WORKSHOPS

ICS superbrugerseminar 2022

Denne workshop præsenterer børnemindmapping som en konkret metode til at inddrage børn og unges perspektiver, så ’deres
fokus sættes i fokus’. På workshoppen får
du et teoretisk indblik i metodens systemiske og narrative grundlag og et praktisk
indblik i, hvordan modellen kan anvendes til
inddragelse og åben dialog med barnet eller
den unge, her særligt ift. den undersøgende
samtale i forbindelse med den børnefaglige
undersøgelse.

Danske undersøgelser af myndighedsområdet viser, at møder i børne- og familieafdelinger i mange tilfælde er tidspressede og
med en løs struktur, hvor dagsordenen sammensættes med tilfældighed, og handlefokus prioriteres frem for en afklaring af behov
for hjælp. På workshoppen præsenteres du
for idéer til og konkrete eksempler på, hvordan kvaliteten af møderne kan løftes med
faciliteringsgreb og brug af ICS-redskaberne,
så du som ICS-superbruger kan understøtte et professionelt fagligt fællesskab, hvor
viden og kompetencer bliver sat i spil.
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Som sagsbehandler trækker du løbende på
teoretisk viden i et sagsforløb. Teori spiller en vigtig rolle i analysen i en udredning
samt i de løbende strukturerede refleksioner
over, hvad der er vigtigt at fokusere på i en
sag. Teori spiller også en vigtig rolle, når du
til møder og samtaler stiller spørgsmål til
barnet, forældrene og samarbejdspartnere.
På workshoppen får du styrket din viden om,
hvad teori kan bruges til i dit arbejde som
sagsbehandler, og hvordan det teoretiske
fundament i samspil med ICS-trekanten kan
kvalificere sagsbehandlingen fra start til slut.

Vært: Katrin Leicht Schnohr, lektor, Københavns Professionshøjskole.

Familie og netværk
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Værter: Birgit Koldsø, lektor, og Maria Bülow,
lektor, VIA University College.

Få inspiration til, hvordan du som
ICS-superbruger kan understøtte
faglighed og kvalitet i sagssparring.
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Vært: Lotte Andersen, lektor, Københavns
Professionshøjskole.

Familie og netværk
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Få inspiration til, hvordan du kan
bruge børnemindmapping i samtaler med barnet eller den unge.

Facilitering af 		
sagsmøder med ICS
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Bliv endnu skarpere på, hvordan du
kan bruge ICS’ teoretiske fundament i dit arbejde.
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Inddragelse af barnet
gennem samtalemodellen børnemindmapping
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Det teoretiske
fundament i praksis
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WORKSHOP 1

Inddragelse af det private og professionelle
netværk

Bliv inspireret til arbejdet med
bunden af ICS-trekanten.
Vært: Anne Marie Christine Buchardt,
specialkonsulent, VISO og Center mod
Menneskehandel, Socialstyrelsen.
Denne workshop stiller skarpt på vigtigheden af at inddrage det private og professionelle netværk, og hvordan det kan lykkes
i praksis. Som afsæt fortæller VISO, hvad
der kendetegner kommuners inddragelse
af netværket på tværs af de sager, de ser,
og hvad der kan ligge til grund, når det ikke
sker. Dernæst præsenteres større og mindre
greb, der kan anvendes i arbejdet med at
afdække og inddrage netværket på forskellige tidspunkter i et sagsforløb som konkret
inspiration til inddragelsesopgaven i sagsbehandlingen. På workshoppen vil der også
være mulighed for, at deltagerne kan dele
udfordringer og gode erfaringer på tværs.

WORKSHOP 5
BARNETS UDVIKLING

FAMILIE
OG NETVÆRK

Sundhedsforhold
Familieforhold
og baggrund
Socialt netværk
Bolig, beskæftigelse
og økonomi

- Fysisk funktionsnedsættelse
- Psykisk funktionsnedsættelse
- Kostvaner og livsførelse
- Mobilitet
- Forebyggelsesforhold

Udvikling og adfærd
- Følelser og adfærd
- Identitet
- Kommunikation
- Selvstændighed

Dagtilbud, skoleforhold
og læring

- Kognition
- Motivation
- Trivsel

Fritidsforhold
og venskaber

- Deltagelse i fritidsaktiviteter
- Venskaber

Inddragelse af børn
og unge med funktionsnedsættelser

Bliv endnu skarpere på, hvilke
overvejelser og greb der kan understøtte inddragelse af barnets
perspektiv.
Værter: Line Gadegaard Hansen, specialkonsulent, og Louise Daugaard Madsen, fuldmægtig, Videnscenter om børneinddragelse
og udsatte børns liv, Socialstyrelsen.
Alle børn og unge har ret til at blive inddraget, og deres perspektiver er vigtige for at
iværksætte indsatser, der imødekommer
netop deres behov. I denne workshop sætter Videnscenter om børneinddragelse og
udsatte børns liv fokus på faglige opmærksomhedspunkter som afsæt for arbejdet
med i praksis at inddrage børn og unge med
funktionsnedsættelser i myndighedssagsbehandlingen.

WORKSHOP 6
Implementering af
Trivselslinealen i praksis

WORKSHOP 7
Barnets lov og DUBU

WORKSHOP 8
DUBU kan skabe overblik og ensartethed i
sagsbehandlingen

Hør en kommune fortælle om deres erfaringer med Trivselslinealen.

Bliv klogere på, hvilke ændringer
barnets lov kan medføre i DUBU.

Hør om opsætninger, der understøtter dit arbejde.

Værter: Leder og medarbejder fra Roskilde
Kommune.

Vært: Mette Simonsen, socialrådgiver, indstationeret i KOMBIT fra Hørsholm Kommune.

Vært: Christoffer A. Hansen, implementeringskonsulent, Netcompany.

På workshoppen deler Roskilde Kommune
erfaringer med implementeringen af trivselslinealen i et medarbejder- og lederperspektiv. Kommunen vil fortælle om, hvordan
de er lykkedes med at anvende trivselslinealen som metode med henblik på at sikre
større kvalitet i samtalerne med børn, unge
og forældre. Workshoppen vil også komme
omkring, hvor i sagsprocessen de anvender
trivselslinealen, ligesom de vil præsentere
eksempler på, hvordan den kan anvendes
på flere forskellige måder afhængigt af den
enkelte sag.
Endelig vil Roskilde Kommune sætte fokus
på, hvordan brugen af trivselslinealen giver
mulighed for at måle på effekten af deres
indsatser, hvilket med fordel kan anvendes i
den ledelsesmæssige resultatdokumentation.

Barnets lov træder forventeligt i kraft
den 01.04.2023. Det endelige indhold af
barnets lov er endnu ikke vedtaget, men
det forventes, at barnets lov kommer til at
kræve ændringer og tilpasninger af DUBU,
herunder også ændringer af arbejdsgange.
KOMBIT giver i denne workshop et indblik i,
hvor de aktuelt ser behov for de største ændringer i DUBU som følge af den ventede lov.
Der vil på workshoppen være mulighed for,
at I som superbrugere kan tale med hinanden om, hvilke forandringer barnets lov
skaber, med afsæt i jeres kommune. Der vil
ligeledes være mulighed for vidensdeling
af gode idéer, overvejelser og tanker om,
hvordan I som superbrugere forbereder jeres
brugere bedst muligt til den nye IT-understøttelse, som følger af barnets lov.

I dette oplæg demonstrerer Netcompany
forskellige værktøjer og muligheder, der
kan bidrage til en ensartet dokumentation i
kommunens sager.
Der vil være fokus på de opsætninger, der
understøtter kommunens arbejdsgange, og
som hjælper den enkelte sagsbehandler i
planlægning og med at skabe overblik på den
enkelte sag samt på tværs af sager. Via eksempler på opsætninger og brugen heraf for
den enkelte medarbejder får du inspiration
til, hvordan kommunen kan indtænke DUBU
i arbejdsgange og det daglige overblik, samt
hvordan dette bidrager til bedre overblik
og data på sagerne, der kan bruges aktivt
af såvel den enkelte sagsbehandler som på
ledelsesniveau.

