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Referat  

  
18.00-18.15: Sandwich og velkommen ved formanden for Børne- og Undervisningsudvalget   
Velkommen ved formanden Serdal Benli. Formanden introducerede til aftenens tema om børn 
og familier med særlige behov og fortalte, at det fylder meget i Gladsaxe og nationalt.   
   
18.15-18.30: Intro til dagens tema om ”Børn og familier med særlige behov” ved dagtilbuds-
chef Margit Gleerup og skolechef Michael Mariendal   
Dagtilbudschef Margit Gleerup og skolechef Michael Mariendal introducerede til, hvordan 
Gladsaxe Kommune arbejder med at støtte og arbejder med alle børn og unge i kommunen, 
herunder hvordan der arbejdes med børn og familier med særlige behov.   
   
18.30-19.20: Workshops   
Alle deltagere deltog I to selvvalgte workshops.   
  

   
Workshop 1: Social balance ved Mette Dybkjær, leder af Social balance, Lene Maagøe, områ-
deleder Grønnemose og Carsten Bott, skoleleder Skovbrynet Skole   
   
Workshop 2: Tidlig indsats ved Pernille Præstmose Christiansen, udviklingskonsulent Familie 
og Rådgivning  
   
Workshop 3: Deltagelsesmuligheder for alle ved Nina Hjort Jensen, faglig koordinator for res-
sourcepædagogerne, Trine Bjerg, leder af støtte og inklusion på skoleområdet og Mette 
Gnisa, teamleder familieområdet  

   
19.20-19.30: Pause med kage   
  

19.30-20.00: Gruppedrøftelser ved bordene – hver gruppe bliver enige om ét opmærksom-
hedspunkt eller pointe, de vil tage med i plenum   
Alle deltagere var fordelt i grupper ved bordene. Der blev drøftet, hvad der var blevet hørt i de 
tre workshops.   
  

20.00-20.25: Opsamling i plenum og spørgsmål    

Hver gruppe var blevet bedt om at komme med ét opmærksomhedspunkt eller pointe på bag-
grund af deres fælles drøftelser om de tre workshops. Følgende opmærksomhedspunkter og 
pointer blev fremlagt i plenum:  
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• Positivt med mindre silotænkning og mere fleksible løsninger  
• Kræver flerfaglighed og kan blive et tungt system. Opmærksomhed på, hvordan 
man kan hjælpe borgere, uden det bliver et tungt system  
• Mere fleksibilitet er et positivt træk   
• Opmærksomhed på, hvor mange gange skal man sige nej, før man bliver en sag i 
kommunen  
• Tidlig indsats er godt  
• Opmærksomhed på, hvordan får man strukturel forandring til at virke  
• Behov for bred indsats for unge i mistrivsel og fokus på præstationskultur   
• Positivt med fokus på læringsmiljøet og det, der er omkring barnet eller miljøet. 
At der er fokus på fællesskabet og det almene   
• Faglig og social trivsel skal gå hånd i hånd  
• Lettere med fællesskabsorientering i dagtilbud som forældre end i skolen   
• Behov for bred ansvarstagen – trivsel ikke kun skolens problem.   
• Er vi gode nok til at fortælle om alle de succeser vi har?  
• Er der behov for en gruppe eller enhed for børn og unge i mistrivsel?   

  

 
20.25-20.30: Tak for i dag ved formanden for Børne- og Undervisningsudvalget  
Formanden rundede mødet af ved at sige tak for i dag og pege på, at skoleråd og dagtilbudsråd 
nu har samme vidensgrundlag om det, der er i gang på området.    
Sidst orienterede han om, at datoer for de kommende dagtilbudsråds- og skolerådsmøder, 
kommer så snart de er vedtaget.   
   
  
  
Der var afbud fra:  
Line Stockmal Ammundsen, Socialdemokratiet, Christina Rittig Falkberg, Radikale Venstre, Astrid Søborg, Venstre, 
Anett Eliasen, GLX, Andreas Fletting, VAD, My Line Gerritsen, BAK, Områdeinstitution Mørkhøj/Enghavegård, Chri-
stina Degnebolig Hansen, Områdeinstitution Stengård, Mads Domino, Områdeinstitution Buddinge, Maja Skov-
gaard Petersen,  Thomas Agerskov, GLF, Ole Juel Larsen, FOA/HK, Thomas Hovmand, direktør, BKF, Annette Smidt 
Jørgensen, souschef, skoleafdelingen, Mads Aagaard, kontorleder skoleafdelingen         

 


