Referat
Møde:
Styregruppemøde for fremskudt funktion
Tidspunkt: 3. april 2019 kl. 14.00 – 16.00
Sted:
Psykiatriadministrationen Lille Grundet Hulvej 25 Vejle Bygning P lokale 0200
Deltagere: Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Mette Bostrup, Anders Lundsgaard, Hans Jørn
Søberg, Klaus Müller-Nielsen, Lene Granhøj, Trine Hammershøy, Bente Rey, Karin
Birch Lange, Lene Brorsen-Riis, Marianne Rasmussen (referent)
Afbud: Susanne Bergholt Buhl, Anne Hvidbjerg Jørgensen

1. Siden sidst. v/ Charlotte Josefsen
Der er vedhæftet status siden sidst, som opsummerer aktiviteter siden sidst med fokus på
opmærksomhedsområder.
Beslutning:
Det er vigtigt, at projektgruppen har fokus på arbejdsgange i kommunerne og sikrer, at
projektet bliver kendt i alle relevante sektorer. Der ønskes eksempler/cases på, hvilke
udfordringer sparringsteamene møder og hvilke indsatser der anbefales at imødegå
udfordringerne med.
For almen praksis er det vigtigt, at de modtager deres viden fra de officielle kanaler som
sundhedsplejerskerne eller PPR.
PPR har i projektet en særlig rolle i at involvere andre kommunale aktører på børneområdet.

2. Drøftelse og godkendelse af aktivitets- og succeskriterier. v/Marianne Rasmussen
Der er vedhæftet en oversigt over de leverancer, der indgår i projektet samt baseline og
kvantitative mål for projektets succeskriterier. Forudsætningerne for at nå målene er
primært sparringsteamenes møder og heraf afledte aktiviteter.

Beslutning:
Den konkrete udmøntning af succeskriterierne blev godkendt.
Der ønskes en præsentation af projektets dokumentation på næste møde.

3. Temadrøftelse af udvikling og afprøvning af samarbejde med frivillige organisationer.
v/Dorte Nørregaard Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Trine Hammershøi og Bente Rey
En af leverancerne i projekt fremskudt funktion er udvikling og afprøvning af samarbejde
med frivillige organisationer. De konkrete aktiviteter vil blive udviklet og afprøvet undervejs i
projektperioden og forventes først startet op i anden halvår i 2019.
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Dorte Nørregaard fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde vil give et oplæg omkring, hvorfor
det overordnet giver god mening at have et tæt samspil med civilsamfundet og hvordan gør
vi det.
Trine Hammershøi og Bente Rey vil som repræsentanter for de frivillige organisationer også
give deres syn på samspillet mellem de frivillige og de fagprofessionelle for at i møde gå børn
og unges mistrivsel.
I forhold til fritidspas, som blev nævnt på sidste møde, har vi erfaret via kommunernes
hjemmeside, at i 18 kommuner har man mulighed for at søge fritidspas, så barnet får støtte
til at deltage i fritidsaktiviteter. Generelt er der måske behov for en tydeliggørelse af, hvad
der eksisterer i forvejen inden for frivillige tilbud, så de kan komme mere i spil. Der
medsendes et notat omkring fritidspas og andre økonomiske tilbud til fritidsinteresser og
sport i Region Syddanmark.
Beslutning:
Dorte Nørregaard lagde op til en drøftelse om udvikling og afprøvning af samarbejde med de
frivillige organisationer. Trine Hammershøi og Bente Rey præsenterede deres syn på
samarbejdsmuligheder med frivillige organisationer.
Styregruppen besluttede, at der skal arbejdes videre med workshop for de fagprofessionelle
og de frivillige.

4. Kommunikationsplan og nyhedsbrev. v/Marianne Rasmussen
Projektet er blevet præsenteret i følgende medier på baggrund af pressemeddelelse vedr.
opstartskonference 20. februar 2019:
TV2 SYD, DR Syd, TV2 Fyn, Sønderborgnyt.dk, fredericiaavisen.dk, DKnyt.dk, Radio Diablo
(Dækker hele Sydfyn), Avisen Danmark, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Sønderborgnyt ,
Jydske Vestkysten, Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad, Aarhus
Stiftstidende, Randers Amts Avis, Dagbladet Holstebro/Struer, Dagbladet Ringkøbing/Skjern,
Folkebladet Lemvig, Sund i Syd, Helse, Medicinsk Tidsskrift, Socialrådgiveren
Der medsendes opdateret kommunikationsplan.
Der foreslås udarbejdet et nyhedsbrev med status for sparringsteammøderne samt vores
drøftelse af samarbejde med de frivillige organisationer.

Beslutning:
Kommunikationsplanen blev udsat til næste møde. Der var enighed om, at der udarbejdes et
nyhedsbrev med status for sparringsteamene og temadrøftelse vedr. samarbejde med de
frivillige organisationer.

5. Eventuelt.
Intet.
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