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OMRÅDE
RANDERSVEJ
S TÆ R K E R E F Æ L L E S S K A B E R

Kære alle
Velkommen til Område Randersvejs udgave af BU Nyt-stafetten.
På Randersvej er vi optaget af at skabe et fælles mindset med barnet i centrum. Gennem tværgående samarbejder og samskabelse arbejder vi med at skabe stærke og forpligtende fællesskaber, hvilket afspejler sig på alle niveauer i organisationen. Vi vil hinanden, for ved at dele viden
og lade os inspirere af hinanden spiller vi hinanden gode og sikrer de bedste løsninger for
børnene og de unge. Derfor har vi også valgt at invitere samarbejdspartnere ind i vores ledelsesrum i områdeledelsen på vores lederseminar i efteråret 2017. Med fokus på udsatte børn i
Område Randersvej drøftede vi udfordringer og muligheder med blandt andet PPR, sundhedsplejen, FU og Socialforvaltningen. Vil vi i mål med at sætte tidligere ind og forebygge, er det
afgørende, at vi er åbne og udforsker de muligheder, som ligger i samarbejdet ikke blot internt i
Børn og Unge og på Område Randersvej, men også i forhold til andre aktører og forældrene. Vi
skal sætte os selv i spil og turde de udfordrende og tætte dialoger, også selv om det kræver, at
vi skal gøre ting på nye måder eller organisere os anderledes.

Erkendelsen er, at vi skal
endnu tættere på hinanden,
så vi sammen vælger de
rigtige løsninger med blik for,
hvad vi hver især kan byde
ind med. Ja, måske skal vi
endda til at arbejde med
fællespuljer på tværs af
lokaldistriktet. Når opgaven
er fælles, må løsningerne
også være det.
LISBETH LØWENSTEIN, OMRÅDECHEF,
OMRÅDE RANDERSVEJ

I Randersvejs udgave af BU Nyt-stafetten er fortællingen om det brede samarbejde og samskabelse bærende – når lederne i Samsøgade Skoles lokaldistrikt er optaget af hinandens praksis
og handlemuligheder, er det med øje for det forpligtende samarbejde, som kan være med til
at løfte alle distriktets børn og unge. Erkendelsen er, at vi skal endnu tættere på hinanden, så
vi sammen vælger de rigtige løsninger med blik for, hvad vi hver især kan byde ind med. Ja,
måske skal vi endda til at arbejde med fællespuljer på tværs af lokaldistriktet. Når opgaven er
fælles, må løsningerne også være det.
At tidlig indsats og samarbejde batter fortæller de om i Trøjborg og Skejby-Vorrevang Dagtilbud,
hvor fokus på sprog har givet en ny systematik i arbejdet med børnenes sproglige udvikling.
Redskaberne kan tillige bruges til opsporing af generelle opmærksomhedspunkter i barnets
udvikling. Sideløbende med sprogindsatsen har forældredialoger også været et prioriteret
område. Fra at give forældrene alle svarene er medarbejderne nu langt mere undersøgende og
nysgerrige i dialogen med forældrene, hvilket har styrket samskabelsen om det enkelte barn.
At samskabelse og det brede samarbejde er en afgørende forudsætning for at lykkes er også
indlysende for skoleleder på Netværksskolen, Lone Grosen. Nøglen til at give sårbare unge den
bedste start på voksenlivet er i høj grad at forstå betydningen af at samarbejde med de mange
aktører rundt om den unge. Sin lange erfaring med at navigere mellem forældre, myndigheder
og de unge selv, fortæller Lone Grosen om sidst i bladet.
Jeg håber, at vi med Område Randersvejs udgave af BU Nyt-stafetten inspirerer til at se det
lokale samarbejde i et bredere perspektiv, så vi med barnet i centrum samler alle kræfter om de
bedst mulige løsninger.
SYGEFRAVÆR
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ALDER

OMR ÅDE

RANDERSVEJ

14 år
YNGSTE

74 år
ÆLDSTE

KØN

41 år

321

GENNEMSNIT

MÆND

958

ANTAL

1.115

KVINDER

FULDTIDSANSATTE

HVAD SYNES FORÆLDRENE?

82%

ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE MED
DEN PÆDAGOGISKE INDSATS FOR AT STYRKE
DERES BARNS PERSONLIGE KOMPETENCER.

70 %

OPLEVER I MEGET HØJ GRAD ELLER I HØJ
GRAD, AT DE HAR EN GOD DIALOG MED
PERSONALET/DAGPLEJEREN OM, HVORDAN
DE KAN STYRKE DERES BARNS TRIVSEL,
LÆRING OG UDVIKLING.

75%

ER MEGET TILFREDSE ELLER TILFREDSE
MED SAMARBEJDET MELLEM TO TILBUD I
FORBINDELSE MED OVERGANGEN.

SOCIAL KAPITAL

77%

 PLEVER I MEGET HØJ GRAD ELLER I HØJ
O
GRAD EN FØLELSE AF SAMMENHOLD OG
SAMHØRIGHED I DERES GRUPPE.

73%

MENER I MEGET HØJ GRAD ELLER I HØJ GRAD,
AT DERES GRUPPE OG ANDRE GRUPPER/AFDELINGER ANERKENDER HINANDENS BIDRAG TIL
AT LØSE ARBEJDSOPGAVERNE.

67 %

 ENER, AT DER ER FÆLLES FORSTÅELSE
M
MELLEM LEDELSEN OG MEDARBEJDERNE OM,
HVORDAN DE SKAL UDFØRE OPGAVEN.
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Områdekoordinator ved Familierådgivningen, Erna Damgaard, skoleleder ved Samsøgades Skole, Preben Stadsgaard, og dagtilbudsleder i
Midtbyens Dagtilbud, Karin Faust Henriksen, er på jagt efter et endnu tættere og virkningsfuldt samarbejde om distriktets børn.

LOKALDISTRIKTET ER FÆLLES
OM OPGAVEN
SAMSØGADES SKOLES LOKALDISTRIKT HAR TAGET DET BREDE SAMARBEJDE PÅ SIG MED AMBITIONEN OM AT
GØRE EN FORSKEL OG LØFTE ALLE DISTRIKTETS BØRN OG FAMILIER. BEDRE KENDSKAB OG VIDEN OM HINANDEN
SKAL REDEFINERE RAMMERNE FOR DET GODE SAMARBEJDE MELLEM SKOLE, DAGTILBUD OG FAMILIERÅDGIVNINGEN UNDER SOCIALFORVALTNINGEN. DE FØRSTE SKRIDT ER TAGET PÅ DET ÅRLIGE MØDE I LOKALDISTRIKTET,
MEN DIALOGEN FORTSÆTTER …
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Sammen med dagtilbudsleder i Midtbyens Dagtilbud, Karin
Faust Henriksen, og områdekoordinator ved Familierådgivningen, Erna Damgaard, er Preben Stadsgaard på jagt efter
et endnu tættere og virkningsfuldt samarbejde om distriktets
børn. Lysten og ambitionerne er tilstede, men virkeligheden
udfordrer, for trods fælles mål spærrer manglede viden om
hinanden for de ideelle løsninger.
”Relationelt er vi godt på vej, men vi er udfordret af blandt
andet juridiske rammer og forskellige tilgange. Vores fælles
opgave er at udfordre og gå til kanten af disse rammer for
børnene og familiernes skyld. Det er afgørende, at vi ikke kun
mødes, når det brænder på, men sammen udforsker, hvordan
vi bruger hinanden bedst muligt,” mener Preben Stadsgaard.

Blodrøde underretninger
Det er nemlig langt fra entydigt, hvornår Familierådgivningen
kommer på banen. Ofte sker det for sent, fordi der ikke er
tilstrækkelig viden om, hvad rådgivningen kan tilbyde.
”Sat på spidsen, så er der stadig medarbejdere i dagtilbud og
skole, der opfatter Socialforvaltningen som farlig. Det gør, at
underretningerne er blodrøde, når vi får dem. Vi vil jo enormt
gerne inddrages tidligere, så vi kan bruge hinanden og bygge
ovenpå de gode forældrerelationer, der ofte er til lærere og
pædagoger. Men det kræver et bedre kendskab til hinanden,
og at vi spiller hinanden gode ved at fortælle de positive historier. Tænk, hvis vi som familierådgivere blev omtalt på samme
måde som en sundhedsplejerske i det tværfaglige samarbejde,” siger Erna Damgaard.
Karin Faust Henriksen genkender billedet af, at Familierådgivningen kommer sent på banen.

Det traditionelle årsmøde i lokaldistriktet blev sidste år udvidet med deltagelse af PPR, sundhedsplejen, FU og familierådgivningen, som er en del af Socialforvaltningen. Tanken var at
styrke den relationelle koordinering på ledelsesniveau mellem
alle aktører med berøring til distriktets børn og samtidig styrke
viden om hinandens kompetencer og handlemuligheder. Med
udgangspunkt i en anonymiseret case gennemgik gruppen
en piges livsbane fra 0-10-årig, hvilket affødte spørgsmål og
dilemmaer, for kunne man have handlet anderledes?
”Vi fik sagt højt og tydeligt, at opgaven er fælles. Det er ikke
dem eller os. Italesættelsen af det fælles er vigtig, for det
hænger sammen med den mentale forståelse og dermed også
kultur. På årsmødet blev der slået en fælles parentes om opgaverne med de børn og familier, som vi har i distriktet,” siger
Preben Stadsgaard, der er skoleleder på Samsøgades Skole.

”Ofte inddrager vi først familierådgiverne, når alarmklokkerne
blinker. I stedet skal vi tænke dem som naturlige samarbejdspartnere, når vi undrer os over et barn eller en familie. At
undre sig er ikke farligt, men gør vi det sammen, undgår vi at
lave et 112-opkald, hvor vi oplever at være helt ude over vores
kompetencer og manøvrerum. Vi skal undre os i fællesskab,”
siger Karin Faust Henriksen og tilføjer:
”Vi har en ledelsesmæssig opgave i at synliggøre samarbejdsmulighederne. Familierådgiverne efterspørger at blive
brugt, mens vores medarbejdere efterlyser mulighed for
sparring og samarbejde. Generelt har vi ikke nok viden om
hinanden, og det er en ledelsesmæssig opgave at sørge for, at
den rette viden er tilstede.”

Når viden ikke må deles
I nogle tunge sager ønsker familien ikke deres oplysninger
delt mellem de forskellige parter. Hver især må dagtilbuddet,
skolen og familierådgiverne forsøge at forstå og afhjælpe
familiens udfordringer. Konsekvensen er, at det er svært at
iværksætte en helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe
familien videre.
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”Den relationelle koordinering har været lav på alle niveauer.
Som dagtilbud og skole har I ikke vidst, hvad vi gjorde som
familierådgivere. Vi har ikke været tydelige nok, når vi for
eksempel i forlængelse af en underretning fremsender seks
formelle spørgsmål om et konkret barn, for det er jo også et
tegn til skolen eller dagtilbuddet om, at familien kan have en
række problematikker,” siger Erna Damsgaard.
”Når vi får disse spørgsmål, svarer vi og hører aldrig mere.
Netop fordi vi ikke taler nok sammen, har vi som oftest ikke
været gode nok til at tage kontakt til forældrene på denne
baggrund. Og det er ærgerligt, for måske ville de have gavn
af, at vi samarbejdede mere og byggede ovenpå den i forvejen
gode relation,” siger Karin Faust Henriksen.
For Preben Stadsgaard er ambitionen, at samarbejdet også
med tiden kan løse de svære sager.
”Det tætte samarbejde med høj professionalitet og viden om
hinanden skal også kunne løse de sværeste sager, for det kan
ikke passe, at en del af de unge stadig ikke kommer afsted fra
skolen på en god måde. I disse tilfælde skal vores tætte samarbejde om strukturer og systemer netop vise deres styrke. Vi
skal turde spørge os selv, om vi har de rigtige kompetencer
de rette steder, og om vi er organiseret på den mest hensigtsmæssige måde. Ellers kommer vi ikke videre,” siger Preben
Stadsgaard.

Ikke mine, men vores penge
At afsætte en fælles pulje til situationer, hvor der er brug for
hurtigt at sætte ind med ressourcer, er et greb, de tre ledere
har drøftet. Med fælles penge følger også en ny kultur.
”Med den nye dagtilbudsstruktur i 2007 fik vi fælles budget
mellem afdelingerne, hvilket var fuldstændigt ubærligt for flere
ledere. I dag kan alle se det indlysende i et fælles budget, for
kronerne skal land, hvor der er brug for dem og opgaven er
særlig. Vores bundlinje er en fælles bundlinje. At lave en fælles
pulje i lokaldistriktet vil være samme øvelse med samme udfordringer. Fakta er, at vi har et fælles ansvar for børn og unge
på tværs af lokaldistriktet,” siger Karin Faust Henriksen.
Preben Stadsgaard er ikke afvisende over for ideen.

”Ofte inddrager vi først familierådgiverne, når
alarmklokkerne blinker. I stedet skal vi tænke
dem som naturlige samarbejdspartnere, når vi
undrer os over et barn eller en familie.
– Karin Faust Henriksen

”Begynder vi at arbejde med ressourcer, en ny kultur og nye
måder at sætte ind på, så er det enormt vigtigt, at medarbejdere kan se tegn på bevægelse. Jeg er overbevist om, at de er
med på at afgive ressourcer, hvis de kan se det meningsfulde i
at samarbejde på nye måder. At det rent faktisk rykker børnene
og de unge,” siger Preben Stadsgaard, der også efterspørger en større fleksibilitet i Familierådgivningens tildeling af
ressourcer.
”Som ledelse i dagtilbud eller skole kan vi træffe beslutninger
om at sætte ind med ressourcer direkte på et netværksmøde.
Det kan familierådgiverne ikke, de har ikke den nødvendige
bemyndigelse. Det gør, at vi nogle gange kommer i utakt,”
siger Preben Stadsgaard.
Erna Damsgaard er enig og peger på det nye tiltag ”Fællesskabelse på tværs”, hvor en række rådgivere forsøgsvis har
fået udvidet kompetence til at sætte forløb i gang allerede på
netværksmødet.
”At vi kan agere smidigere vil uden tvivl styrke samarbejdet
med alle parter og gøre systemet mere gennemsigtig for både
børn og forældre,” Erna Damsgaard.
Ud over at fortsætte det tætte samarbejde planlægger de tre
ledere at inddrage medarbejderrepræsentanter på det kommende årsmøde.
”Det er afgørende, at medarbejderne får tilsvarende viden, og
at vi deler vores erfaringer. I virkeligheden kan vi som ledelse
ikke løse noget alene. Vi har brug for medarbejderne til at kvalificere vores beslutninger. Ligesom vi har brug for hinanden,”
siger Preben Stadsgaard.

ER DET OVERHOVEDET MULIGT AT SÆTTE ORD PÅ, HVAD DER UDGØR OMRÅDE
RANDERSVEJS DNA? HVORDAN HAR STÆRKERE FÆLLESSKABER BIDRAGET TIL AT STYRKE
SAMMENHÆNGSKRAFTEN I ET OMRÅDE MED STORE FORSKELLE? DET GIVER TO
REPRÆSENTANTER FRA OMRÅDET HVERT DERES BUD PÅ.

OMRÅDE

RANDERSVEJS

DNA

”Det særlige ved Område Randersvej er, at vi
er nysgerrige på tværs af hinandens fagligheder. Der er en åbenhed om, hvad vi gør, og
der bliver delt mange erfaringer. Generelt er
dialogen det bærende element i vores fælles
samarbejde, og vi er bevidste om, at alle
vores indsatser hænger sammen. Når vi lige
nu har gang i et stort kompetenceudviklingsprojekt med krop og bevægelse i Dagplejen
Skovvangen, hænger det sammen med Børn
og Unges fokus på tidlige indsats og Stærkere Fællesskaber.
Stærkere Fællesskaber minder os om, at vi er
en del af noget større. Det vigtige er at sætte
strategien i relation til den enkelte medarbejders hverdag og gøre den så konkret som
muligt. Vi er gået helt ned i detaljerne, så alle
forstår, hvordan de bidrager til det tværfaglige samarbejde i deres daglige arbejde.”

AGNETHE KOUSGAARD
RASMUSSEN

Område Randersvej er kendetegnet ved at
arbejde systematisk med fælles mål. Jeg
oplever en stor fælles ansvarlighed for opgaven og en god balance mellem den fælles
retning og det ledelsesmæssige frirum til at
træffe lokale valg. Det kræver tillid til hinanden, og tillid er der masser af på Område
Randersvej.
Som områdechef er Lisbeth rollemodel
- hun er tydelig i sine forventninger og
opfølgning, lyttende og god til at give sparring. Når man som leder bliver mødt sådan,
smitter det af på ledelsen lokalt, og jeg
oplever, at der generelt er stor anerkendelse
og respekt for medarbejderne og lederes
professionalisme og faglighed. Vi er kritiske
og udfordrende i vores dialog, men det er
fordi vi gerne vil blive endnu bedre. Blikket
er altid rettet fremad, uden at vi af den
grund glemmer, hvad fokus er. Sammen
er vi gode til at fastholde kursen og gå i
dybden med tingene; projekter og indsatser
bliver altid fulgt til dørs.

PÆDAGOGISK LEDER AF
DAGPLEJEN SKOVVANGEN

MARTIN APPEL LOFT
SKOLELEDER, LISBJERGSKOLEN

Christina Schødt Carlsen, pædagog og sprogvejleder, og dagtilbudsleder, Susanna Lyngby Mikkelsens. Begge fra Skejby-Vorrevang Dagtilbud.

STRUKTUR PÅ SPROGET FOR
BØRN OG VOKSNE
DET ER IKKE KUN BØRNENES SPROG, DER UDVIKLER SIG I SKEJBY-VORREVANG OG TRØJBORG DAGTILBUD.
MED AFSÆT I KONKRETE VÆRKTØJER TALER OGSÅ LEDERE, PÆDAGOGER OG FORÆLDRE NU ET NYT SPROG,
HVOR NØGLEORDENE ER SAMARBEJDE, DIALOG OG STRUKTUR.

”Jeg har arbejdet med sprog i mange år, men disse værktøjer
har givet mig et sprog for det, jeg gør. Jeg kan lettere formidle
mit arbejde videre og arbejder langt mere konkret og struktureret med at udvikle børnenes sprog,” fortæller Christina Schødt
Carlsen, der er sprogvejleder i Skejby-Vorrevang Dagtilbud. Resultaterne er opnået efter, at flere dagtilbud på tværs af Område
Randersvej har været igennem et længere forløb med konsulent
Pia Thomsen.
Værktøjerne består blandt andet af sprog- og læringmålstrapper,
der nu er en fast del af praksis i Skejby-Vorrevang Dagtilbud. Ifølge dagtilbudsleder Susanna Lyngby Mikkelsens kan trapperne
også andet end at udvikle børnenes sprog.
”Sprog- og læringsmålstrapperne giver os et nyt fælles sprog i
hele dagtilbuddet. Det giver struktur og konkret retning i arbejdet for alle. Der er kommet en meget højere grad af bevidsthed
om, hvordan man støtter barnets udvikling på de forskellige trin
på læringsmålstrappen. Det kvalificerer vores sprogpædagogiske praksis,” siger Susanna Lyngby Mikkelsen.
Sprogprojektet ’Alle børn har ret til et komplekst sprog’ er blevet
en succeshistorie, fordi flere dagtilbud er gået sammen om at
kvalificere praksis på området.
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”Det afgørende er, at vi bruger hinanden på tværs i Område
Randersvej” siger Susanna Lyngby Mikkelsen.

Først og fremmest sprog
Ifølge Tina Nikkel Hansen, der er dagtilbudsleder i Trøjborg
Dagtilbud, har det dobbelte læringssyn på sprog vendt
tænkningen på hovedet. Medarbejderne har nu en fælles
faglig viden, der gør den sprogpædagogiske praksis mere
kvalificeret. Børnene skal ikke kun have et sprog, de skal
også erfare, hvordan det kan bruges.
”Vi har fået aflivet myten om, at hvis et barn ikke siger så
meget, er det, fordi de er i gang med at udvikle sig motorisk
i stedet. Det har vendt tænkningen om sprog hos en hel
faggruppe, at vi nu har faglig evidens for, at man aldrig må
negligere sproget,” siger Tina Nikkel Hansen.
Den nye viden om sprog virker. De seneste resultater fra
sprogvurderingerne i både Trøjborg og Skejby-Vorrevang
Dagtilbud viser fremskridt i forhold til de foregående år.

Spørg, spørg, spørg!
Næste skridt i arbejdet er nu at lære forældrene at tale
samme sprog som personalet. Ifølge Tina Nikkel ligger der

et stort potentiale i at inddrage forældrene endnu mere i
sprogarbejdet.
”Samskabelse handler ikke om, at vi giver forældrene
svarene, men at vi indgår i en dialog. Det er en ny opgave
for mange medarbejdere, at de skal gå i tættere dialog med
forældrene og inddrage hjemmet mere. I stedet for at give
forældrene de rigtige svar på forhånd, så skal vi være bedre
til at være undersøgende og nysgerrige. Det er en stor
kulturændring,” siger Tina Nikkel Hansen.
Netop bedre forældredialoger har været prioriteret i det
daglige arbejde i børnehaven Trøjborg Børnehus, der er
en del af Trøjborg Dagtilbud. Her er den nye dialog med
forældrene blandt andet et gennemgående tema på personalemøderne og i forældresamtalerne.
”Vi øver os hele tiden på at blive mere undersøgende i
vores dialog med forældrene. Vi skal lade forældrene være
medskabende i samtalen og have fokus på at spørge frem
for at give svarene. Derfor skal vi lære os selv at være oprigtigt nysgerrige og bruge vores faglighed på baggrund af
de svar, vi får. Når vi spørger mere, gør det nemlig også, at
forældrene i højere grad selv henvender sig til os og deler
deres bekymringer,” fortæller Trine Halle Nielsen, der er
pædagogisk leder i Trøjborg Børnehus.
Ifølge Susanna Lyngby Mikkelsen er det dog en udfordring
for mange medarbejdere at være nysgerrige i dialogen, når
det handler om barnets hjemmelæringsmiljø.

FAKTA

•	Hvad er det hundede ved en hund?
	Formålet med sprogarbejdet er at sprogopkvalificere
medarbejdere, der er i daglig kontakt med børnene
i dagtilbuddet gennem værktøjer som sprog- og læringsmålstrapper samt sprogteknikker. De nye værktøjer søger at udfolde og udvikle børnenes sprog ved
at give dem en oplevelse med ord og udfordre deres
fantasi og forståelsesevne ved eksempelvis at spørge: ”Hvad er det hundede ved en hund?” Samtidig
fungerer værktøjerne som et opsporingsmateriale,
så dagtilbuddet kan sætte endnu tidligere ind hos de
børn, der har udfordringer med sproget.

•	Forældredialoger
	Hele Område Randersvej har fokus på styrket forældredialog og sprog. Den styrkede dialog handler om
at gå fra at informere forældrene til at involvere dem
i samarbejdet omkring barnet, så de indgår som
aktive medansvarlige. Forældrene skal inddrages
på et tidligere tidspunkt, når der er bekymring for
et barn, og det skal være en fælles opgave at hjælpe
barnet videre. Målet er at opbygge gensidige forventninger til hinanden og betragte hinanden som
samarbejdspartnere omkring barnet samt at styrke
barnets trivsel, læring og udvikling både hjemme og
i dagtilbuddet.

”Vi skal gå fra at informere forældrene til at involvere og samskabe sammen med dem,” siger Susanna Lyngby Mikkelsen.

”Der er kommet en meget højere grad af bevidsthed om, hvordan man støtter barnets udvikling på de forskellige trin på læringsmålstrappen.
Det kvalificerer vores sprogpædagogiske praksis,” siger Susanna Lyngby Mikkelsen.
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SPROG STYRKER
OVERGANGSSAMARBEJDET

Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for, at børn
kan lære og deltage, når de starter i skole. Derfor har
Skejby-Vorrevang Dagtilbud og Vorrevangskolen sammen
formuleret seks langsigtede læringsmål med fokus på sprog.
Læringsmålene har lagt fundamentet for et mere forpligtende samarbejde i overgangen fra skole og dagtilbud.
”Jeg oplever, at overgangen fra dagtilbud til skole er blevet
mere struktureret, fordi vi i fællesskab har udviklet nogle
konkrete og forpligtende mål og arbejdsgange for vores
overgangssamarbejde,” fortæller Lise Thorn, skoleleder på
Vorrevangskolen.
Læringsmålene er blandt andet med til at sikre, at de børn,
der forlader dagtilbuddet, har de kompetencer og færdigheder, som skolen efterspørger i indskolingen. Samtidig har de
bidraget til, at skolen og dagtilbuddet i fællesskab har fået
sat ord på en fælles indsats for de sprogsårbare børn, som
understøtter læring, så de ikke falder fra i indskolingen.
”Vi samarbejder ikke kun på ledelsesniveau. Blandt andet
har lærere fra indskolingen også deltaget i dagtilbuddets
forløb om sprogudvikling, hvilket bidrager til en større fælles
forståelse i de overleveringer, vi giver til hinanden i overgangen fra dagtilbud til skole,” siger Lise Thorn.
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BREDT SAMARBEJDE STYRKER
SÅRBARE UNGES OVERGANG TIL
DET TIDLIGE VOKSENLIV
NETVÆRKSSKOLEN BLIVER STYRKET AF DET BREDE
SAMARBEJDE. I TÆT DIALOG MED FORÆLDRE, PPR,
UDDANNELSESINSTITUTIONER OG AFDELINGER
PÅ TVÆRS AF AARHUS KOMMUNE ARBEJDER DE
HVER DAG MED AT KLÆDE SÅRBARE UNGE PÅ TIL
AT FINDE EN PLADS I DET UDDANNELSESSYSTEM,
DER VENTER DEM I FREMTIDEN.

baggrund og dermed en anden tilgang til at løse de arbejdsopgaver, de bliver stillet. Det gælder blandt andet samarbejdet
mellem Netværksskolen og UU, hvor de med vejledningstilbuddet Min Vej vejleder de unge videre i uddannelse eller
aktivitet i overgangen mellem skole og det videre forløb.

Som skoleleder på Netværksskolen er Lone Grosen sammen
med sit personale tovholder på det brede samarbejde, der
handler om at finde frem til, hvordan forskellige aktører kan
støtte hinanden i at skabe de bedste muligheder for den
unges overgang til det tidlige voksenliv.

Særligt en styrket dialog på tværs har ifølge Lone Grosen øget
kvaliteten af det brede samarbejde gennem årene.
”Vi er blevet bedre til at lytte til hinanden, og det kan vi i høj
grad mærke i vores samarbejde, som er blevet bedre,” fortæller Lone Grosen.

”Det er den unge, der er i centrum. Vi er en del af samarbejdet, der skal være omkring den unge, og kan ikke alene løse
det, den unge står overfor. Vi er nødt til at samarbejde med
forældre, socialforvaltningen og hvem der ellers er involveret
i de unges videre overgang til samfundet. Sammen finder vi
et fælles afsæt for, hvordan vi bedst støtter hinanden og den
unge,” fortæller Lone Grosen.
Efter flere års erfaring har Lone Grosen lært, at opgaven løses
bedst, hvis der i samarbejdet mellem de unge, forældrene,
skolen og netværket opnås en fælles forståelse for den indsats, der skal til.
”Det brede samarbejde kræver en generel indsigt i strukturerne i Aarhus Kommune samt et overblik over, hvad Aarhus
Kommune kan tilbyde. Det er samtidig vigtigt at skabe gode
relationer på tværs af afdelinger og afklaringstilbud og have
forståelse og respekt for andres arbejdsopgaver og kompetencer,” fortæller Lone Grosen, der som leder er opmærksom
på, at andre ledere og medarbejdere kan have en anden faglig

”Gennem respekt for hinandens fagligheder arbejder vi på at
styrke vores brede samarbejde og finde frem til et fælles mål
for at bevare den unge i centrum,” siger Lone Grosen.

FAKTA
• Netværksskolen
	Netværksskolen er et undervisningstilbud for
unge mellem 14-18 år, der på grund af personlige,
sociale og/eller faglige vanskeligheder i folkeskolen
ønsker en ny skolestart.
	Ligesom Aarhus’ øvrige skoler forbereder Netværksskolen unge på at tage folkeskolens afgangsprøver i matematik, dansk og engelsk samt håndværk og design. Skolen ligger på Gl. Lisbjerg Skole,
som med flotte nye lokaler er blevet totalrenoveret
til Netværksskolen, der er bydækkende for alle elever i Aarhus Kommune. Netværksskolen tilbyder i
alt 46 pladser, og eleverne går gennemsnitligt på
Netværksskolen mellem 2-3 år.
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OMRÅDE RANDERSVEJ

SET MED ANDRE ØJNE
”Område Randersvej er et mangfoldigt og spændende område, der geografisk strækker sig fra den nye bydel på Aarhus
Ø og de gamle ø-gadekvarterer, Christiansbjerg, Skovvang,
Vorrevang over Lisbjerg og til Trige. Der bygges nyt mange
steder langs Randersvej, og det betyder et stigende børnetal
de kommende år. Derfor er der brug for et godt tværfagligt
samarbejde, og det oplever jeg, der er.
I efteråret inviterede området PPR, UU, Socialforvaltningen og
Sundhedsplejen med på lederseminar med områdeledelsen
for at sætte fokus på udsatte og sårbare børn og unge. Vi havde en rigtig konstruktiv drøftelse, fik gode ideer og ikke mindst
fik vi styrket den relationelle koordinering. Seminaret skal gentages i 2018, og jeg tror, det er vejen frem, hvis vi skal finde
nye måder at håndtere vores fælles udfordringer på. Kendskabet til hinanden kvalificerer uden tvivl vores samarbejde.
Lederne i området er åbne og samarbejdende. De inviterer
gerne til dialog, og der er gensidigt en stor åbenhed. Det er
ligetil og ukompliceret at samarbejde. Gennem samarbejdsaftaler mellem dagtilbud/skoler og PPR, oplever jeg desuden, at
vi kommer tæt på hinandens praksis og at det praksisnære er
en fælles ambition.”
MARIANNE HOLST NIELSEN, TEAMLEDER PPR,
BØRN OG UNGE

”Jeg oplever, at man i Område Randersvej går til opgaven

med masser af mod. I et udviklingsarbejde sammen med især
skolelederne er jeg blevet mødt med en stor nysgerrighed på,
hvad vi kan byde ind med. Man lytter og deler sin viden og
er ikke bange for at sætte nye initiativer i gang, selvom man
endnu ikke ved, hvor man lander.
I øjeblikket er vi i samarbejde med Område Randersvej ved at
opbygge en enhed, der skal forebygge fravær ved konkret at
være tilstede på områdets skoler og dagtilbud. I den proces
har jeg mødt et stort engagement og en række kolleger, som
er gode at spille bold op af, i det de er med til at kvalificere
indsatsen.
Jeg forventer mig meget af det udbyggede samarbejde med
Område Randersvej og er sikker på, at vi kan lære rigtigt meget af hinandens perspektiver. ”
HENRIK ANDREAS JENSEN, BØRNECENTERCHEF, SOCIALFORVALTNINGEN, AARHUS KOMMUNE

