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Referat. Forældrerådsmøde 31.3. 2022 
 

Sted: Blixens, Karens Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Tilstede:  

Forældrerådsrepræsentanter: Sofie Winther Thønnings, Lene Westermann, Nicki Strunge, Bjarke Pejtersen, 

Heidi Beldam, Siham El Bahja 

Fra Familiecentret: Mette Spring (centerchef), Katrine Broby (afdelingsleder), Mette Bach (sekretær) 

 

1. Velkommen 

Velkommen til første forældrerådsmøde efter valget. 

2. Præsentationsrunde 

Det nye forældreråd er nu trådt sammen. Forældrerådsrepræsentanterne deltager alle i det samlede 

forældreråd som afholder 2 møder om året og derudover er Sofie, Bjarke og Heidi valgt til Underrådet for 

handicap og Nicki, Lene og Siham til Underrådet for socialt udsatte. Alle medlemmer har dog mulighed for 

at deltage i de møder, de ønsker. Der afholdes 2 møder pr. år i hvert underråd.  

 

3. Konstituering af forældrerådet 

Efter kampvalg konstituerede forældrerådet sig som følger: 

Formand for forældrerådet: Bjarke Pejtersen 

Næstformand for forældrerådet: Nicki Strunge 

 

4. Præsentation af prioriterede indsatsområder på Familiecentret 

 

Mette Spring præsenterede de prioriterede områder i fokus på Familiecentret: 

- Borgernes MSB: etableret på baggrund af et stort analysearbejde af borgerforløb i hele 

Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Analysen viste, at der var nogle samarbejder, 

der ikke fungerede som de skulle. Herefter blev det besluttet, at MSB skulle være en 

enhedsforvaltning, hvor den organisatoriske inddeling blev mellem barn, ung og voksen. På 

børneområdet medførte det en fusionering af udsatte og handicapområdet, hvor det er barnets 

og familiens behov, der er i fokus og ikke hvorvidt man tilhører den ene eller anden gruppe. 

- Aarhuskompasset – der skal skrues op for borgerperspektivet og ned for systemvelfærd. Dette 

er en fælles platform for hele Aarhus Kommune 

- Relationel velfærd – Familiecentrets fælles mindset. Familiecentret ønsker at udfordre den 

måde, der tænkes system på. Der kommer flere borgere, der skal hjælpes indenfor den 

økonomiske ramme, men Familiecentret modtager ikke flere penge. Det kræver en anden 

tilgang og en anden arbejdsmetode end den hidtidige 

- Børn, Familie og Fællesskabers kerneopgave: Aarhus skal være en god by for alle – en by hvor 

alle børn kan være børn og hvor det fælles skaber mening og mestring. Alle børn skal trives og 

lære så meget som de kan og derfor skal vi have modet til at gå nye veje – både i og udenfor 

egen organisation og altid være der for barnet og samarbejde ligeværdig om trivsel, tryghed og 
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læring. Tage udgangspunkt i barnets og familiens stemmer og håb og søge bæredygtige 

løsninger  

 

Mette Spring præsenterede desuden Familiecentrets organisation: 

Familiecentret består af knap 300 medarbejdere og har til huse på Blixens (rådgiverfunktionerne) og 

Grøndalsvej 1 (de mere udførende funktioner). Familiecentret er organiseret som en matrixorganisation, 

hvor medarbejdere med forskellige specialer og kompetencer er samlet i grupper, hvor der er rig mulighed 

for sparring i kollegagruppen med henblik på at sikre størst mulig videndeling og at familierne mødes på 

den bedste måde. Derudover mødes medarbejdere, der har samme speciale på udviklingsdage. 

Familiecentrets medarbejdere er desuden tilknyttet skoledistrikter med skole og dagtilbud for at sikre 

størst mulig viden, kendskab til lokalområdet og de bedste muligheder for samarbejde lokalt og med 

civilsamfundet. 

Familiecentrets 9 strategiske indsatsområder. Alle medarbejdere og ledere har et strategisk indsatsområde 

som speciale: 

a. Én indgang til Familiecentret (Modtagelsen) 

b. Samarbejdet med skoler og dagtilbud (Magistratsafdelingen for Børn og Unge) 

c. Handicapområdet 

d. Spædbørnsområdet 

e. Døgnområdet 

f. Relationel Familierådgivning 

g. Tættere på Familien 

h. Arbejdsmiljø og trivsel 

i. Økonomi i balance 

 

 

5. Forældrerådets ønsker til det videre arbejde, fælles og i underråd 

Forældrerådet ønsker at skabe fælles forståelse for de forskellige problemstillinger, forældrene står i som 

familier og i mødet med Familiecentret. 

 

Forældrerådets ønsker til tilføjelser til årshjul: 

Fællesmøde 

- Temadrøftelse: konstruktivt samarbejde mellem forældre og Familiecentret 

- Familiehuset  

- Frivillighed  

- Peer to peer – kommunikation med borgerne 

 

Underråd for udsatte: 

- Inklusion – hvordan kan vi mindske ekskludering af udsatte børn fra gruppen af de almindelige 

børn? 

 

Underråd for handicap: 
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- Rapporter – eksempelvis rapporten med kritik fra Rigsrevisionen 

 

6. Aftaler til næste gang 

Aftaler: 

- Mødet i juni og oktober rykkes til nye datoer 

- Der vedlægges følgende bilag til referat: organisationsdiagram, 1. evaluering af TPF, Slides fra 

mødet og materialet vedrørende Borgernes MSB 

 

7. Evt. 

 

Forældrecaféer - forslag fra forældrerådet 

Forældreforeningen for forældre til anbragte børn ønsker at opstarte forældrecaféer i Aarhus Kommuner 

og ønsker en sparringspartner.  

Aftale: Mette Spring medtager forslaget. Lene eftersender navn på kontaktperson 

 

Dialog med forældregruppen – forslag fra forældrerådet: 

- Arrangementer hvor forældre kan hjælpe andre forældre? 

- Oplagt sted at gå i dialog med utilfredse forældre kunne være i SoMe-grupper – det kunne 

måske være en idé for forældrerådet at stille sig til rådighed om oplevelsen af at være forælder? 

Dette kunne temasættes på et kommende forældrerådsmøde – hvad kunne gøre en positiv 

forskel? 

 

 


