Forslag til videre introduktion af Familie- og Socialudvalget – Socialafdelingen:

Forslag til rækkefølge:

1. Tema – myndighedsområdet udsatte børn, unge og familier (snarest)
Ca. 2-3 timers temamøde på Sønderbro (oplægsholdere Socialchef Hanne Manata, Sekretariatschef
Mette Lærke Braüner og Leder af den Centrale Visitation Susanne Lorentzen)
Organisering og status (Hanne)
Organisering og status på udvikling af området:
Organisering af området specialgruppe/familiegrupper – herunder opdeling makkerskaber
(modtagelser, unge mv.) – hjemmehos/st. kontaktpersoner
Centrale omlægninger – status på de tiltag vi har gjort – de centrale strategier (rådgiver ressourcer,
metoder mv., netværk, kompetenceudvikling)
Centrale omlægninger på specialområdet
Aktuelle mønstre (udgangspunkt i månedsrapport)
Faglige udfordringer – b og u politik, revision af anbringelsesgrundlag, fortsat implementering af
udviklingsstrategi
Centrale styringsredskaber (Mette)
Økonomiske teamledermøder
Ledelsesinformation – eksempler
§41/42 – org. og serviceniveau
DUBU
Metoder i omsætning af lovgivning/viden – sekretariatsopgaver (analyser)
Centrale eksempler på omsætning af lovgivning (instruktioner, lovfortolkning, hjælpeværktøjer,
svarbreve mv.) Eksempler
Forskning – phd. Projekt mv.
Bruger/borgerundersøgelser
Samspil mellem bestiller og udfører – match (Susanne)
Den generelle versus den særlige indsats
Hvordan bliver en sag en sag
Det socialfaglige materiale
Foranstaltningsmuligheder
Anbringelsesgrundlag i praksis
Fokus på kontrakter, behandlingsplaner og opfølgning på kvalitet
KABU
Samarbejde med andre – fx psykiatri
Udfordringer

Senere – besøg i familiegruppe og i specialgruppen 2 x besøg
Besøgsrunder på viften af tilbud i Børne- og Familieafdelingen

2. Tema om det Trivsels- og SSP arbejdet – det kriminalpræventive arbejde
Evt. med besøg eller temadrøftelse – med deltagelse af Denise Bakholm, Nuuradiin Hussein,
Susanne Lorentzen mfl.
Program følger

3. Det boligsociale arbejde
Besøg på 1 eller 2 helhedsplaner
Med Center for Tværfaglig Forebyggelse, rep. fra Netværkskonsulenter og lokale projektteam
Program følger
4. Unge og uddannelse – fælles med Beskæftigelsesudvalg
Møde den 24. april – fælles med BSU, FSU og S-udvalget
Program følger

Senere – når Uddannelseshuset skal indvies – besøg
5. Integrationsområdet – fælles med beskæftigelsesudvalget
Besøg på Jobcenter/socialcenter Integration
Tidspunkt/program følger
6. Ydelses – og socialcentret – evt. sammen med Job og Aktivhuset – fælles med
beskæftigelsesudvalget

Tidspunkt og program følger

