

13. Udvidet brug af 
socialpædagogisk friplads 
SFO

2 1 21

14. Klassefællesskaber 0 2 23

15. Flere foreningsaktive 
børn

2 3 19

16. Sang og musik 0 4 20

17. Kultur 0 4 20



Justeringer i initiativer

• Organisering: Afsnittet justeres, således at det fremgår, hvilke dilemmaer 
og udfordringer der er forbundet med tværgående ledelse

• Initiativ 1: Initiativet beskrives kun i forhold til samarbejde omkring udsatte 
familier, dvs. følgende tages ud: DIGNITY, kultur som en strategisk indsats i 
almen området, DUÅ, professionsmøder og code of conduct

• Initiativ 3: Fakta bliver opdateret

• Initiativ 4 og 5: Der afsættes økonomi til, at pædagoger kan deltage i 
besøg. Det starter op som pilotprojekt med henblik på at kunne blive 
bydækkende. Det kommer til at fremgå, hvad de bydækkende udgifter vil 
være.



Justeringer i initiativer

• Initiativ 9: Dagplejen tilføjes

• Initiativ 11: Initiativet udvides med ”sårbar gravid pakke” fra 
sundhedsplejen

• Initiativ 13: Initiativet justeres i forhold til formuleringerne omkring 
socialpædagogisk friplads, og det beregnes, hvad det koster at gøre det 
bydækkende. Det kan overvejes at skrive de pædagogisk ledede 
legepladser ind

• Initiativ 15, 16 og 17: Justeres så der ikke peges på konkrete institutioner.


