Fælles om alle børn

Invitation - Fælles om alle børn

KL inviterer to af landets kommuner med i et projekt omkring arbejdet med at

Dato: 7. maj 2018

fremme social mobilitet hos børn i udsatte områder, herunder Halsnæs Kom-
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mune.
E-mail: MASA@kl.dk
Direkte: 3370 3366

Baggrund:
I kommunerne investeres der mange penge i børne-, unge-, social- og familieområdet, men vi lykkedes ikke godt nok med at skabe social mobilitet og
chancelighed for alle børn. Forskning viser, at børn i udsatte positioner har
lavere trivsel, udbytte af undervisning og i langt højere grad er udfordret i forhold til de ikkekognitive kompetencer. Vi ved også, at jo tidligere man sætter
ind med at kompensere for utilstrækkelig læring eller livsduelighed i et udsat
barns liv, jo bedre chancer får barnet for at klare sig godt senere i skolen og i
livet. En af de vigtigste faktorer for, at udsatte børn og unge bryder den negativ sociale arv er, at de møder høj kvalitet i de mange møder, som de har
med kommunen (sundhedspleje, dagtilbud, skole, familieafdeling og socialområdet mv.), og at der er et tæt sammenhæng i indsatserne.

For at imødegå udviklingen med manglende socialmobilitet søger KL to
kommuner som ønsker, at indgå i en flerårige omstillingsproces sammen
med en række vidensorganisationer. Dette med henblik på at løfte kommunens børn fagligt, socialt og trivselsmæssigt gennem en helhedsorienteret
og tværfaglig indsats på alle niveauer i kommunen.

Formålet
Det overordnede mål med projektet er at løfte en børnegruppe fagligt, socialt
og trivselsmæssigt i to kommuner og derved stille dem bedre i deres vej videre i livet. Fokus vil særligt være på de mest udsatte børne og unge og de
børn og unge, som enten kæmper socialt, fagligt eller trivselsmæssigt.

Indsatsen trækker primært på allerede eksisterende viden om socialt udsatte
børn og unge og vil søge at kombinere flere virkningsfulde tiltag samtidigt,
således at der skabes det bedst mulige grundlag for, at et barn eller en børnegruppe kan udvikle sig positivt uanset social baggrund.
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Målgruppen for projektet
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Den primære målgruppe er de to kommuner, som der etableres en samarbejdsaftale med, herunder særligt de børn og unge, der er i kommunens institutioner eller hvis forældre er socialt udsatte og de voksne, som direkte eller indirekte arbejder med børnene.

De to kommuner skal være blandt de 15 dårligst præsterende kommuner i
Danmark på følgende tre områder: Andel af elever der går op til afgangsprøven, karakterer ved 9. klasses afgangsprøve og overgang til ungdomsuddannelse over en treårig periode.

Indhold i projektet
Projektet retter sig mod at skabe forandringer og understøttelse på såvel forvaltningsniveau samt institutionsniveau.

I forhold til forvaltningsniveauet vil projektet særligt fokusere på:


Hvordan kan der skabes et tættere og løbende samarbejde forvaltningerne imellem, evt. via en fysisk sammenlægning eller lignende



Etablering af viden- og kapacitetsunderstøttelse af institutioner og
frontpersonale



Bedre brug af data, herunder kompetencer til at indsamle, behandle
og anvende data administration og pædagogisk



Løbende opfølgning på børn i risikogrupper, herunder både fagligt,
socialt og trivselsmæssigt



Løbende opfølgning på indsatsen på institutionsniveau via understøttelse og dialog

I forhold til de decentrale enheder såsom skolen, dagtilbud, fritid og sundhedspleje skal indsatsen bl.a. sikre, at personalet har kompetencerne eller
støttes i at udvikle de nødvendige kompetencer, så:


De kan identificere udfordringer og viden generelt hos de børn og
den børnegruppe, som de arbejder med



De har kendskab til viden på området, således at de kan arbejde
med de identificerede udfordringer eller indsatsområder



De kan oversætte denne viden til konkrete handlinger og ageren
over for disse børn og børnegrupper
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De kan udføre denne ændrede adfærd og ageren i forhold til de på-
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gældende børn og børnegruppen som helhed
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De kan opsamle erfaringer/evaluere den gennemførte proces med
henblik på yderligere handling, refleksion eller læring

I begge kommuner tages der udgangspunkt i de lokale udforinger og ønsker
til konkrete metoder i arbejdet med børnegruppen.

Projektet skal være politisk godkendt i de to kommuner.

Finansiering og organisering
KL er i dialog med en række fonde en række fonde, vidensorganisationer og
interesserede kommuner med henblik på at sikre en forandring, en vidensunderstøttelse og en finansiering af projektet.
Der søges konkret om 260 mio. kr. fordelt over en ti årig periode.

Formidling og vidensdeling
Erfaringerne fra projekterne skal løbende kommunikeres og videregives til
andre kommuner og relevante interessenter. Dette forventes, at ske via konferencer, workshops, netværk, besøg, publikationer og videoformidling.
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