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Udpegning af eksperter til Mønsterbryderudvalget

I sag om forankring af mønsterbryderpulje målrettet børn i alderen 0-6 år (sag nr. 282) foreslås det, at 
der udpeges 4 medlemmer fra VIVE, Trygfondens Børneforskningscenter, DPU Århus Universitet og 
Børns Vilkår. 

I forlængelse heraf indstilles det, at der peges konkret på følgende personer fra de valgte organisationer: 

Organisation Person Kompetencer

VIVE Forsker, Ph.d. Maiken Winther 
Pontoppidan  

Børn og unge, effektmåling, helbred, 
udsatte grupper, social arv, familie.

Trygfondens 
Børneforskningscenter

Professor Dorthe Bleses Børns udvikling og læringsmuligheder, 
tidlig indsats, udsatte børn, 
understøttende udvikling, forældre-
indsats, sprogstimulering, dagtilbud. 

DPU, Århus Universitet Professor Bente Jensen Bente Jensen: Forskning inden for 

områderne social arv, socialt udsatte 
børn og unge, kommunernes indsatser 
og fornyelse af den offentlige sektor 
med særligt henblik på tidlige 
indsatser i børns liv lige fra 
daginstitutionen, dagplejen til skolen. 
Overordnet fokuseres på "Forskning i 
social innovation og velfærd", som er 
knyttet til aktuelle sociale og 
samfundsmæssige udfordringer der 
ligger i social arv problematikker og de 
deraf følgende behov for at igangsætte 
interventioner, der sigter imod 
forandringer og effekter. Teoretisk 
tages udgangspunkt i begreberne 
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social innovation og læring og med 
fokus på social arv ud fra et 
interaktionistisk perspektiv.

Børns Vilkår Seniorkonsulent Bente Boserup

Forudsat at nogle af ovennævnte organisationer ikke ønsker at deltage i mønsterbryderudvalget er der 
udarbejdet en oversigt over alternative organisationer, som det også kunne være relevant at pege på 
som ekspert til mønsterbryderudvalget. 

Organisation Person Kompetencer

Børnerådet 1. Sebastian Damkjær-Ohlsen
2. Lene Møller

Sebastian Damkjær-Ohlsen er 

uddannet cand.pæd i pædagogisk 
psykologi og socialpædagog. Sebastian 
arbejder som selvstændig pædagogisk 
psykologisk konsulent, hvor han 
underviser inden for det pædagogiske 
område, laver lederuddannelser og 
holder samtaler med unge. Desuden 
har Sebastian erfaring fra dagtilbud, 
skole og daginstitutioner. 

Lene Møller er ledende 

sundhedsplejerske i Rødovre 
Kommune. Hun har en mastergrad i 
sundhedspædagogik og har mange års 
erfaring med arbejdet med børns 
trivsel og sundhed – både praktisk og 
ledelsesmæssigt. Lene er blandt andet 
tidligere formand og medstifter af 
’Foreningen for ledere af 
sundhedsordninger for børn og unge i 
Danmark’ – og hun står pt. i spidsen 
for udviklingsarbejdet af en database, 
som på sigt skal gøre det muligt at 
monitorere danske børns sundhed på 
landsbasis. 
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