Kommissorium

Børn og unge med skoleværgring
1. Baggrund og mål

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever en stigning i børn med skoleværgring (eksemplevis har
Specialgruppen pt. over 100 børn der ikke kommer i skole). Skoleforvaltningen deler bekymringen for de
børn og unge der har lange perioder væk fra skolen, derfor er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe
der kan se nærmere på problemstillingen.

Børnene og de unge isoleres gennem længere tid i hjemmet og mister tilknytningen til skolen og deres
skoleværing kan have baggrund i følgende:
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Derfor forslås det, at påbegynde et nærmere samarbejde herom, ved at der nedsættes en arbejdsgruppe
med deltagelse af repræsentanter fra Specialgruppen for børn og unge, Familiegrupperne,
Udviklingsafsnittet og PPR, der har til formål;


At kortlægge problematikken, hvorfor er tallet så markant stigende og hvad gør ”normalsystemet” for
at imødegå dette. Hvilke børn der er tale om blandt andet i forhold til alder, og baggrunden for at der
bevilliges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældrene.



At finde løsningsforslag for de børn med skoleværgring, der har lange perioder med skolefravær,
således børnene kommer tilbage til skolesystemet og bliver mødestabile igen.



Arbejdsgruppen kan drøfte hvordan der kan iværksættes en tidligere og kortere indsats og om det
er muligt at samle børnene/de unge i stedet for at der gives individuel enkeltmandsundervisning
eller om der skal udvikles differentierede behandlingsmæssige tilbud for at imødegå skoleværgring
for denne målgruppe.



At finde en samarbejdsmodel i forhold til børn med skoleværgring.

2. Arbejdsgruppen
Det er nødvendigt at arbejdsgruppen består at repræsentanter med faglig viden inden for området fra både
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Samtidig sammensættes gruppen således
der er de nødvendige ledelsesrepræsentanter til stede og vil bestå af følgende
Kari Rune Jakobsen, leder PPR/Skoleforvaltningen formand for arbejdsgruppen
Repræsentanter med fra skolerne, hvem skal det være Kari?
Lars Lykke Knudsen, leder Specialgruppen for Børn og Unge
Jenny Holm, Familiegruppen Nord (mangler endelig afklaring heraf)
Teamleder Carina Morberg, Familiegruppen Nord (mangler endelig afklaring heraf)
Sina Normann Kirkeby, teamleder Specialgruppen for Børn og Unge
Tina Kragelund, konsulent, Udviklingsafsnittet
Tovholder Vita Ildal Djørup, konsulent Socialsekretariatet.
Arbejdsgruppen har mulighed for at indkalde deltager ad hoc ved behov herfor eksempelvis Jonna
Kastbjerg.

3. Tidsplan:
Der forventes afholdt 4 arbejdsgruppemøder med afrapportering og indstilling i februar 2017.

1. møde i arbejdsgruppe
Hvordan får vi alle børn i skole
og ud af isolationen og hvilke
børn er det der ikke kommer i
skole og ikke har et skoletilbud?

jan
x

feb

Hvorfor er tallet så markant
stigende og hvad gør
”normalsystemet” for at
imødegå dette?
Hvor mange forældre modtager
på den baggrund kompensation
for tabt arbejdsfortjeneste?
Hvilke gode erfaringer har vi og
andre med at få børnene og de
unge tilbage i skolen og hvordan
får vi dem mødestabile?
Hvad skal vi gøre mere af for at
få børnene og de unge i skole?
2. møde i arbejdsgruppen
Hvordan vil vi gerne samarbejde
om at få børnene og de unge
tilbage i skolen og ud fra hvilken
samarbejdsmodel?

x

3. møde i arbejdsgruppen
Hvem gør hvad og hvilke
konkrete handlinger og indsatser
skal der til for at få børnene og
de unge tilbage i skolen?
Har vi de rette skoletilbud?
Hvad er vores succeskriterier?

x

4. møde i arbejdsgruppen
5. Opsamling og
gennemgang af
foreløbig afrapportering.
6. afrapportering og
indstilling

x

x

Afrapportering og indstilling vil ske til de respektive ledergrupper, FL og FSU

