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1. Opfølgning på implementeringen af Børne- og 
Ungepolitikken

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes Børne- og Ungepolitik blev godkendt i byrådet den 29. 
oktober 2014. Politikken, som er gældende for 2014-2017, blev bevidst lavet i en let 
og overskuelig udgave og implementeringsprocessen blev af den grund tillagt 
større vægt end tidligere. For at understøtte implementeringen blev der blandt 
andet udviklet et brætspil, der skulle skabe diskussion og refleksion over politikkens 
fire centrale pejlemærker; robusthed, potentiale, fællesskab og verden venter. 
Brætspillet er lavet i 20 eksemplarer og kan bookes elektronisk af alle enheder på 
Børne- og ungeområdet. Jf. tidsplanen for arbejdet med Børne- og Ungepolitikken, 
ønskede Børne- og Ungdomsudvalget at følge op på implementeringsarbejdet i 
september 2015. Nedenfor følger derfor en status på, hvordan der er arbejdet med 
at udbrede og anvende Børne- og Ungepolitikken i organisationen i perioden siden 
den trådte i kraft.

 Børne- og Ungepolitikken afspejles tydeligt i visionen for Bæredygtigt 
Børneområde, som blev en realitet 1. august 2015. Der er planlagt et større 
”implementerings-rul” ift. at få Bæredygtigt Børneområde realiseret i 
overensstemmelse med visionen. Dette ”rul” involverer alle niveauer fra 
direktør til frontmedarbejdere, og der igennem vil Børne- og Ungepolitikken 
således blive sat i spil. 

 Ungeenheden har i efteråret 2014 revideret deres vision, mission og 
værdigrundlag således at det afspejler den nye Børne- og Ungepolitik.

 Børne- og Ungepolitikkens dialogspil har desuden været flittigt anvendt:

-        Alle ansatte i Center for Unge har spillet spillene på fælles 
temadag

-        Alle ansatte i Center for Familie har spillet spillene på fælles 
temadag

-        Alle dagplejepædagoger har spillet spillene
-        5 af Dagplejens legestuegrupper har brugt dialogspillet
-        Ressourcepædagogerne har lånt spillene
-        Klubber og fritidstilbud har ikke nået at spille spillene endnu, men 

melder retur at de arbejder med Børne- og Ungepolitikkens indhold 
i relation til arbejdet med klubbernes nye profil

-        20 dagtilbud har anvendt spillet i forbindelse med personalemøder 
mv.

-        1 skole har booket spillet til anvendelse i personalegruppen
-        De fleste skoler har arbejdet med Børne- og Ungepolitikken på 

anden vis, eksempelvis på pædagogisk rådsmøde, i 
skolebestyrelsen mv.

 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25532
 Forvaltning: CF
 Sbh: lemt
 Besl. komp: BUU
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Fremadrettet vil der fortsat være fokus på implementeringen af politikken. Børne- 
og Ungepolitikken udgør en væsentlig ramme for det kommende arbejde i de nye 
distrikter og blandt samarbejdspartnerne. Desuden vil dialogspillene forventelig 
fortsat blive brugt og skolerne forventes at få mulighed for at prioritere spillene i 
højere grad fremadrettet. I løbet af efteråret vil der blive trykt små plakater med 
politikken på, til fordeling rundt i organisationen for at sikre fortsat synlighed 
omkring politikken. Herudover foreslås, at arbejdet med Børne- og Ungepolitikken 
bliver omdrejningspunkt i dialogmøderne med Børne- og Ungdomsudvalget i 
efteråret 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalget

1. tager status på implementering af Børne- og Ungepolitikken til efterretning
2. drøfter forslaget om at gøre Børne- og Ungepolitikken til omdrejningspunkt i 

dialogmøderne i efteråret 2016

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2015

1.      Taget til efterretning.
2.      Drøftet og godkendt.
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2. Ungebyrådets forslag om vurdering af skolelærere

Sagsfremstilling
Ungebyrådet i Frederikshavn Kommune stemte d.29. april 2015 tre sager videre til 
behandling i Byrådet og efterfølgende i de politiske udvalg. En af disse sager var et 
ønske om en vurdering af skolernes lærere/pædagogisk personale. I det 
nedenstående er Ungebyrådets sagsfremstilling på vurdering af lærere gengivet 
med kursiv skrift:
 
Sagsfremstilling 
En lærers måde at undervise på spiller en stor rolle for elevernes læring og trivsel. 
For at sikre, at alle lærerne er gode til at motivere og lære fra sig foreslår gruppen, 
at lærerne bliver vurderet. Lærerne skal vurderes på følgende: 
 
Undervisningsmetoden, og hvordan de motivere eleverne. 
Elevernes karakterer. 
 
Hvis læreren bliver vurderet for lavt, skal læreren efteruddannes. 
Evalueringen skal dels ske af eleverne og dels ved at undervisningen bliver 
overværet af fx skolelederen. 
 
Finansiering 
Vurderingen af folkeskolelærer finansieres gennem de eksisterende ressourcer, der 
er på skoleområdet 
 
Indstilling 
At byrådet tager initiativ til at vurderingen af folkeskolelærerne bliver sat i værk.
 
I drøftelserne omkring punktet var der blandt Ungebyrådet uenighed om rammerne 
for og udførelsen af vurderingen.  Det blev blandt andet debatteret og 
problematiseret, hvorvidt personlige egenskaber og relationen mellem lærerne/det 
pædagogiske personale og eleverne kunne have for stor betydning for vurderingen. 
 
En måde at imødekomme Ungebyrådets ønske om at vurdere lærerne/det 
pædagogiske personale er ved at anvende den trivselsmåling, der allerede er 
foretaget blandt folkeskoleelver i Frederikshavn Kommune. Trivselsmålingen er en 
del af folkeskolereformen, hvor Trivselsmålingen foretages hvert år og besvares af 
alle folkeskoleelever i Danmark. 
 
Det er ifølge bekendtgørelse om folkeskolernes kvalitetsrapport lovpligtigt at måle 
elevernes trivsel og er dermed obligatorisk for Frederikshavn Kommune at 
gennemføre og anvende Trivselsmålingen. At anvende Trivselsmålingens resultater 
vil således ligge i fin forlængelse af en i forvejen obligatorisk vurdering på 
skoleområdet.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1194
 Forvaltning: BK
 Sbh: groj
 Besl. komp: BUU
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Trivselsmåling som vurderingsredskab
Trivselsmålingen omhandler folkeskoleelevernes fysiske og psykiske trivsel, hvor 
en stor del af Trivselsmålingen netop omhandler en vurdering af lærerne/det 
pædagogiske personale. Trivselsmålingen kan derfor anvendes til at imødekomme 
problematikken om, hvordan en vurdering af lærerne/det pædagogiske personale 
kan foretages.  
 
Undervisningsministeriet har udarbejdet spørgsmålene til Trivselsmålingen, så der 
på den mest hensigtsmæssige måde foretages en måling af folkeskoleelevernes 
trivsel.  Spørgsmålene i Trivselsmålingen er fastlagt på forhånd, og der er ikke 
mulighed for ændringer, da der skal kunne foretages sammenligninger på tværs af 
kommuner og år.
 
Anvendelsen af Trivselsmålingen er dermed med til at sikre, at den metodiske 
ramme for vurderingen er fastlagt på det mest kvalificerede grundlag og at eleverne 
bliver hørt.
 
Brugen af Trivselsmålingen
Trivselsmålingen er opdelt i to spørgeskemaer: Et til 0.-3.klasseselever og et til 4.-
9.klasseselever. I spørgsmålene til 0.-3. klasse er det 6 ud af 20 spørgsmål (ca. 33 
% af spørgsmålene), der vurderer lærerne/det pædagogiske personale. Ved 
spørgsmålene til 4.-9.klasseeleverne er det gældende for 10 ud af de 40 spørgsmål 
(25 % af spørgsmålene). I det nedenstående er de spørgsmål, der er relevante i 
forhold til en vurdering af lærerne/det pædagogiske personale, angivet:
 
 
0.-3.klasse: 4.-9.klasse:

·     Er du glad for dine lærere? ·    Er undervisningen kedelig?
 

·     Er lærerne gode til at hjælpe 
dig i skolen?

·    Er undervisningen spændende?
 

·     Er du med til at bestemme, 
hvad I skal lave i timerne?

·     Hjælper dine lærere dig med at 
lære på måder, der virker godt?

 
·     Er timerne kedelige? ·     Hjælper dine lærere dig med at 

lære på måder, som virker godt?
 

·     Lærer du noget spændende i 
skolen?

·     Undervisningen giver mig lyst til 
at lære mere

 
·     Er det svært at høre, hvad 

læreren siger  i timerne?
·     Lærerne er gode til at støtte mig 

og hjælpe mig i skolen, når jeg 
har brug for det

 
 ·     Lærerne sørger for, at elevernes 

ideer bliver brugt i 
undervisningen
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 ·      Hvis der er larm i klassen, kan 
lærerne hurtigt få skabt ro

 
 ·     Møder dine lærere præcist til 

undervisningen?
 

 ·     Er det let at høre, hvad læreren 
siger i timerne?

 
 
Gennem Trivselsmålingens resultater får man et overblik over elevernes generelle 
vurdering af lærerne/det pædagogiske personale. Det mindsker problematikken 
omkring, hvorvidt subjektive og individbaserede holdninger bliver for dominerende. 
Derudover muliggør brugen af Trivselsmålingen, at Frederikshavn Kommune kan 
sammenligne vurderingen af lærerne/det pædagogiske personale med nationale 
tendenser og fremadrettet sammenligne med forrige års resultater på både 
kommunalt og nationalt niveau. 
Skolerne har desuden mulighed for at udlede resultaterne på klasseniveau, hvilket 
giver skoleledelsen et mere indgående kendskab til den enkelte klasses vurdering 
af lærerne/det pædagogiske personale. 
 
Derudover er fordelen ved at benytte Trivselsmålingen, at det kan forventes, at 
svarprocenten vil være betydelig højere, end hvis Frederikshavn Kommune selv 
udarbejdede og foretog en undersøgelse. 
 
Resultaterne fra Trivselsmålingens vurdering af lærerne/det pædagogiske 
personale skal dels anvendes i skoleledelsens supervision og udvikling af den 
pædagogiske praksis på skolerne, men i særlig grad også til at understøtte 
medarbejderens refleksion over egen praksis.
 
Et af folkeskolereformens omdrejningspunkter er udviklingen af en forbedret og 
mere systematisk evalueringskultur på skolerne.  Med de tilgængelige data som 
bl.a. Kvalitetsrapporten og Trivselsmålingen giver, foreligger der et brugbart 
redskab til en systematisk evalueringspraksis.
Opfølgning på resultaterne sker gennem drøftelser på alle niveauer i 
organisationen: Politisk udvalg – Forvaltning – Skoleledelser – Teams – 
Medarbejdere – Elever. Relevante fora for disse drøftelser er møder mellem 
skolechefen og skoleledere, skolebestyrelserne, møder i skolernes ledelsesteams, 
teamudviklingssamtaler (TUS) og medarbejdersamtaler (MUS).
 
Samtidig er det et fokuspunkt, at skoleledelserne skal være tættere på 
undervisningen fx ved at lederen overværer undervisningstimer. Det giver 
anledning til dialog, som skærper lærerens/det pædagogiske personales 
involvering og refleksion over egen praksis.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalget 

1. drøfter Ungebyrådets forslag om vurdering af lærerne
2. tager beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med Ungebyrådets 

forslag
3. forudsat, at udvalget under punkt 2 har besluttet, at der skal arbejdes 

videre med forslaget, beslutter om de i dagsordenspunktet beskrevne 
eksisterende initiativer, dækker Frederikshavn Kommunes behov for 
vurdering af lærere/pædagogisk personale  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2015

1.      Drøftet
2.      Der arbejdes videre med et forslag om ”Dialog i børnehøjde”, som handler 

om elevinddragelse i forhold til læringen. 
3.      Udvalget vurderer ikke, at det lever op til Ungebyrådets forslag. Der 

henvises til pkt. 2. 
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3. Status på forældreuddannelse i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 6. november 2014 tids- og 
investeringsplan for nedbringelse af antallet af anbragte i Frederikshavn Kommune. 
Et af elementerne i tids-og investeringsplanen er implementering af 
forældreuddannelsesprogrammet ”De Utrolige År baby” (DUÅ Baby). Programmet 
henvender sig til førstegangsforældre med børn i alderen 0-1 år, og består af et 
forløb på 8 – 10 mødegange, hvor der arbejdes med temaer omkring barnets 
udvikling og forældreskabet. Programmet er manualbaseret og forløbene ledes af 
to gruppeledere. 
 
DUÅ Baby implementeres i efteråret 2015.
Frederikshavn Kommune har ansøgt om, og er blevet godkendt af Socialstyrelsen 
til at få støtte til at implementere DUÅ Baby.  I september 2015 uddannes to 
sundhedsplejersker og to familieterapeuter til gruppeledere. Oprindeligt havde 
Frederikshavn Kommune ansøgt Socialstyrelsen om at få uddannet seks 
gruppeledere, men blev kun bevilliget uddannelse til fire. På den baggrund, og 
henset til at uddannelsen først finder sted i september, er det alene muligt at 
udbyde opstart af to forløb i 2015. Disse forløb vil blive tilbudt de første 6 – 7 
førstegangsforældre i nordområdet (Skagen) og i et midterområde (Frederikshavn 
by).
 
Den videre implementering
For at opnå en fuld implementering af DUÅ Baby og dermed en geografisk 
dækning af hele kommunen, har Frederikshavn Kommune i juli 2015 ansøgt 
Socialstyrelsen om at få uddannet fire gruppeledere mere. Ved at fordoble antallet 
af gruppeledere, vil mulighederne for at udbrede DUÅ baby som planlagt i hele 
kommunen forbedres, ligesom funktionen vil være mindre sårbar overfor 
eksempelvis personaleudskiftning. Der er i denne sammenhæng lagt vægt på, at 
arbejdet med forældreuddannelsen skal indgå i det almindelige 
sundhedsplejearbejde, og ikke som en specialiseret funktion hos nogle få. Det 
antages at såvel rekruttering til forløbene, som muligheden for at sikre ”den røde 
tråd” i den samlede sundhedsindsats herved forbedres.
 
Når DUÅ Baby efter 2017 er fuldt ud implementeret, forventes det, at 72- 84 
forældrepar vil kunne modtage tilbuddet. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18569
 Forvaltning: BK
 Sbh: groj
 Besl. komp: BUU
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2015
Taget til efterretning.

Bilag
Brochure til forældrene.pdf (dok.nr.114204/15)
Brochure til personale.pdf (dok.nr.114207/15)
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4. Status på implementering af Bæredygtigt Børneområde

Sagsfremstilling
Pr. 1. august 2015 blev Bæredygtigt Børneområde en realitet og i det følgende 
præsenteres en status på implementeringsarbejdet. Bæredygtigt Børneområde er 
en langsigtet plan, der sætter retning for udviklingen af børne- og ungeområdet i 
kommunen. Bæredygtigt Børneområde skal sikre et robust børne- og ungeområde, 
der fagligt, økonomisk og socialt kan håndtere samfundsmæssige udfordringer og 
udvikle sig i takt hermed. I de 4 distrikter, Nord, Syd, Øst, Vest, bindes skole, 
dagtilbud inkl. dagplejen, samt de tværfaglige teams fra familieområdet tættere 
sammen i praksis. Borgerne skal dermed opleve mere sammenhæng i den 
kommunale indsats, ligesom der med den nye organisering vil være langt mere 
fokus på den tidlige forebyggende indsats. Distriktslederne får et tæt samarbejde, 
både indenfor hvert distrikt og distrikterne imellem. 
Arbejdet med implementeringen af Bæredygtigt Børneområde i organisationen har 
høj prioritet. Der arbejdes med en ambitiøs implementeringsplan, som sikrer 
involvering af alle niveauer. Processen er tilrettelagt som et ’rul’, fra direktør-niveau, 
til centerchefer, til distriktsledere, til afdelingsledere og slutteligt til de 
medarbejdere, der arbejder i distrikterne. I processen vil de nyvalgte bestyrelser i 
distrikterne også blive involveret. I løbet af det første halve år af Bæredygtigt 
Børneområde holdes der således seminarer og ”kom-godt-i-gang”- møder for alle 
niveauer, med det formål at sikre fælles billeder af visionen med Bæredygtigt 
Børneområde, sikre en forventningsafstemning niveauerne imellem samt arbejde 
med omsætning til praksis. 
 
Omsætningsarbejdet handler bl.a. om at skabe fælles ejerskab til de 3 mål som 
centercheferne sammen med de 10 distriktsledere har besluttet skal være styrende 
de første to år af Bæredygtigt Børneområde. Disse 3 mål er i overskrifter:

-          Udvikling af et vidensbaseret børne- og familiesyn
-          Sammenhæng – samarbejde og børnemiljøer
-          Kvalitet i dagtilbud og Tidlig indsats

 
I januar 2016 vil implementeringsrullet køre igen, i form af opfølgningsmøder alle 
niveauerne i mellem. Hvor det første rul var en topdown-proces, vil dette næste rul 
køre den anden vej, nemlig som en bottum-up proces der starter med 
medarbejderniveauet og slutter hos direktøren.
 
For at understøtte implementeringsarbejdet blandt ledere og medarbejdere, er der 
udviklet en pjece der beskriver Bæredygtigt Børneområdes vision, de mål der 
arbejdes efter og de forventninger der er til den nye struktur. Pjecen udbredes 
parallelt med implementeringsrullet, og udleveres på Børne- og Ungdomsudvalgets 
møde til orientering. Ligeledes er der produceret en film, der italesætter 
forventningen til Bæredygtigt Børneområde ud fra direktøren og centerchefernes 
perspektiv. Filmen anvendes ligeledes til de planlagte seminarer og ”kom-godt-i-
gang-møder”, og forevises Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/9719
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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Arbejdet med implementeringen af Bæredygtigt Børneområde vil blive fulgt tæt og 
en egentlig evaluering med særligt fokus på de 3 mål, er rammesat til efteråret 
2017.
 
Implementering af Socialrådgiver i Dagtilbud i Bæredygtigt Børneområde
Med Bæredygtigt Børneområde følger en forventning om øget fokus på den tidlige 
forebyggende indsats og forankringen lokalt i distrikterne er et bærende element. 
Dette har givet anledning til, som en del af implementeringsarbejdet, at kaste et blik 
på organiseringen af ”Socialrådgiver i Dagtilbud”. ”Socialrådgiver i Dagtilbud” har 
siden 2013 været en del af den kommunale tilbudsvifte, med et budget på knap 
800.000 kr. årligt. Tilbuddet består i, at socialrådgivere yder konsultativ bistand til 
dagtilbuddene samt tilbyder råd og vejledning til forældre til børn i dagtilbud ud fra 
et forebyggelsesperspektiv. 
Hidtil har opgaven været løst af nogle få rådgivere, der har dækket alle 
kommunens dagtilbud. For at understøtte visionen med Bæredygtigt Børneområde 
tilrettelægges indsatsen nu på anden vis. Netop for at sikre den lokale forankring 
og målet om at arbejde med tidlig forebyggende indsats i de 4 distrikter, vil 
ressourcen fremadrettet blive delt ud på alle rådgivere fra familieområdet. Det 
betyder, at alle socialrådgivere tildeles specifikke timer til udførelse af 
”Socialrådgiver i Dagtilbud”-funktionen i de distrikter de er tilknyttet ud fra en norm 
beregnet ift. børnetal i de konkrete dagtilbud. Synlighed og tilgængelighed ift. 
dagtilbudspersonalet og forældrene vil fortsat blive vægtet højt. Den nye model for 
Socialrådgivere i Dagtilbud er fremkommet på baggrund af dialog mellem de 
involverede ledere og medarbejdere.

Indstilling
Børne-, kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalget tager status på implementeringen af Bæredygtigt Børneområde 
til efterretning.
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Dynamisk tidslinje - målene i BBO.pdf (dok.nr.136298/15)
Implementeringsrul i BBO - Seminar Kom godt i gang møder opfølgningsmøder.pdf (dok.nr.136291/15)



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 03. september 2015 Side 14 af 15

5. September 2015 - orienteringen fra Børne- og 
Ungdomsudvalgets område

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2015
Taget til efterretning.

Der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde samt et dialogmøde med 
repræsentanter fra MED-organisationen den 17. september kl. 15.30 – 17.30.

På grund af valg flyttes udvalgsmødet den 3. december til den 14. december.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25358
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Pia Karlsen

  

    

Mette Hardam

  

    

Bent H. Pedersen
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Lars Oldager

  

    

Kristina Lilly Frandsen

  

    

Bahram Dehghan

  

    

Søren Visti Jensen
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Forældrekursus 
- Til forældre med et barn mellem 0-1 år

Frederikshavn kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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For mere information kontakt:

Din daglige sundhedsplejerske eller

Sundhedsplejerske, 
Dorte Dam Sørensen   Mobil: 30 69 75 12 /mail: ddso@frederikshavn.dk

Sundhedsplejerske, 
Tina Buchhave Nielsen  Mobil: 30 76 38 94/mail: tbni@frederikshavn.dk

Familiekonsulent, 
Inger Marie Foget Larsen  Mobil: 23 29 31 96/mail: imfl@Frederikshavn.dk 

Familiekonsulent, 
Dorte Marie Nepper Agervig  Mobil: 23 29 31 97/mail: dmna@Frederikshavn.dk



Vi er blevet forældre- hvad gør vi nu? 
At blive forældre for første gang er en stor omvæltning. Tiden er som oftest 
fyldt med glæde, men der er også mange spørgsmål:

 Hvordan hjælper vi vores barn med at falde til ro?
 Hvordan skal vi ”læse” vores barns behov? 
 Hvordan støtter vi bedst vores barns udvikling?
 Hvilke rytmer og rutiner i hverdagen er gode for vores barn?
 Hvordan får vi hvilet os, og hvor kan vi få støtte?

 Og meget mere……

Ved at deltage i et forældrekursus får I mulighed for at tale med andre om 
jeres spørgsmål, styrke jeres kontakt til jeres barn og møde andre nybagte 
forældre. 

Forældrekurset er gratis og tilbydes alle førstegangsforældre i Frederikshavn 
Kommune. 

Forældrekurset er en del af programmet De Utrolige Års babyprogram.

De Utrolige Års babyprogram er et kursus til forældre med børn fra 0-1 
år. Formålet med forældrekurset er at styrke den sociale, følelsesmæssi-
ge, fysiske og sproglige udvikling hos jeres barn.
Forældrekurset er en del af sundhedsplejens tilbud, hvor en sundheds-
plejerske samt en familiekonsulent vil være ansvarlige for forældrekur-
serne.

En god start for jer og jeres barn
Ved at deltage i forældrekurset kan I være med til at give jeres barn en god 
start på livet. Forældrekurset har særlig fokus på at styrke kontakten og til-
knytningen mellem jer og jeres barn, så I og jeres barn får en god start. 
 

Sådan foregår forældrekurset
•  Forældrekurset foregår i hold med 6-8 børn og deres forældre
•  Møderne ledes af to uddannede gruppeledere
•  Gruppen mødes 8-10 gange i ca. 2 timer 
•  Møderne er placeret om formiddagen, og der vil være lidt let forplejning
•   Gennem samtale, praktiske øvelser og videoklip arbejdes der med de udfor-

dringer, I som forældre kan møde
•   Der vil være mulighed for at dele gode erfaringer og støtte hinanden i 

gruppen 

Hvis du er alene eller din partner er forhindret i at deltage, kan det være en 
god idé at tage en ven, veninde eller forælder med, som kan være en støt-
te for dig.
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Forældrekursus 
- Til forældre med et barn mellem 0-1 år

Frederikshavn kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Til f
agpersonale

KONTAKT:

Hvis du eller en borger har spørgsmål til forældrekurset, kan du kontakte:

Sundhedsplejerske, 
Dorte Dam Sørensen   Mobil: 30 69 75 12 /mail: ddso@frederikshavn.dk

Sundhedsplejerske, 
Tina Buchhave Nielsen  Mobil: 30 76 38 94/mail: tbni@frederikshavn.dk

Familiekonsulent, 
Inger Marie Foget Larsen  Mobil: 23 29 31 96/mail: imfl@Frederikshavn.dk 

Familiekonsulent, 
Dorte Marie Nepper Agervig  Mobil: 23 29 31 97/mail: dmna@Frederikshavn.dk



OM DE UTROLIGE ÅR
Alle førstegangsfødende i Frederikshavn Kommune tilbydes at deltage i foræl-
drekurset De Utrolige År. Det er et gratis tilbud og alle førstegangsforældre er 
velkomne til at deltage i det omfang, der er plads på holdene. 

De Utrolige År er en evidensbaseret programserie, der består af forældrepro-
grammer, børneprogrammer og ét program til personalet i skole og børnehave.
 
I det nedenstående ses de forskellige programtyper i De Utrolige År, hvor pro-
grammerne er opdelt efter målgruppen for programmet samt alderen på bar-
net.

I Frederikshavn Kommune udbydes forældrekurset Baby, hvilket er et forældre-
kursus til forældre med børn i alderen 0-1 år. 

Forældrekurset i De Utrolige År–Baby har til formål at skabe positive samspils-
mønstre i familien og sikker tilknytning mellem barn og forældre. Der fokuseres 
på at give forældrene konkrete redskaber til at fremme barnets fysiske, socia-
le, følelsesmæssige og sproglige udvikling. Derudover skal forældrekurset bidra-
ge til, at:

 •  Deltagerne tilegner sig grundlæggende forældrekundskaber
 •   Udsatte familier opspores og kan henvises til relevante specialiserede 

indsatser
 •  Flere småbørn får en forebyggende indsats

Forældrekurset er således med til at sikre den bedste start for barnet og dets 
forældre.

BESKRIVELSE AF FORÆLDREKURSUSET
Til forældrekurserne deltager forældrene samt deres børn. På hvert hold er der 
i alt plads til 6-8 børn og deres forældre. Til hvert møde deltager to uddannede 
gruppeledere, hvor gruppeledernes funktion er at guide forældrene. Gruppele-
derne er en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, og tilbuddet er forank-
ret i sundhedsplejen.

Til møderne gennemgås emner såsom iagttagelse og aflæsning af barnets reak-
tioner og signaler samt stimulering af barnets udvikling.

Metodisk anvendes videomodellering, øvelser, praktiske aktiviteter og gruppe-
drøftelser. Derudover er forældrekurset karakteriseret ved, at:

•   Der afholdes mellem 8-10 møder á 2 timers varighed. 

•   Hvis en af forældrene er forhindret i at deltage til møderne, kan den 
anden forælder tage en ven, veninde eller forælder med til at støtte.

•   Møderne er placeret om formiddagen og der vil være sørget for lidt 
let forplejning til møderne.

•   Forældrene vil have mulighed for at dele gode erfaringer og støtte 
hinanden i gruppen.

•  Mellem møderne vil der være hjemmeøvelser.
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BÆREDYGTIGT BØRNEOMRÅDE 2015-2017 – dynamisk tidslinje 

1. kv. 2015 2. kvartal 2015 3. kvartal 2015 4. kvartal 2015 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 1. kvartal 2017 2. kvartal 2017 

Mål 1. Fælles børne- og familiesyn - Et fælles børne- og familiesyn på tværs af Bæredygtigt Børneområde (Projektleder Lene Jelsbak Mortensen) 

 

 

Familien i Centrum - 
evaluering 

 

Design af plan/proces: 
- børnelineal 
-beskyttelsesfaktor 
-risikofaktor 
-fælles sprog 
-fælles værktøj 

 Børne- og familiesynet 
formuleres og skriftliggøres 

Udvikling af redskaber, 
der understøtter 
børne- og familiesynet 
– herunder 
Børnelinealen 

Børne- og familiesynet 
samt værktøjer 
implementeres på 
seminarer distriktsvis 

Samarbejdsmodellen 
Familien i Centrum 
videreudvikles til 
version 2.0 

Kvalitative målinger på 
implementeringen af 
børne- og familiesynet 

Kvantitativ registrering 
af børnelinealens 
anvendelse 

Børnelinealen anvendes 
af alle medarbejdere på 
børne- og ungeområdet 

Mål 2. Sammenhæng – samarbejde og børnemiljøer - Sammenhængende børnemiljøer, hvor både børn og familier oplever helhed i indsatsen. En fleksibel og tværfaglig organisation, der har en faglig og personalemæssig sammenhængskraft. (Projektleder Birthe Rømer 
Thulstrup) 
 

 

Mødestruktur afklaret på 
alle ledelsesniveauer 

Inklusionsevaluering præsenteres 
på BUU 

Udvikling af formaliserede arbejds- 
og kommunikations-gange ml. 
faggrupper 

Præsentation af struktur 
for specialområdet 

Udvikling af 
formaliserede arbejds- 
og kommunikations-
gange ml. faggrupper 

Kvalitet og tilsyn 

Overbliksmateriale (evt. app): 
-læreplaner 
-elevplaner 
-handleplaner 
-uddannelsesplaner 
-behandlingsplaner 
- genoptræningsplaner 

Arbejde med at få 
samlet de mange 
planer til én 
handleplan. 

Arbejde med at få 
udviklet en fælles 
kvalitetsrapport for 
dagtilbud og skole 
(første udgivelse i 2018) 

Arbejde med at få 
udviklet en fælles 
kvalitetsrapport for 
dagtilbud og skole 
(første udgivelse i 2018) 

Arbejde med at få 
udviklet en fælles 
kvalitetsrapport for 
dagtilbud og skole 
(første udgivelse i 2018) 

 

Børn og unge har én 
handleplan gældende 
på tværs af BBO 

 

Mål 3. Tidlig indsats og Kvalitet i dagtilbud - Investering i tidlige indsatser og kvalitet i dagtilbud for at fremme positive livsbaner for alle børn og unge (-9 mdr. – 6 år). (Projektleder Elsebeth Wiwe) 

 Tidlig indsats og kvalitet i 
dagtilbud på BUU i maj  

Byrådstemamøde i juni  
(brug af forsknings- og 
evidensbaseret viden) 

SUU stillingtagen til 
permanentgørelse af 
screening for 
efterfødselsreaktioner hos 
nybagte mødre 

Forslag til SUU om 
udvidelse af målgruppen 
for screening til også at 
omfatte fædre + etablering 
af behandlingstilbud 

Projektbeskrivelse klar: 
Tidlig indsats og kvalitet i dagtilbud 
inkl. definitioner af centrale 
begreber 

BUU stillingtagen til investering i 
2016 i forebyggelse mhp. 
nedbringelse af antallet af 
anbringelser  

 

Byrådstemamøde i 
oktober  

Brenda Taggart foredrag 
(for fagpersoner – evt. i 
samarbejde med 
Hjørring Kommune) 

Opstart af generelt 
tilbud til alle 
førstegangsforældre om 
forældreuddannelse 
(DUÅ baby) 

 

Arbejde med 
kvalitetsindikatorer på 
kvalitet i dagtilbud 

Definere pejlemærker for 
arbejdet med udsatte børn 

 

Igangsætte 
pilotprojekter – tidlige 
indsatser og 
kvalitetsprojekter i 
dagtilbud 

Kursus i relations-
kompetence i dagtilbud 
jf. ECERS 
kvalitetskriterier og 
Brenda Taggarts 
anbefalinger. 

 

ECERS  
Kvalitetsmåling i 
dagtilbud  

BUU stillingtagen til 
investering i 2017 i 
forebyggelse mhp. 
nedbringelse af antallet 
af anbringelser  

 

Udgive rapport om 
kvalitet i dagtilbud på 
baggrund af 
kvalitetsmåling igennem 
ECERS i foregående 
periode. 

Opfølgning på 
enhedsudgifter pr. barn 
i dagtilbud  

Opfølgning på andel til 
forebyggende 
foranstaltninger.    

 

 

Fælles. Indsatser på tværs af de 3 mål 

 

 

Seminar og Kom-godt-i 
gang-møder  
 
Uddybning af målene i BBO 
– tidslinjen suppleres 

 

Seminarer og Kom- godt-i gang-
møder  

Distriksbestyrelses-kursus 

Omstillingsproces: 
-Personalejura  
-Personaleledelse 
-Arbejdsmiljø/APV 
- Kommunikativ infrastruktur 
- Tilpasning og styring ift. 
budgetter/planlægning/prognoser 

Omstillingsproces: 
-Personalejura 
-Personaleledelse 
-Arbejdsmiljø 
- APV 
- Kommunikativ 
infrastruktur 
- Tilpasning og styring i 
forhold til budgetter, 
planlægning og 
prognoser 

100 dages opfølgningsmøder 
for direktør, centerchefer, 
distriktsledere, 
afdelingsledere/koordinatorer 
og medarbejdere 

BBO seminar for direktør, 
centerchefer og 
distriktsledere (opfølgning på 
mål i BBO) 

Trivselsundersøgelse 

 

 Lederevaluering - LUS    



BÆREDYGTIGT BØRNEOMRÅDE 2015-2017 – dynamisk tidslinje 

 

          

1. kv. 2015 2. kvartal 2015 3. kvartal 2015 4. kvartal 2015 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 1. kvartal 2017 2. kvartal 2017 

Nybyggerier og bygningsmæssige ændringer 

 Strandby Skole – udvidelse af 
klasseantal 
 
Sæbygårdskole 
Nyt faglokale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariehønen, Jerup 
Tilpasning til 0-6 
årsinstitution eller nye 
lokaler (?) 

 
  

Forventet ibrugtagning: 

0-6 års institution 
integreres på Gærum 
Skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventet ibrugtagning: 

0-6 årsinstitution i Elling 
Ombygning af tidl. Elling 
Skole. 
Andedammen, Havblik og 
Strandby Børnehave 
sammenlægges i ny 
institution 

0-6 årsinstitution på 
Stensnæsskolen 

Integreres i skolebygning og 
SFO flytter lokaler 

 

   Forventet ibrugtagning: 

0-6 årsinstitution, 
Sættravej 
Nybyggeri 

0-6 årsinstitution, 
Aalbæk Børnehave 
 

 

Øvrige uafklarede byggeprojekter: 

Familiehuset 

Fritidscenteret HotSpot 

Lokaler til tværfaglige teams i distrikt Nord, Øst og Vest 

 

Byggeprojekter med forventet ibrugtagning 2018: 

0-6 års institution, Troldehøj Ravnshøj 

0-6 års institution, Dybvad Børnehave 

0-6 års institution, Hørby Børnehave 
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Overblik over seminarer, ”Kom godt i gang” møder, Opfølgningsmøder 

 

Seminarer: 

1. Direktør og centerchefer 
2. Centerchefer og distriktsledere 
3. Distriktsledere og afdelingsledere.  
4. Distriktsledelser og bestyrelserne i distrikterne. Afholdes i tilknytning til ”Kursus for nye bestyrelser”, hvor repræsentanter fra Familie inviteres med til de 

relevante punkter. 

 

”Kom godt i gang” møder: 

1. Direktør og centerchefer – mødet afholdes i forbindelse med seminar 
2. Centerchefer og distriktsledere – mødet afholdes i forbindelse med seminar 
3. Distriktsledere og afdelingsledere - mødet afholdes i forbindelse med seminar 
4. Afdelingsledere og medarbejdere(husk Familieafdelingen har en anderledes organisering) 

 

Opfølgningsmøder: 

1. Afdelingsledere og medarbejdere(husk Familieafdelingen har en anderledes organisering) – Afholdes 100 dage efter ”Kom godt i gang” møder 
2. Distriktsledere og afdelingsledere – et møde i hvert distrikt 
3. Centerchefer og distriktsledere  
4. Direktør og centerchefer – mødet afholdes i forbindelse med seminar 

 

 



 
 

    Senest 02.10 2015  Uge 2, 2016  

01.06. 2015        

        

10.06. 2015        

      Uge 3, 2016  

     
 

   

01.09. 2015       

   10.09. 2015    

        

03.09. 2015      Uge 4, 2016 

   08.09. 2015    

      Uge 5, 2016 

START 

Seminar for Direktør og 
centerchefer 

 
”Kom godt i gang ” møde 

Seminar for Centerchefer og 
distriktsledere 

 

”Kom godt i gang” møde 

SYD - Seminar for distriktsledere 
og afdelingsledere 

Skoleafdelingen - Opfølgningsmøde 
Distrikts- og afd. ledere 

 

Familieafdelingen -Opfølgningsmøde 
Distrikts- og afd. ledere/koordinatorer 

 

Dagtilbud -Opfølgningsmøde 
afdelingsledere og medarbejdere 

 

 

Familieafdelingen -Opfølgningsmøde 
Distriktsledere/afdelingsledere/koor

dinatorer og medarbejdere 

 

 

Skoleafdelingen -Opfølgningsmøde 
afdelingsledere og medarbejdere 

 

 

Dagtilbud -Opfølgningsmøde 
Distrikts- og afd. ledere 

 

 

NORD - Seminar for distriktsledere 
og afdelingsledere 

VEST - Seminar for 
distriktsledere og afdelingsledere 

Centervis – ”Kom-godt-i gang-møder” 
 
 

Seminar for distriktsledelser og bestyrelserne i distrikterne  

Familieafdelingen – 
”Kom godt i gang” 

møde 
Distriktsledere/afdeli
ngsledere/koordinato
rer og medarbejdere 

 

Skoleafdelingen 
– ”Kom godt i 
gang” møde 

Afdelingsledere 
og medarbejdere 

 

Dagtilbud – 
”Kom godt i 
gang” møde 

Afdelingsledere 
og medarbejdere 

 

Afdelingsledere 
/koordinatorer 
afholder møde 

med de 
medarbejdere, 

som de har 
personale-
ansvar for 

 

Opfølgningsmøde 
Direktør og centerchefer 

 

Opfølgningsmøde 
Centerchefer og distriktsledere 

 

I MÅL 

ØST - Seminar for distriktsledere 
og afdelingsledere 

Centervis – ”Kom-godt-i gang-møder” 
 
 

Centervis – ”Kom-godt-i gang-møder” 
 
 

Centervis – ”Kom-godt-i gang-møder” 
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