BDO - Analyse af det specialiserede socialområde for unge
Høringsvar fra AMU SA
AMU SA påpeger, at der har været en god proces omkring forløbet inklusiv tilbagemeldinger på
temadage mv., som har givet anledning til fremadrettet læring.
Medarbejderne er enige i de hovedkonklusioner, der er i rapporten, og ser med tilfredshed på den
kvalitet i den socialfaglige indsats, som BDO påpeger.
Der er enighed i de opmærksomhedspunkter der nævnes i analysen og også enig i, at der er plads til
forbedringer.
AMU-SA finder det desuden positivt, at der vil blive udarbejdet en detaljeret omsætningsplan, som
medarbejdere set frem til at være med i prioriteringen af.
Medarbejdere på voksenområdet spurgte om rapportens analyse skal gælde alle rådgivere der
arbejder med borgere i botilbud? (under/over 30 år), hvortil der fra ledelsen svares, at de erfaringer
der er gjort på ungeområdet om muligt skal udbredes til hele voksenområdet.
Medarbejderne påpegede vigtigheden af, at udførerinstitutioner – såvel eksterne som interne
inddrages mhp. kvalitet i indsatser og opfølgning/statusrapporter på indsatserne.
Endelig var medarbejderne optaget af, hvordan analysens omsætning harmonerer med de planer for
temadage og uddannelse, der er planlagt i den generelle Uddannelsesplan for 2018
Ledelsens svar var her, at de konkrete tiltag vil blive koordineret med øvrige tiltag i
uddannelsesplan 2018, eller vil være en del heraf.
Hertil kan nævnes, at stillingsopslag til ny socialfaglig konsulent på Sønderbro netop er gået
i opslag. Denne får også til opgave, at forestå uddannelse/temadage. Ligesom kompetenceudvikling
også kan være intern læring.
I forhold til overgangen fra ung til voksen, kunne forberedelsen til voksenlivet med fordel starte
tidligere end nu. Medarbejderne påpeger, at der med fordel kan ses på en bedre forståelse og
tænkning på mål mv. der hjælper unge på 15-17 år og forbereder den unge på voksenlivet.
Endelig er der enighed om fokus på såvel den unges egne ressourcer og ressourcer i netværket.
På børne og ungeområdet er der stor fokus herpå i opstart af sager, men fornyet fokus kan rettes på
dette i opfølgning og ved nedtrapning i sagerne.

