
Bilag 5 til sag 254 på magistratens møde 22. juni:

Overblik over dialog m.v. med institutioner, enheder i forvaltningen, MED-udvalg osv. i processen 
frem til beslutningsoplægget i bilag 2 i sag 227 den 15. juni 2020 vedrørende tilbudsvifte, 
samarbejdsstruktur og organisation i f.m. en tidlig forebyggende og effektiv indsats for børn, unge 
og familier med særlige behov 

Overblikket er udarbejdet i forlængelse af Sine Heltbergs anmodning i mail af 19. juni. Mailen er indføjet sidst 
i dette dokument)

Det skal præciseres, at arbejdet med temaet er foregået i regi af en projektgruppen med reference til 
styregruppen for handleplanen. I denne projektgruppe indgik bl.a. socialchef Flemming Nielsen og 
chefpsykolog Malene Hein Damgaard sammen med BDO-konsulenterne.

Udover nedennævnte centrale skriftlige dokumentation af processen er der derfor indgået drøftelser i 
projektgruppen, jævnlige drøftelser i BUO-chefgruppen og dialog direkte med BDO.konsulenterne. 

Nedenfor er dialogen i processen dokumenteret fra magistraten den 17. februar bad om, at der i 
statussagen vedr. handleplanen i magistraten i juni måned blev indarbejdet et særligt tema om 
iværksættelse af den tidligt forebyggende indsats med henblik på en mulig tidligere realisering af den tidligt 
forebyggende indsats end i 2022.

Dialogen deler sig i fire hovedtemaer:
 De to indledende workshops med hhv. familieafdeling og Fællesrådgivningen. Familieafdelingen valgte 

at invitere både ledere og medarbejdere. Fællesrådgivningen kun ledergruppen. Workshoppene var 
ikke del af dialog med MED-organisationen.

 Valideringsworkshops med samme på parter. Heri indgik også udkastet til BDO-analyse
 Dialog med lederkredse, ledergrupper, MED-organisation. Heri indgik udkastet til BDO-analyse. Det 

bedste overblik fås i filen ’Materiale udsendt – god weekend’, jf. nedenfor.
 Dialogmøder med de fire best.formænd/forstandere medio maj. Heri indgik udkastet til BDO-analyse. 

Disse fire hovedtemaer er opdelt med grå bjælker nedenfor.

For hver enkelt element er angivet tema, dokument-forside/indhold og endelig det konkrete filnavn.

Bilag er kun vedlagt én gang og selve BDO-analysen er ikke vedlagt. Den findes i sagen som bilag 2. Dialogen 
foregik på baggrund af et udkast til analysen, men bortset fra række rettelser, præciseringer osv. på 
baggrund af dialogen var der tale om en uændret analyse fra BDO’s side.

Tema for dialog Forside/vedlagt Filnavn
Workshops Invitation til WS 16.3. 

Familieafdelingen 
Materiale og forberedelse til WS 
påonsdag

Bilag: As-is og to-be tilbudsvife Tabeller til udfyldning
Bilag: Tilbudsworkshop – fremtidens 
tilbudsvifte

Workshop med fokus på visioner og 
muligheder ….

Workshops Invitation til WS 16.3. 
Fællesrådgivningen 

VS Materiale til workshop 
Fællesrådgivningen d.18 

Bilag: As-is og to-be tilbudsvife Tabeller til udfyldning (ikke vedlagt 
igen)

Bilag: Tilbudsworkshop – fremtidens 
tilbudsvifte

Workshop med fokus på visioner og 
muligheder … (ikke vedlagt igen).

Opsamling WS Opsamling BDO fra workshops19.3.: 
Visioner og fremdrift – status på 
workshops

Opsamling og videre proces 



Input fra Malene 
Hein Damgaard

Analyse af familieområdets 
organisation – kommentarer fra 
chefpsykolog Malene Hein Damgaard 
(som medlem af projektgruppe vedr. 
analysen). Marts 2020

Analyse af familieområdets 
organisation, 
samarbejdsstruktur……

Validerings-
workshops

Invitation til validering 5.5. af input fra 
WS og input til udkast til BDO-
analyse: Familieafdelingen

VS Tilbudsvifte - Opfølgende 
workshop Familieafd.

Invitation til validering 5.5. af input fra 
WS og input til udkast til BDO-
analyse: Fællesrådgivningen.

VS Opfølgende workshop 
Fællesrådgivning - tilbudsviften

Bilag til de to valideringsWS – Udkast 
BDO-analyse

Ikke vedlagt

Bilag til de to valideringsWS – 
Læsevejledning, resume og proces

Læsevejledning, resume og proces

Invitation til 
dialog 
ledergrupper og 
MED-
organisation 
medio maj pba 
BDO-analyse

Invitation 1.5. til dialogproces – 
lederfora og MED-udvalg - overblik

Materiale udsendt – god weekend

Invitation dialog 
medio maj pba 
BDO-analyse

Invitation til dialogproces – konkret 
eksempel. Samme sendt til alle parter, 
jf. overblik ovenfor 

Invitation til drøftelse - 
dagtilbudsledere

Bilag – Udkast BDO-analyse Ikke vedlagt
Bilag – Læsevejledning, resume og 
proces

Læsevejledning, resume og proces 
– ikke vedlagt igen

Tilbagemeldinger 
dialogrunde

Referat OmrådeMED møde 1 Referat område-MED den 06-05-
2020

Referat OmrådeMED møde 2 Referat område-MED  den 19-05-
2020 med ændringer

Referat LokalMED BUO-Rådhus Referat fra Lokal-MED den 14. maj 
2020 - BUO rådhus

Tilbagemelding fra LokalMED 
Sundhedsplejen

Sundhedsplejens kommentarer til 
Visionen for arbejdet med 
kommunens organisering og tilbud

Noter fra mødet med Sundhedsplejen Opsamling sundhedsplejen 7. maj 
sundhedsplejen 

Noter fra mødet med 
Fællesrådgivningen

Opsamling dialogmøde 7. maj 
fællesrådgivningen

Dialogmøder 
med 
best.formænd og 
forstandere 
medio maj

Mail 1.5. med invitation til dialog til 
best.formand Bulowsvej (sendt 
’enslydende’ til alle best.formænd)

Invitation til dialog (Bulowsvej) om 
analyse tilbudsvifte og organisation 
familieområdet Frederiksberg 
Kommune

Bilag – følgeskrivelse/beskrivelse af 
temaet til dialog med best.formand 
Bulowsvej (’enslydende’ til alle 
best.formænd)

Invitation best.fm. til dialog om 
tilbudsviften - Bülowsvej

Bilag – Udkast BDO-analyse Ikke vedlagt
Bilag – Læsevejledning, resume og 
proces

Læsevejledning, resume og proces 
– ikke vedlagt igen



Mail med invitation til dialog til 
forstander JJV (sendt ’enslydende’ til 
alle forstandere)

Invitation forstander til dialog om 
tilbudsviften - JJV

Bilag – følgeskrivelse/beskrivelse af 
temaet til dialog med 
forstander/best.formand JJV 
(’enslydende’ til alle forstandere)

Tilbudsvifte og organisation 
familieafdelingen Frederiksberg 
Kommune - følgeskrivelse JJV

Bilag – Udkast BDO-analyse Ikke vedlagt
Bilag – Læsevejledning, resume og 
proces

Læsevejledning, resume og proces 
– ikke vedlagt igen

Opsamling fra møde med 
best.formand/forstander - JJV

Brev efter dialogmøde fra JJV

Svar fra forvaltning til JJV Besvarelse af henvendelse fra 
Ungdomspensionen Jens Jessens 
Vej

Opsamling på 
dialogrunde 

Opsamling på dialogrunden med 
ledelser, samarbejdsparter 
(best.formænd/forstander) og MED-
udvalg

Opsamling på dialog - bilag 2c fra 
magistrat 15.6.

Mailkorrespondance 19. – 20. maj:

Fra: Sine Heltberg <sihe01@frederiksberg.dk> 
Sendt: 20. juni 2020 09:29
Til: Henning Daugaard <heda02@frederiksberg.dk>; Helle Østergaard Stisen <hes901@frederiksberg.dk>; 
Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>
Cc: Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>
Emne: Re: SV: Indsigt i breve udsendt til institutioner og andre berørte parter vedr. børnesagen 

Kære Henning

Det er mindre omfattende, så tillad mig at præcisere. Det er materiale vedrørende det seneste oplæg fra i 
mandags, og som er på igen nu på mandag, jeg i første omgang er interesseret i. Altså jeres korrespondance 
med institutioner m.v. om, hvad der skal ske fremadrettet. 

Mvh Sine 

Den 20. juni 2020 kl. 09.04.18 CEST skrev Henning Daugaard <heda02@frederiksberg.dk>:

Kære Sine
 
Tak for din mail. Vi skal nok forsøge at finde det frem, jeg forventer vi kan eftersende det mandag.
 
For at afgrænse i f.t. din mail så opfatter jeg det som dialog m.v. vedr. processen frem til det 
beslutningsoplæg der er i sag 227 omkring tilbudsvifte/organisering - siden magistraten den 17. februar bad 
om, at der i statussagen vedr. handleplanen i magistraten i juni måned blev indarbejdet et særligt tema om 
iværksættelse af den tidligt forebyggende indsats med henblik på en mulig tidligere realisering af den tidligt 
forebyggende indsats end i 2022.
 
Du skriver også om ’børnesagen’ generelt og ’tilbage til 1. beh.’ som kan være 11. november eller 20. 
januar. Det er jo den del der handler om sagsgennemgang i bred forstand i regi af handleplanen og der har 
vi ikke været i ret meget dialog på dén måde. Der er jo nedsat en styregruppe for den samlede handleplan, 

mailto:heda02@frederiksberg.dk


hvor både Socialafdelingen/voksenområdet, Socialtilsynets leder og Fællesrådgivningens leder sidder og 
der kommunikeres løbende meget bredt om arbejdet i handleplanen.
Med venlig hilsen
Henning Daugaard
Vicekomm.direktør, Social-, Sundheds- og 
Arb.markedsdirektør
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

  

Fra: Sine Heltberg <sihe01@frederiksberg.dk> 
Sendt: 19. juni 2020 20:23
Til: Helle Østergaard Stisen <hes901@frederiksberg.dk>; Henning Daugaard <heda02@frederiksberg.dk>; 
Simon Aggesen <siag01@frederiksberg.dk>
Cc: Michael Vindfeldt <mivi02@frederiksberg.dk>
Emne: Indsigt i breve udsendt til institutioner og andre berørte parter vedr. børnesagen 
 
Kære Simon, Henning og Helle
Socialdemokratiet vil gerne, inden Magistratsmødet mandag, havde tilsendt de breve/mails eller 
telefonnotater omhandle organisering og børnesagen, der er udsendt/gennemført med de berørte 
institutioner og afdelinger, siden magistratens 1.behandling af børnesagen og frem til nu. 
På forhånd tak
Mvh Sine Heltberg (S)

www.frederiksberg.dk
mailto:sihe01@frederiksberg.dk
mailto:hes901@frederiksberg.dk
mailto:heda02@frederiksberg.dk
mailto:siag01@frederiksberg.dk
mailto:mivi02@frederiksberg.dk

