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MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

10-01-2023 09:15 - 11:30

Grøndalsvej 2, Lokale 1128

Information:Deltagere:
Helle Bach Lauridsen
Karina Møller
Lisbeth Schmidt Andersen
Nikolaj Harbjerg
Ole Kiil Jacobsen
Rasmus Ellermann-Aarslev
Stefan Møller Christiansen
Susanne Holst
Tanja Nyborg
Thomas Medom

Punkt 2: Tid: 15 min. Deltagere: Elin Poulsen og Daniel Wilson
Punkt 3: Tid: 10 min. Deltagere: May-Britt Kullberg og Anne Sofie Skare Rasmussen
Punkt 4: Tid: 10 min. Deltagere: Mette Søberg og Peter Kessel Overgaard
Punkt 5: Tid: 15 min. Deltagere: Mette Søberg og Louise Heltborg Budde
Punkt 6: Tid: 15 min. Deltagere: Mia Lundby Kragelund og Karen Tambo
Punkt 7: Tid: 10 min. Deltagere: Cecilie Sandkvist Adamsen og Anne Marie Due Schmidt
Punkt 10: Tid: 15 min. Deltagere: Ann Olivia Keblovszki og Mia Lund Kristensen

Punkt 1, Bilag 1: 20230110-Rådmandsmøde.pdf
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Punkt 1: Godkendelse af referat

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 2: Arbejdspakkerne under EUD-indsatsen (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: Elin Poulsen og Daniel Wilson

Beslutning for Punkt 2: Arbejdspakkerne under EUD-
indsatsen (OKJ)

MBU-rådmand, MBU-direktør og MBU-forvaltningschef er medlemmer af en tværgående
EUD-styregruppe, som afholder sit tredje møde 16. januar 2023. Forvaltningschef Ole Kiil
Jacobsen har sat sagen på som forberedelse til mødet.

Som baggrund for styregruppens møde beskriver notatet opfølgning og obs-punkter ift.
arbejdspakkerne. Indstilling om at:

1. Orienteringen tages til efterretning
2. Materialet anvendes som baggrund / beredskab til møde

Elin Poulsen og Daniel Wilson deltog. EP præsenterede materialet og arbejdspakken,
herunder behovet for en varige finansiering. Anbefalede hjemmesiden udsyn mod
arbejdsliv.

Beslutninger

• Orientering blev taget til efterretning.
• Materiale kan anvendes som beredskab til mødet.

(OKJ følger op)

Punkt 3: Partnerskabsaftale mellem Aarhus Kommune og
Børns Vilkår (OKJ)

Tid: 10 min. Deltagere: May-Britt Kullberg og Anne Sofie Skare Rasmussen

Beslutning for Punkt 3: Partnerskabsaftale mellem
Aarhus Kommune og Børns Vilkår (OKJ)

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen fremsender forslaget med henblik på at rådmandens
godkendelse af partnerskabsaftale mellem Aarhus Kommune og Børns Vilkår.

Indstilling om at:
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• Rådmanden godkender indholdet i partnerskabsaftalen mellem Aarhus Kommune
og Børns Vilkår

May-Britt Kullberg og Anne Sofie Skare Rasmussen deltog.

Beslutninger

• Afsnit 7 skal rettes til, der er ikke en særskilt styregruppe men et fælles ophæng i
Sundhedstyregruppen.
• Men forbehold med denne bemærkning godkendte rådmanden
partnerskabsaftalen.
• Kommunikation skal inddrages ift. debatindlægget.
• Rådmanden vil gerne besøge signaturprojektet.

(OKJ følger op)

Punkt 4: Frivillige adaptive nationale tests (OKJ)

Tid: 10 min. Deltagere: Mette Søberg og Peter Kessel Overgaard

Beslutning for Punkt 4: Frivillige adaptive nationale tests
(OKJ)

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat punktet på dagsorden med henblik på, at
rådmanden træffer beslutning om, hvordan skolerne skal forholde sig til de frivillige
nationale test i 2022/23 og fremadrettet i overgangsperioden frem til folkeskolens
Nationale Færdighedstest.

Indstilling om

• At rådmanden tager stilling til, hvorvidt beslutningen fra den 19. januar 2021
fastholdes eller, om skolerne selv kan beslutte at anvende de frivillige adaptive
nationale test fra indeværende skoleår og frem til og med 2025/26.

Mette Søberg og Peter Kessel Overgaard deltog.

Beslutninger

• Beslutning om:
◦ At skolerne selv kan beslutte om de vil anvende de frivillige test.
◦ Kraftig opfordring til at skolerne ikke bruger dem inkl. argumenterne om at
den lave validitet, jf. ulemperne på side 3 i memoet.

• Kommunikation i ugepakken.

(OKJ følger op)

Punkt 5: Kvalitetsrapport 0 - 6 års området (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: Mette Søberg og Louise Heltborg Budde
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Beslutning for Punkt 5: Kvalitetsrapport 0 - 6 års området
(OKJ)

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat sagen om forslag til udarbejdelse af
kvalitetsrapport for 0-6-årsområdet i 2023 til byrådet samt tids- og procesplan på til
rådmandens godkendelse.

Indstilling om, at rådmanden:

1. Drøfter og godkender form, indhold og omfang af kvalitetsrapporten 2023 på 0-6-
årsområdet

2. drøfter og godkender tids- og procesplan for udarbejdelse af kvalitetsrapport 2023
til byrådet

Mette Søberg og Louise Heltborg Budde deltog.

Beslutninger

• Titlen på rapporten skal ændres. Titlen skal gerne være noget med børn.
• De kvantitative data skal være inklusiv normeringsdata ift. loven om
minimumsnormeringer.
• Med disse ændringer godkendte rådmanden, at der arbejdes videre med en
forenklet rapport.
• Tids og procesplanen blev godkendt.

(OKJ følger op)

Punkt 6: Klimafondsansøgning om klimamad (HBL)

Tid: 15 min. Deltagere: Mia Lundby Kragelund og Karen Tambo

Beslutning for Punkt 6: Klimafondsansøgning om
klimamad (HBL)

Forvaltningschef Helle Bach Lauridsen har sat forslaget på dagsorden, med henblik på
beslutning om at sende ansøgning til Aarhus Kommunes Klimafond.

Indstilling om, at rådmanden:

1. Drøfter og giver mandat til at der udarbejdes en ansøgning til Aarhus Kommunes
Klimafond om støtte til projektet Klimavenlig mad, som børn kan lide og vælger til.
(jf. bilag I: Pitch af projektet og bilag II: Detaljeret budget for projektet).

Mia Lundby Kragelund og Karen Tambo deltog

Beslutninger:

• Opmærksomhed på hvordan abonnementsordning kan anvendes, hvis projektet
modtager finansiering.
• Skrives frem, at skolerne gerne skal kunne forberede projektet til næste skoleår
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• Med disse bemærkninger godkendte rådmanden, at der sendes en ansøgning om
klimavenlig mad.

(HBL følger op)

Punkt 7: Kompenserede klimahandlinger – solceller på
Børn og Unges tagflader (NH)

Tid: 10 min. Deltagere: Cecilie Sandkvist Adamsen og Anne Marie Due Schmidt

Beslutning for Punkt 7: Kompenserede klimahandlinger –
solceller på Børn og Unges tagflader (NH)

Forvaltningschef Nikolaj Harbjerg har sat forslaget om solceller på Børn og Unges
bygninger på dagsorden, med henblik på, at rådmanden godkender indstillingspunktet
forud for tilbagemelding til BKG.

Indstilling om, at rådmanden godkender:

1. At Børn og Unges tagareal stilles til rådighed til opsætning af solceller på de
lokationer, hvor de lokale forhold tillader det.

Cecilie Sandkvist Adamsen og Anne Marie Due Schmidt deltog.

Beslutninger:

• Rådmanden godkendte indstillingen.

(NH følger op)

Punkt 8: Forberedelse til udvalgsmøde den 11. januar
2023

Dagsorden til udvalgsmødet 11. januar 2023
1 Referat fra udvalgsmødet d. 7/12-22
2 Modernisering af Samsøgade Skole
3 Forslag fra EL om et bæredygtigt alternativ til skolehenvisningspolitikken
4 Social Kapital-målingen 2022
5 Ud- og ombygning af Katrinebjergskolen
6 Evaluering af organisationen
7 Skriftlige orienteringer
8 Sager på vej
9 Eventuelt.

Beslutning for Punkt 8: Forberedelse til udvalgsmøde den
11. januar 2023

Der skal udarbejdes en beskrivelse om luftrensere (NH følger op)

Direktøren præsenterer pasningsgarantien.
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Punkt 9: Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

KM orienterede om Skødstrup Skole.

NH orienterede om kapacitet til indkvartering af ukrainere.

OKJ orienterede om fællesmøde med MSB i denne uge.

HBL orienterede om processen omkring sygefravær.

5 / 5

Punkt 1, Bilag 1: 20230110-Rådmandsmøde.pdf



MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

10-01-2023 09:15 - 11:30

Grøndalsvej 2, Lokale 1128

Information:Deltagere:
Helle Bach Lauridsen
Karina Møller
Lisbeth Schmidt Andersen
Nikolaj Harbjerg
Ole Kiil Jacobsen
Rasmus Ellermann-Aarslev
Stefan Møller Christiansen
Susanne Holst
Tanja Nyborg
Thomas Medom

Punkt 2: Tid: 15 min. Deltagere: Elin Poulsen og Daniel Wilson
Punkt 3: Tid: 10 min. Deltagere: May-Britt Kullberg og Anne Sofie Skare Rasmussen
Punkt 4: Tid: 10 min. Deltagere: Mette Søberg og Peter Kessel Overgaard
Punkt 5: Tid: 15 min. Deltagere: Mette Søberg og Louise Heltborg Budde
Punkt 6: Tid: 15 min. Deltagere: Mia Lundby Kragelund og Karen Tambo
Punkt 7: Tid: 10 min. Deltagere: Cecilie Sandkvist Adamsen og Anne Marie Due Schmidt
Punkt 10: Tid: 15 min. Deltagere: Ann Olivia Keblovszki og Mia Lund Kristensen

Punkt 1, Bilag 3 (Lukket): 20230110-Rådmandsmøde (lukket).pdf



Indhold
Punkt 1: Godkendelse af referat 1

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat 1

Punkt 2: Arbejdspakkerne under EUD-indsatsen (OKJ) 1

Beslutning for Punkt 2: Arbejdspakkerne under EUD-indsatsen (OKJ) 1

Punkt 3: Partnerskabsaftale mellem Aarhus Kommune og Børns Vilkår (OKJ) 1

Beslutning for Punkt 3: Partnerskabsaftale mellem Aarhus Kommune og Børns Vilkår

(OKJ) 1

Punkt 4: Frivillige adaptive nationale tests (OKJ) 2

Beslutning for Punkt 4: Frivillige adaptive nationale tests (OKJ) 2

Punkt 5: Kvalitetsrapport 0 - 6 års området (OKJ) 2

Beslutning for Punkt 5: Kvalitetsrapport 0 - 6 års området (OKJ) 2

Punkt 6: Klimafondsansøgning om klimamad (HBL) 3

Beslutning for Punkt 6: Klimafondsansøgning om klimamad (HBL) 3

Punkt 7: Kompenserede klimahandlinger – solceller på Børn og Unges tagflader (NH) 4

Beslutning for Punkt 7: Kompenserede klimahandlinger – solceller på Børn og Unges

tagflader (NH) 4

Punkt 8: Forberedelse til udvalgsmøde den 11. januar 2023 4

Beslutning for Punkt 8: Forberedelse til udvalgsmøde den 11. januar 2023 4

Punkt 9: Eventuelt 4

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt 5

Punkt 10 (Lukket) : Pasningsgaranti (NH) 5

Beslutning for Punkt 10: Pasningsgaranti (NH) 5

Punkt 11 (Lukket) : Intern opfølgning 5

Punkt 1, Bilag 3 (Lukket): 20230110-Rådmandsmøde (lukket).pdf



Punkt 1: Godkendelse af referat

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 2: Arbejdspakkerne under EUD-indsatsen (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: Elin Poulsen og Daniel Wilson

Beslutning for Punkt 2: Arbejdspakkerne under EUD-
indsatsen (OKJ)

MBU-rådmand, MBU-direktør og MBU-forvaltningschef er medlemmer af en tværgående
EUD-styregruppe, som afholder sit tredje møde 16. januar 2023. Forvaltningschef Ole Kiil
Jacobsen har sat sagen på som forberedelse til mødet.

Som baggrund for styregruppens møde beskriver notatet opfølgning og obs-punkter ift.
arbejdspakkerne. Indstilling om at:

1. Orienteringen tages til efterretning
2. Materialet anvendes som baggrund / beredskab til møde

Elin Poulsen og Daniel Wilson deltog. EP præsenterede materialet og arbejdspakken,
herunder behovet for en varige finansiering. Anbefalede hjemmesiden udsyn mod
arbejdsliv.

Beslutninger

• Orientering blev taget til efterretning.
• Materiale kan anvendes som beredskab til mødet.

(OKJ følger op)

Punkt 3: Partnerskabsaftale mellem Aarhus Kommune og
Børns Vilkår (OKJ)

Tid: 10 min. Deltagere: May-Britt Kullberg og Anne Sofie Skare Rasmussen

Beslutning for Punkt 3: Partnerskabsaftale mellem
Aarhus Kommune og Børns Vilkår (OKJ)

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen fremsender forslaget med henblik på at rådmandens
godkendelse af partnerskabsaftale mellem Aarhus Kommune og Børns Vilkår.

Indstilling om at:
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• Rådmanden godkender indholdet i partnerskabsaftalen mellem Aarhus Kommune
og Børns Vilkår

May-Britt Kullberg og Anne Sofie Skare Rasmussen deltog.

Beslutninger

• Afsnit 7 skal rettes til, der er ikke en særskilt styregruppe men et fælles ophæng i
Sundhedstyregruppen.
• Men forbehold med denne bemærkning godkendte rådmanden
partnerskabsaftalen.
• Kommunikation skal inddrages ift. debatindlægget.
• Rådmanden vil gerne besøge signaturprojektet.

(OKJ følger op)

Punkt 4: Frivillige adaptive nationale tests (OKJ)

Tid: 10 min. Deltagere: Mette Søberg og Peter Kessel Overgaard

Beslutning for Punkt 4: Frivillige adaptive nationale tests
(OKJ)

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat punktet på dagsorden med henblik på, at
rådmanden træffer beslutning om, hvordan skolerne skal forholde sig til de frivillige
nationale test i 2022/23 og fremadrettet i overgangsperioden frem til folkeskolens
Nationale Færdighedstest.

Indstilling om

• At rådmanden tager stilling til, hvorvidt beslutningen fra den 19. januar 2021
fastholdes eller, om skolerne selv kan beslutte at anvende de frivillige adaptive
nationale test fra indeværende skoleår og frem til og med 2025/26.

Mette Søberg og Peter Kessel Overgaard deltog.

Beslutninger

• Beslutning om:
◦ At skolerne selv kan beslutte om de vil anvende de frivillige test.
◦ Kraftig opfordring til at skolerne ikke bruger dem inkl. argumenterne om at
den lave validitet, jf. ulemperne på side 3 i memoet.

• Kommunikation i ugepakken.

(OKJ følger op)

Punkt 5: Kvalitetsrapport 0 - 6 års området (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: Mette Søberg og Louise Heltborg Budde
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Beslutning for Punkt 5: Kvalitetsrapport 0 - 6 års området
(OKJ)

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat sagen om forslag til udarbejdelse af
kvalitetsrapport for 0-6-årsområdet i 2023 til byrådet samt tids- og procesplan på til
rådmandens godkendelse.

Indstilling om, at rådmanden:

1. Drøfter og godkender form, indhold og omfang af kvalitetsrapporten 2023 på 0-6-
årsområdet

2. drøfter og godkender tids- og procesplan for udarbejdelse af kvalitetsrapport 2023
til byrådet

Mette Søberg og Louise Heltborg Budde deltog.

Beslutninger

• Titlen på rapporten skal ændres. Titlen skal gerne være noget med børn.
• De kvantitative data skal være inklusiv normeringsdata ift. loven om
minimumsnormeringer.
• Med disse ændringer godkendte rådmanden, at der arbejdes videre med en
forenklet rapport.
• Tids og procesplanen blev godkendt.

(OKJ følger op)

Punkt 6: Klimafondsansøgning om klimamad (HBL)

Tid: 15 min. Deltagere: Mia Lundby Kragelund og Karen Tambo

Beslutning for Punkt 6: Klimafondsansøgning om
klimamad (HBL)

Forvaltningschef Helle Bach Lauridsen har sat forslaget på dagsorden, med henblik på
beslutning om at sende ansøgning til Aarhus Kommunes Klimafond.

Indstilling om, at rådmanden:

1. Drøfter og giver mandat til at der udarbejdes en ansøgning til Aarhus Kommunes
Klimafond om støtte til projektet Klimavenlig mad, som børn kan lide og vælger til.
(jf. bilag I: Pitch af projektet og bilag II: Detaljeret budget for projektet).

Mia Lundby Kragelund og Karen Tambo deltog

Beslutninger:

• Opmærksomhed på hvordan abonnementsordning kan anvendes, hvis projektet
modtager finansiering.
• Skrives frem, at skolerne gerne skal kunne forberede projektet til næste skoleår
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• Med disse bemærkninger godkendte rådmanden, at der sendes en ansøgning om
klimavenlig mad.

(HBL følger op)

Punkt 7: Kompenserede klimahandlinger – solceller på
Børn og Unges tagflader (NH)

Tid: 10 min. Deltagere: Cecilie Sandkvist Adamsen og Anne Marie Due Schmidt

Beslutning for Punkt 7: Kompenserede klimahandlinger –
solceller på Børn og Unges tagflader (NH)

Forvaltningschef Nikolaj Harbjerg har sat forslaget om solceller på Børn og Unges
bygninger på dagsorden, med henblik på, at rådmanden godkender indstillingspunktet
forud for tilbagemelding til BKG.

Indstilling om, at rådmanden godkender:

1. At Børn og Unges tagareal stilles til rådighed til opsætning af solceller på de
lokationer, hvor de lokale forhold tillader det.

Cecilie Sandkvist Adamsen og Anne Marie Due Schmidt deltog.

Beslutninger:

• Rådmanden godkendte indstillingen.

(NH følger op)

Punkt 8: Forberedelse til udvalgsmøde den 11. januar
2023

Dagsorden til udvalgsmødet 11. januar 2023
1 Referat fra udvalgsmødet d. 7/12-22
2 Modernisering af Samsøgade Skole
3 Forslag fra EL om et bæredygtigt alternativ til skolehenvisningspolitikken
4 Social Kapital-målingen 2022
5 Ud- og ombygning af Katrinebjergskolen
6 Evaluering af organisationen
7 Skriftlige orienteringer
8 Sager på vej
9 Eventuelt.

Beslutning for Punkt 8: Forberedelse til udvalgsmøde den
11. januar 2023

Der skal udarbejdes en beskrivelse om luftrensere (NH følger op)

Direktøren præsenterer pasningsgarantien.
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Punkt 9: Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

KM orienterede om Skødstrup Skole.

NH orienterede om kapacitet til indkvartering af ukrainere.

OKJ orienterede om fællesmøde med MSB i denne uge.

HBL orienterede om processen omkring sygefravær.

Punkt 10 (Lukket) : Pasningsgaranti (NH)

Tid: 15 min. Deltagere: Ann Olivia Keblovszki og Mia Lund Kristensen

Beslutning for Punkt 10: Pasningsgaranti (NH)

Forvaltningschef Nikolaj Harbjerg har sat forslaget på dagsorden med henblik på, at
rådmanden godkender den vedlagte indstilling samt bilag forud for, at indstillingen
behandles i magistraten og i byrådet.

Indstilling om, at

1. Vedlagte indstilling og bilag godkendes på rådmandsmødet.
2. Rådmanden tager stilling til kommunikation, herunder drøfter strategi for dtering af
presse samt overvejer, hvorvidt der er behov for yderligere særskilt kommunikation
– fx til Århus Forældreorganisation

Ann Olivia Keblovszki og Mia Lund Kristensen deltog.

Beslutninger

• Bilaget om andre kommuner – formulering om Aalborg ændres eller tages ud.
• Afsnit 7: Ændres til at evalueringen sendes til udvalget. Og at det kan blive brug
for en ny model
• Der skal skrives en sætning om bilag 3 på side 6: Gældende praksis i en lang
række andre kommuner.
• Med disse bemærkninger blev indstillingen godkendt.

• Kommunikation:
◦ Interview med JP og Stiften.
◦ Særskilt kommunikation til BUPL, FOA, DTLAa og ÅFO. TN sender mail til
sendes til dem.
◦ FAQ. Overvejelse om det skal på Aarhus.dk frem mod 1.2.
◦ Tale til byrådsmødet.

(NH følger op)

Punkt 11 (Lukket) : Intern opfølgning

5 / 5

Punkt 1, Bilag 3 (Lukket): 20230110-Rådmandsmøde (lukket).pdf



Punkt 2: Orientering om nybrud i samarbejdet mellem
MBU og MSB (OKJ)

Tid: 10 min.
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Orienteringsnotat 

 

13. januar 2023 
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Notat 

 

Fælles orientering om tværmagistratsligt temamøde mellem 

MSB og MBU den 12. januar 2023 

 
Til Rådmand Anders Winnerskjold 

Rådmand Thomas Medom 

Til Orientering 

Kopi til  

 
I budgetforliget for 2023 blev forligspartierne enige om, at der er brug for et 

nybrud i den måde, som MSB og MBU samarbejder om børn og unge i 

mistrivsel. For at igangsætte processen med at skabe et mere forpligtende 

samarbejde, var der den 12. januar 2023 opsat et tværmagistratsligt 

temamøde, der havde til formål at samtænke centrale indsatser fra 

budgetforliget, samt markere det tættere og stærkere samarbejde mellem 

MSB og MBU. 

 

Forvaltningschefer Lotte Henriksen og Ole Kiil Jacobsen har bedt om, at der 

på rådmandsmøder i MSB og MBU orienteres om aftaler fra det 

tværmagistratslige temamøde. Dette notat er en orientering til rådmændene i 

MSB og MBU om aftaler fra det tværmagistratslige temamøde den 12. 

januar 2023 vedrørende nybruddet i samarbejdet. 

 

MSB’s rådmand orienteres på rådmandsmøde den 16. januar 2023. 

MBU’s rådmand orienteres på rådmandsmøde den 17. januar 2023. 

 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Baggrund 

I budgetforliget for 2023 blev forligspartierne enige om, at der er brug for et 

nybrud i den måde, som MSB og MBU samarbejder om børn og familier, der 

er på vej i udfordringer og har behov for en ekstra indsats, samt børn og 

familier der har udfordringer. 

 

En stor del af de børn og unge der mistrives, har i dag tilbud i både MBU og 

MSB. Derfor er det afgørende, at indsatser koordineres, så tidlig 

forebyggelse og rettidige indsatser kan sikres, således at mistrivslen tidligt 

bliver afhjulpet og på den måde understøtter, at de pågældende børn og 

unge får en fremtid, hvor de kan klare sig uden, eller med mindre 

indgribende hjælp. 

 

Det er afgørende, at visionerne fra forligsteksten ikke blot omsættes til 

handling i den enkelte magistratsafdeling, men at 

implementeringsprocesserne samtænkes på tværs af MBU og MSB, da det 

kræver en koordineret og samstemt proces at opnå det nybrud og den 

omstilling, der er behov for. For at igangsætte processen med at skabe et 
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mere forpligtende samarbejde mellem MSB og MBU, var der den 12. januar 

2023 opsat et tværmagistratsligt temamøde, der havde til formål at 

videndele om og samtænke tre centrale indsatser fra budgetforliget, 

henholdsvis Bredere Børnefællesskaber, Relationel Velfærd og det 

Tværgående Trivselsteam, samt markere det tættere og stærkere 

samarbejde. På det tværmagistratslige temamøde deltog udvalgte chefer, 

ledere og konsulenter fra MSB og MBU, der på forskellig vis har 

ansvarsområder og opgaver som spiller ind i arbejdet. 

 

På mødet blev der drøftet, hvordan og hvornår MSB og MBU har brug for 

hinanden for at lykkes med at implementere fokusområderne i budgetforliget 

med henblik på at samtænke indsatserne og omlægge måden, der for 

nuværende samarbejdes om børn og unge i mistrivsel. 

 

Aftaler fra tværmagistratslige temamøde den 12. januar 2023 

Det tværmagistratslige temamøde den 12. januar 2023 gav et fælles afsæt 

og forståelse for det kommende samarbejde mellem MSB og MBU. På 

mødet var der god energi blandt mødedeltagerne, samt stor enighed om og 

opbakning til de muligheder, samarbejdet kan give for at styrke trivslen for 

børn, unge og deres familier. 

 

På det tværmagistratslige temamøde blev der indgået tre konkrete aftaler for 

samtænkning af indsatser og det tættere samarbejde mellem MSB og MBU. 

 

For det første nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der konkret 

beskriver hvilke initiativer, der skal samtænkes og hvornår. Beskrivelsen skal 

danne tværmagistratsligt overblik over det kommende arbejde, prioritering af 

rækkefølgen i implementering af initiativer og handlinger, samt deadlines og 

milepæle. Arbejdsgruppens afdækning skal danne grundlag for udarbejdelse 

af et kommissorium for en tværmagistratslig koordinationsgruppe, der 

understøtter samtænkning og koordinering af indsatserne i Bredere 

Børnefællesskaber og Relationel Velfærd. Arbejdsgruppen refererer til 

strategisk styregruppe mellem MSB og MBU, og til rådmændene for MSB og 

MBU. 

 

For det andet igangsættes en konkret prøvehandling på tværs af MSB og 

MBU, hvor udrulningen af relationel velfærd kobles med en prøvehandling 

med etablering af nogle klynger, hvor også PPR får en decentral 

understøttende opgave, således at fælles teams mellem MSB og MBU kan 

understøtte børn, familier og faglige medarbejdere lokalt. Prøvehandlingen 

mellem MSB og MBU skal tage udgangspunkt i et aktionslæringsprincip, 

hvor erfaringerne fra prøvehandlingen anvendes til den videre udrulning af 

relationel velfærd og klyngeorganiseringen. Prøvehandlingen er fælles og en 

måde, hvorpå vi i fællesskaber får erfaringer til den videre implementering. 

Prøvehandlingen forventes opstartet i sommeren 2023. 

 

For det tredje skal der være stort fokus på den kulturforandring, der skal 

pågå. Som led i kulturarbejdet, skal der hurtigt skabes en fælles 
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grundfortælling om hvorledes samarbejdet mellem MSB og MBU skal 

bidrage til den fremtid for børnene og de unge, som Byrådet blandt andet 

har formuleret i forliget om budget 2023, i børn- og ungepolitikken med 

videre. Grundfortællingen skal bidrage til at skabe en fælles forståelse og et 

afsæt at stå på, og som er udgangspunktet for den fælles bevægelse. 

 

Den videre proces 

Rådmændene i MSB og MBU vil løbende blive orienteret om status på 

samtænkning af indsatser og det styrkede samarbejde, og vil blive forelagt 

de beslutninger der måtte være nødvendige for at sikre fremdrift i 

samarbejdet om at realisere intentionerne bag forliget om budget 2023. 
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