Workshop om mål og progression
– det handler om borgeren, når vi handler sammen!
DASSOS inviterer til virtuel workshop
Mandag den 9. november 2020 kl. 9-10.30
Kære medarbejdere og ledere med myndigheds – og leverandøransvar!
DASSOS har udarbejdet en guideline for, hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og
progression i vores samhandel på det specialiserede område.
Guidelinen er udarbejdet i et fællesskab mellem kommunerne og Region Midtjylland og
sætter en fælles ramme for, hvad vi skal fokusere på i samhandlen med hinanden.
Formålet er at have fælles værktøjer og sprog, som kan anvendes til at kvalificere
dialogen mellem myndighed og leverandør om forventet og opnået effekt af tilbud for
borgeren.
Guidelinen er et element i arbejdet med udviklingsområdet ”Effekt, Kvalitet og
Progression” i Rammeaftale 2019-2020. Det er aftalt i DASSOS, at år 2020 vil blive brugt
til at implementere guidelinen
Derfor afholder DASSOS en virtuel workshop med fokus på guidelinen, og hvordan der
arbejdes med mål og progression. Deltagelse er gratis og foregår over Teams!

Program kl. 9-10.30:
•
•
•
•

Velkomst og rammesætning for workshoppen v/Marianne Bertelsen, Hedensted
Kommune, formand for planlægningsgruppen
Kort præsentation af ”Guideline – for hvordan vi styrker et fælles fokus på
effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde”
”Hvordan skaber vi den gode relation mellem myndighed og leverandør” v/
Simon Møller Østergaard, Metodecentret i Aarhus
Den gode dokumentationspraksis - erfaringer fra Holstebro Kommune v/ Anette
Holm, socialchef, og Ole Muff Andersen, konsulent i Socialafdelingen

Vi håber, at mange deltager i temadagen, som står i videndelingens tegn!
Del gerne invitationen med relevante kolleger og samarbejdspartnere.

HVOR?
Det er en virtuel
workshop, hvor du
deltager via Teams.
Du modtager en
instruktion hertil 2
dage før
workshoppen.

HVORNÅR?
Den 9. november
Kl. 9:00 – 10:30

HVEM?
Medarbejdere og
ledere på det
specialiserede
socialområde, som
indgår aftaler om
køb og salg af
pladser på tværs af
kommuner, region
og private tilbud i
Midtjylland.

TILMELDING

Senest den 1/11
2020 til Sekretariat
for Rammeaftaler
på plan2learn:
https://viborg.plan
2learn.dk/KursusVal
g.aspx?id=71875
Deltagelse er gratis.

Planlæggerne: Hedensted, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner samt Region
Midtjylland.
På vegne af DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social og Specialundervisningsområdet i Midtjylland).

Der er maksimum
plads til 250
deltagere.

Workshop om mål og progression
– det handler om borgeren, når vi handler sammen!
Præsentation af de tre oplæg:
”Guideline – for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det
specialiserede socialområde” v/ Marianne Bertelsen, formand for planlægningsgruppen.
Kommunerne i Midtjylland og Region Midtjylland har udarbejdet en guideline, der sætter en fælles ramme for,
hvad vi skal fokusere på i samhandlen med hinanden. Guidelinen omhandler god skik og den gode dialog i
samhandlen, hvor effekten for borgeren sættes i fokus frem for ydelse.
Formålet er at have fælles værktøjer og sprog, som kan anvendes til at kvalificere dialogen mellem myndighed og
leverandør om forventet og opnået effekt af tilbud uden at tvinge kommunerne til at lave ensartede
progressionsmålinger.
Guidelinen er målrettet medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde, som indgår aftaler om køb
og salg af pladser på tværs af kommuner, region og private tilbud i Midtjylland.
”Hvordan skaber vi den konstruktive relation mellem myndighed og leverandør?” v/ Simon Østergaard Møller,
Metodecentret i Aarhus.
Enhver social indsats må tage udgangspunkt i den enkelte borger, hvis den skal være virksom. Det stiller imidlertid
store krav til de fagprofessionelle, både på myndigheds- og leverandørsiden, fordi det indebærer, at indsatsens
indhold kun i begrænset udstrækning kan defineres på forhånd og at indsatsen ofte skal justeres flere gange
undervejs. Uenigheder om mål og midler kan samtidig gøre relationen mellem borger, myndighed og leverandør
endnu mere kompleks. Oplæggets første del vil fokusere på, hvordan vi i højere grad kan undgå at skabe
modsætninger mellem parterne og i stedet mødes om den fælles opgave. Den anden del vil give nogle bud på,
hvilke redskaber og tilgange, der kan understøtte dette formål.

Udviklingen af en god dokumentationskultur v/ Ole Muff Andersen og Anette Holm, Holstebro Kommune.
Socialafdelingen i Holstebro Kommune har på tværs af myndighed og drift sat fokus på udvikling af en både
kvalitetsfuld og enkel dokumentationspraksis. På temadagen vil Socialafdelingen fortælle om det fælles
pejlemærke dokumentationspraksis, herunder arbejdet med indsatsplaner som et aktivt dialogredskab mellem
borger, myndighed og drift. Oplægget vil indeholde en præsentation af de fælles tiltag i Socialafdelingen og
praksiseksempler på, hvordan der lokalt i Socialafdelingens centre arbejdes med at udvikle en god
dokumentationskultur.

