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SKYPEMØDET



Side

FORMÅL

✓ At skabe et indledende billede af jeres syn på:

- Den nuværende tilbudsviftes kapacitet og evne til at imødekomme de behov borgergruppen har, 

både nu og i fremtiden.

- Det fælles afsæt med arbejdet med tilbudsviften – hvordan foregår det nu, og hvordan er 

samarbejdet med de udførende enheder, samt om der er forskel på egne og eksterne leverandører.

✓ At skabe et fælles afsæt for visionerne for fremtidens tilbudsvifte, herunder:

- Hvilke konkrete tilbud vurderer man, der er behov for?

- Hvilken kapacitet vurderer man, tilbuddene skal have?

- Hvordan skal tilbuddene organiseres, for at samarbejdet med myndighed kan fungere bedst muligt 

(størrelse, beliggenhed og organisatorisk forankring)?

- Hvordan fremtidens tilbudsvifte skal designes, hvis man vil sikre et stærkt fokus på det 

forebyggende, og dermed have mindre fokus på- og derfor evt. mindre kapacitet på de mest 

indgribende tilbud.
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SPØRGSMÅL TIL OVERVEJELSE INDEN SKYPEMØDET

Visioner og drømme

- Hvis vi forestiller os, at I frigør jer fra den nuværende organisatoriske ramme, budgetter og faglige områder, hvordan ser I 

så den optimale sammensætning af tilbudsviften? Hvordan sikrer man borgerne den største værdi?

Konkrete spørgsmål

- Hvilke tilbud er der behov for, fra et borgerperspektiv, nu og i fremtiden (vær gerne meget konkrete i forhold til 

tidsperspektiverne. Hvilke tendenser ser I, og hvad er implikationerne af de tendenser?).

- Hvordan vurderer I behovet for at investere i nye kompetencer – både tilbudsmæssigt og i forhold til jer, og det formål I 

arbejder efter? Er der behov, der ikke kan mødes, sådan som det ser ud nu?

- Er der kapaciteter, som I ikke udnytter optimalt i dag?

- Kan man tænke myndighedsfunktionen anderledes, set i forhold til udfører? Hvordan kommer I tættere på borgerne og på 

jeres leverandører (egne og eksterne)?

- Hvilke tilbudsformer skal udvides og konsolideres, hvis man skal have et meget stærkt fokus på det forebyggende? Og i 

forlængelse heraf, hvilke tilbudsformer skal nedprioriteres eller tilpasses?
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FREMGANGSMÅDE OG 

METODE UNDER 

SKYPEMØDET



Side

FREMGANGSMÅDE

Opmærksomhedspunkter

Når man afholder en workshop som denne over skype, betyder det, at vi skal gribe opgaven an på en anden måde, end hvis vi 

holdt det som en fysisk workshop. Vi er blandt andet udfordrede på, at vi ikke sidder sammen, at kropssprog og signaler er 

svære at læse, at vi ikke kan skabe samme rum for deling af holdninger og budskaber, at vi kommunikerer forskelligt, og at 

den forskellighed bliver tydeligere i sådan en situation, og slutteligt, at der er en risiko for at alle, eller nogen vil opleve

udfald eller dårlig lyd mv.

Det betyder, at det blandt andet er sværere, at blive enige om hvornår et emne er afdækket tilstrækkeligt, at afstemme 

forventninger, at vide præcist hvornår der er behov for yderligere forklaringer eller mediering, at favne forskelligheder i 

erfaring og kommunikationsform, og sidst men ikke mindst, at balancere emnerne og sikre, at alle får den taletid de har 

behov for.

Hvordan

Det betyder helt konkret, at vi i høj grad kommer til at arbejde med taletid, og rækkefølger, så alle bliver hørt. Det betyder 

desuden, at hvis I kan, må I meget gerne levere overvejelser ind på forhånd. Det er vigtigt, at vi under mødet holder en god 

orden, så vi ikke alle ender med at tale ind over hinanden. Jeg laver en taleorden, som bliver rundsendt dagen inden mødet.  
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Tildelingsmodeller til skoleområdet

METODE

Vi skal i løbet af de næste to timer ca. igennem, to 

overordnede temaer:

1. To-be - hvad er der behov for nu, og i fremtiden?

2. As-is – altså, hvordan er tilbudsviften nu? Hvilke styrker har 

den, og hvilke mangler er der i forhold til fremtidsvisionen?

I forhold til de to temaer skal vi forholde os til mulighederne 

set i forhold til indsatstrappen. Indsatstrappen skal styrkes 

fra bunden og opefter således, at vi fokuserer på, hvordan vi 

kan sikre, at så få som det er muligt får brug for meget 

indgribende foranstaltninger.

Det kan bygges op, som i en tragtmodel med fokus på de 

forbyggende indsatser, dernæst de specifikke og slutteligt 

de indgribende – se tragten til højre.

Færre i indgribende foranstaltninger

Indgribende

Specialiseret

Forebyggende
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Tildelingsmodeller til skoleområdet

METODE - UDFYLDNING AF TEMAER

For hvert af temaerne, som nævnt på forrige slide, vil vi søge, at adressere status og behov for tre indsatsområder fra 

tragtmodellen. Disse er: 1. Det forbyggende, 2. det specialiserede, og 3. det indgribende. I skal se det på den måde, at de 

tre områder viser en gradvis opstigning på indsatstrappen.

Vi vil her efter forsøge at udfylde hvert af de tre indsatsområder i relation til hvert af de 4 følgende emner:

1. Borgernes behov.

2. Konkrete tilbud, deres kapacitet, funktion og værdien af dem.

3. Kompetencer og faciliteter.

4. Samarbejde og samarbejdsbehov.

Det virker som relativt meget, men jo mere konkrete vi kan blive, jo mere værdi skaber vi for den fremadrettede proces.

På de følgende slides opsættes det visuelt for hvert tema. Jeg har indsat hjælpespørgsmål, som kan tjene som guide til 

formålet. Spørgsmål bliver skrevet i det der omhandler det forebyggende, og kan appliceres på både det specialiserede og 

det indgribende, som følger nedenunder. I supplerer selvfølgelig bare. Husk, jo mere konkrete input jo bedre.
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TEMAER DER SKAL 

ADRESSERES
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Tildelingsmodeller til skoleområdet

TO-BE - HVAD ER DER BEHOV FOR NU, OG I FREMTIDEN?

Borgernes behov Tilbudsbehov
Kompetencer og 

faciliteter
Samarbejde

Forebyggende

Hjælpespørgsmål: Hvilke tilbud vil 

skabe mest effekt for borgerne i 

Frederiksberg Kommune, nu og på 

længere sigt? Hvad er der behov for 

i fremtiden? 

Hjælpespørgsmål: Hvilke tilbud skal 

kendetegne Frederiksberg Kommune 

i fremtiden – både i forhold til 

tilbudstype, kapacitet og hvornår 

behov tænkes at opstå? Hvilke typer 

af tilbud vil skabe mest værdi for 

borgerne – hvad kendetegner dem, 

og hvor kunne de ligge henne?

Hjælpespørgsmål: Hvilke 

kompetencer skal vi have for at 

kunne imødekomme borgernes 

behov, både nu og i fremtiden? Hvis 

vi vil ændre tilbudsviften, hvad skal 

vi så investere i? Har vi de rette 

faciliteter – og hvad mangler vi i 

givet fald? Både i forhold til 

beliggenhed, størrelse og fokus?

Hjælpespørgsmål: Hvad 

kendetegner vores samarbejde i 

fremtiden? Hvordan skaber vi mest 

værdi for borgerne, og hvordan 

fungerer interaktionen mellem, 

borgere, myndighed og tilbud?

Specialiseret 

Indgribende
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Tildelingsmodeller til skoleområdet

AS-IS (TILBUDSVIFTEN NU? HVILKE STYRKER HAR DEN, OG HVILKE 

MANGLER SER I?)

Borgernes behov Tilbudsbehov
Kompetencer og 

faciliteter
Samarbejde

Forebyggende

Hjælpespørgsmål: Hvilke tilbud har 

jeres nuværende borgergruppe mest 

behov for? Hvad skaber værdi for 

dem, og møder Frederiksberg 

Kommune de behov pt.

Hjælpespørgsmål: Hvilke tilbud har 

Frederiksberg Kommune på 

nuværende tidspunkt – hvad 

kendetegner dem? Skaber de den 

tilstrækkelig værdi for borgerne, og 

hvad ser I der er behov for?

Hjælpespørgsmål: Hvilke 

kompetencer præger den anvendte 

tilbudsvifte? Hvad siger vores 

kompetencer, om det fokus vi har? 

Hvilke faciliteter har vi til rådighed, 

er de tilstrækkelige og anvendes de 

på bedste vis (uden at tage forskud 

på næste tema)?

Hjælpespørgsmål: Hvad 

kendetegner samarbejdet i dag, set 

i forhold til borgerne? Hvordan er 

samarbejdet mellem myndighed og 

udfører, og hvilken værdi skaber 

samarbejdet?

Specialiseret 

Indgribende



DEBRIEFING


