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Bilagsforside

Dokument Titel: Referat 130918

Dagsordens titel Godkendelse af referat

Dagsordenspunkt nr 1



Børn og Unge
Børn og Unge
Fællessekretariat  

Referat

MBU - Rådmandsmøde
13-09-2018 11:00

13-09-2018 12:30

Dato:
Tid:
Sted:

13. september 2018
11:00 - 12:30
G2 lokale 1128 

Deltagere: Hans van Binsbergen (HvB)
Ole Kiil Jacobsen (OKJ)
Henning Mols (HM)
Søren Aakjær (SOA)
Helle Bach Lauridsen (HBL)
Hardy Pedersen (HP)
Thomas Medom (TM)
Mia Brix Jensen (referent)

Afbud:

Fraværende:

Bemærk:

1   Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt. 

2   Udvalgets temadrøftelse vedr. effekten af tidlige indsatser (OKJ)
På Børn og Unge-udvalgets møde d. 19. september 2018 er der rammesat en 
temadrøftelse om effekten af tidlige indsatser.

Det indstilles at materialet drøftes mhp. Godkendelse.

May-Britt Kullberg (MBK), Line Asp Hansen og Louise Dam Overballe deltog i 
behandlingen af punktet.

OKJ orienterede om, at temadrøftelse er nr. 2 om emnet, drøftelsen er planlagt på 
baggrund af de spørgsmål, som blev stillet under den første temadrøftelse om emnet.

MKB orienterede om emnet og oplæggene fra professor Simon Calmar Andersen og 
dagtilbudsleder Helle Hiekendorf.

TM bemærkede, at det er et spændende program, som gør det muligt at dykke ned i 
nogle af indsatserne.

Beslutninger om:



Side 2

 Der skal udarbejdes et forklæde til udvalgsmedlemmerne, der beskriver 
programmet og de tre programpunkter – samt begrundelsen for hvorfor drøftelsen 
kommer.

 Udvalgsmedlemmerne skal opfordres til at se filmen inkl. en tidsangivelse.

 Det skal tilføjes følgende i baggrundsmaterialet: hvornår beslutningerne om tidlig 
indsats blev truffet (ad flere omgange), hvordan beslutningsgangen i en tidlig 
indsats er (hvornår sætte vi ind) samt hvornår indsatserne udløber. Samt at nogle 
af medarbejderne i indsatsen tæller med i antallet af medarbejdere på G2.

 Vi skal forberede os på kritiske spørgsmål om anvendelse af midler til en film.
(OKJ følger op)

3   Forberedelse af møde i byrådet
TM orienterede om at sag 19 og 20 skal behandles på udvalgsmødet den 3. oktober. 

Ift. udvalgsmødet i næste uge, foreslås to punkter:
 Temadrøftelse.
 Budgetpunkt, hvor der kan afsættes tid til præsentere høringssvarene.

4   Evt.
-
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