
Nyhedsmail Læring: Sundhed, Børn og Familier I December 2017

Kære alle

Juleferien venter lige om hjørnet. Inden vi siger tak for i år, vil jeg fortælle om nogle af de spor, der kommer 
til at præge borgernes og vores virkelighed i 2018. 

Forebyggelsesstrategien: KLAR til læring – i fællesskaber
I Læring står vi sammen på grundlaget KLAR til læring, hvor vi, med fokus på 7 grundlæggende 
kompetencer, arbejder målrettet på at styrke børn og unges personlige, sociale og faglige udvikling. I 2018 
kobler vi Forebyggelsesstrategien: KLAR til læring – i fællesskaber på. Med forebyggelsesstrategien sætter vi 
fokus på en tidlig og forebyggende indsats for alle børn og unge i Hedensted Kommune, der har brug for en 
hjælpende hånd. 

Hvordan forstår vi forebyggelse?
En forebyggende indsats handler grundlæggende om at styrke de beskyttende faktorer og begrænse 
risikofaktorer i børn og unges opvækst. Forebyggelse skal være for alle, derfor skal vi fokusere på 
forebyggelse på tre niveauer: 

 Indgribende indsatser: hjælpe de børn og unge, der har særlige behov
 Foregribende indsatser: understøtte sårbare børn og unge 
 Forebyggende indsatser: styrke de børn og unge, der kan selv 

Hvorfor sætter vi fokus på fællesskaber i forhold til KLAR til læring? 
Alle børn og unge har ret til et liv i meningsfulde fællesskaber. Fællesskaber hvor de har en oplevelse af at 
have noget at bidrage med, og hvor de får noget igen, som styrker deres livsbaneskabelse. Derfor skal 
forebyggelse rettes mod den enkelte, fællesskaber og de institutionelle rammer. 

Med de positive og udviklende fællesskaber som omdrejningspunkt – i familien, naboskabet, foreningslivet, 
lokalområdet og institutionen – vil vi tidligt opdage og hjælpe børn og unge i mistrivsel. 

Forebyggelsesstrategien som en paraply
I 2018 sætter vi fokus på at styrke de forebyggende indsatser sammen med familier, netværk og på tværs af 
institutioner/faggrupper. Det er vores fælles ansvar sammen at gøre en afgørende forskel for de børn og 
familier, der i perioder oplever, at risikofaktorer fører til mistrivsel. Vi er vigtige aktører i mange af de 
fællesskaber børnene indgår i, og vi har derfor både muligheden og forpligtigelsen til at skabe en positiv 



bevægelse ift. barnets trivsel, læring og udvikling.  Det er Forebyggelsesstrategien: KLAR til læring – i 
fællesskaber. Forebyggelsesstrategien er paraplyen, som samler alle de aktiviteter, der understøtter denne 
bevægelse, inden for tre overordnede spor. 

Spor 1: Samskabelse med borgerne
I foråret 2018 sætter vi fokus på, hvordan man som borger kunne tænke sig at hjælpe eller blive hjulpet. 
Det kommer til at ske via borgerprocesser i lokalområdet med forældrebestyrelser, elevråd, lokalråd mm., 
og via målrettede borgerprocesser med TTR, mor-barn grupper samt familier fra Ankersvej og Bakkevej. 

Spor 2: Samarbejde på tværs
’Samarbejdsmodellen’ – den tværgående koordinationsmodel har til formål at sikre en sammenhængende, 
koordineret og helhedsorienteret indsats for familier, der har brug for støtte ud over almensystemet (§50). 
Målet er at se familien som aktiv samarbejdspartner i løsningen af egne udfordringer, og sikre, at det kobles 
med et tæt og koordineret samarbejde imellem fagpersoner. Dette er et udviklingsarbejde, og vil i hele 
2018 fortsat understøttes af månedlige workshops. 

Fokus på øget relationel koordinering og kapacitet. Med udgangspunkt i konsulentvirksomheden Joint 
Actions målingsredskab, vil vi i 2018 undersøge kvaliteten af samarbejdsrelationerne – generelt imellem 
faggrupper/afdelinger og på konkret sagsniveau, hvor samarbejdet er vigtigt. Dette med et ønske om at 
invitere til styrket samarbejde, der hvor det er svært, og at erfaringsopsamle, der hvor det fungerer godt – 
så vi i sidste ende kan understøtte tanken om, at borgerne føler sig mødt af os, som én kommune, der 
hjælper dem godt på vej. 

Spor 3: Inspirere til ny praksis
Via indsamling af praksiseksempler vil lære af de eksisterende erfaringer med tidlige og forebyggende 
indsatser, positivt samarbejde med familier og på tværs af faggrupper samt kreative løsninger. I 2018 vil vi 
derudover skabe gode rammer for at afprøve nye og anderledes handlinger, som kan hjælpe børn og unge i 
mistrivsel godt på vej. 

En af de ting, der giver os mulighed for at afprøve veje til ny praksis, er SATS puljeprojektet ’Styrke på 
Tværs’ 2018-2020 forankret i Sundhedsplejen. Her er fokus tidlig opsporing af børn i mistrivsel, og at skabe 
en positiv bevægelse sammen med barnet og familien. Det sker dels via et tættere samarbejde mellem 
kommunens dagtilbud og sundhedsplejen, dels via udvikling af et fælles kategoriseringsværktøj, som giver 
et fælles sprog at samles om. 

Alle kan komme i situationer, hvor der er brug for hjælp – jeg glæder mig til, at vi i 2018 hjælper hinanden 
med at skabe grobund for, at alle bliver klar til læring i fællesskaber. 

Med ønsket om en rigtig god juleferie til jer alle!

Marianne Berthelsen

FOR AT SÆTTE GODT SKUB PÅ DE TRE SPOR, ER DER DEN 7. MARTS 2018 KICK-OFF 
PÅ FOREBYGGELSESSTRATEGIEN: KLAR TIL LÆRING I FÆLLESSKABER FOR LEDERE 
OG NØGLEMEDARBEJDERE I LÆRING 


