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Fra: Flemming Sundt <flemmingsundt@gmail.com>
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Til: Jan Dehn; Klaus Poulsen; Thorkild Gruelund; Anja Sahan

Emne: To ekstra punkter til mødet i morgen

Kære alle, 

 

Jeg har talt med Thorkild om punkterne tidligere i dag. 

 

Vi har ofte spørgsmål, der relaterer til ansøgninger om 

hjælp, og nogle af klagerne går videre til Ankestyrelsen. 

 

Vi har aldrig beskæftiget os med afslutningen af en tildelt 

hjælp. Vi støder ofte på utilfredshed fra borgere ved beslut- 

ninger om stop for ydelser. Det kan dreje sig om bevillinger, 

der er givet i en fast periode eller forvaltningen ønsker at 

indstille en ydelse. 

 

1. Hvordan afsluttes et forløb, afhængig af 

forhold som behov eller tid. 

 

2. Hvad er et sparringsmøde. 

(angiveligt et møde mellem repræsentanter 

for forvaltningen og borgere uden referat). 

 

Jeg er ikke hjemme resten af dagen, men kan eventuelt tale om 

forståelsen af spørgsmålene i morgen formiddag.  

 

 

Med venlig hilsen 
 

 
 
Flemming Sundt 
Formand DH-Hørsholm 
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Sparringstilbud

Sparring til institutioner og skoler
Center for B0rn og Voksne tilbyder et nyt
sparringstilbud til vuggestuer, bprnehaver og skoler.
Sparringstilbuddet kan bruges, nar psedagoger og
laerere undrer sig over et barns adfaerdsmpnster og
f0le  sig usikre, fordi deres indsats ikke har skabt
tilstraekkelig positiv udvikling.
Formalet er at ivaerksaette en tidlig indsats, der
underst0tter samarbejdet meilem fagpersoner og
foraeldre og abner op for nye perspektiver og
handlemuligheder. Sparringen er tiltasnkt fagpersoner
og foraeldre sammen, men kan i saerlige tilfaelde
tilbydes til fagpersoner/teams alene.

Sadan fungerer sparringen

Sparringsmpderne er inspireret af SOS-modellen, hvor

der arbejdes med at finde nye handlemuligheder ud fra

positive erfaringer i hjemmet og i

daginstitutionen/skolen. Mpderne ledes af en til to

fagpersoner fra kommunen og er bygget op i tre trin.

Trin .l: interview om udfordringer, resurser og0nsker

(ca. 30-35 min)

I fprste trin inviteres foraeldre og paedagoger/laerere til

sammen at "taenke h0jt  og udforske den aktuelle

situation. I denne fase stiller vi nysgerrige spprgsmal,

som hjaelper deltagerne til:

® At uddybe og kvalificere problemforstaelsen

hos parterne

o At beskrive det, der virker godt og de positive

resurser hos barnet og de voksne

0 At fa sat ord pa de positive forandringer, de

involverede 0nsker at se i hverdagen

© At fa 0je pa nye perspektiver pa den

nuvaerende situation

0 At opdage nye handlemuligheder

Trin 2: Faglig refleksion (ca. 10 min)

Ud fra interviewet reflekterer fagpersonerne fra

kommunen h0jt om deres perspektiver pa de

problemstillinger og resurser, der er blevet klarlagt i
interviewet. Foraeldrene og de professionelle skal i

denne fase blot lytte til perspektiverne.

Trin 3: Aftaler (ca. 15-20 min)

Vi afslutter m0det med en f elles refleksion over hvilke

aftaler, der kan laves ud fra mpdet, og der aftales

eventuelt et nyt sparringsm0de.

Rammer for sparringen

° Sparringstilbuddet er malrettet fagpersoner

og foraeldre sammen, men kan i saerlige

tilfaelde tilbydes til fagpersoner/teams alene.

o Sparringen skal vedrpre b0rn i vuggestuer,

b0rnehaver eller skoler.

o Der tilbydes en til tre sparringsm0der.

o Tidsrammen for et m0de er 75-90 minutter

o Der bliver ikke f0rt journal eller oprettet sag

pa baggrund af mpderne.

o Deltagerne fra kommunen laver ikke

underspgelsesarbejde eller tager opgaver med

hjem fra sparringsmpderne.

o Det er udelukkende foraeldre og

laerere/paedagoger, der er ansvarlige for

arbejdsprocessen meilem sparringsmpderne.

g Institutionen/skolen er ansvarlige for at tage

referat.

Hvis du vil indkalde til sparring

Skoler/Dagtilbud
Skoler eller dagtilbud kan indkalde til sparring ved at

skrive til raad ivning@horsholm.dk. Skriv gerne

Sparring til almenomradet  i emnefeltet og nogle fa

saetninger om den overordnede problemstill ng.

Hvis det pa baggrund af sparringsmdderne vurderes, at
der bpr laves underspgelsesarbejde, skal sagen
indstilles til kommunen gennem  En Indgang", ved
sende et indstillingsskema til bov-post@ horsholm.dk.

Foreelder
Det er ikke muligt at indkalde til denne type sparring
som foraelder. Hvis du pnsker tilbuddet, skal du i stedet
henvende dig til dit barns daginstitution/skole og drpfte
muligheden med dem.

Har du som foraelder behov for radgivning om, hvordan
du/l kan handtere udfordringer med dit barn
derhjemme, kan du skrive til raadgivning@horsholm.dk
og fa 1-3 radgivningssamtaler med en af kommunens
psykologer. Skriv gerne  foraaldreradgivning  i
emnefeltet.
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