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Konference 22. maj 2018 

 

 

TILMELDING  

KLIK HER  

 

 

Psykiatrisygehuset og 

Odense Kommune 

inviterer til konference 

om samarbejde i mødet 

med skolefravær 

 

Kom og mød forskere og 

praktikere, der vil fortælle 

om tværsektorielt  

samarbejde omkring  

skolefravær 

 

 

https://odense.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=53888


13.00 - 14.00  
”I gamle dage handlede frikvarteret om IKKE at være sammen med voksne 
der bestemte alt – i dag opstår frikvarteret der, hvor voksne er tydelige og 
opstiller rammer” – perspektiver på den gode metaintentionelle voksne 
v. Søren Østergaard, Ph.d., leder af Center for Ungdomsstudier (CUR), forfatter og foredrags-

holder 

Forskningen viser ret tydeligt, at udfordrede børn og unge har brug for tydelige voksne, der 
arbejder i samme retning. Det lyder enkelt, men i mødet med virkeligheden viser det sig, at 
projektet ikke altid er helt enkelt. I oplægget vil der være fokus på hvilke voksne, som børn og 
unge har brug for at møde, hvis skolen reelt skal være et sted for alle – og det skal den! 
  

14.00 - 14.15 Kaffe og kage 
 
14.15 - 14.30 Den gode historie – Familier fortæller om deres forløb 
 
14.30 - 15.15:  Strategisk relationel ledelse og relationel kapacitet  
v. Carsten Hornstrup, MSc, PhD 

Carsten Hornstrup præsenterer sine erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekter i danske 
kommuner. Med inspiration fra international forskning i relationel koordinering, har Carsten 
Hornstrup udviklet modeller, der er målrettet arbejdet med at skabe sammenhæng omkring 
komplekse velfærdsopgaver. Dette har resulteret i teorierne om strategisk relationel ledelse 
og relationel kapacitet. Med afsæt i konkrete erfaringer og eksempler præsenteres erfaringer 
med arbejdet med modellerne. 

 
 

15.15 - 15.30 Farvel og tak for i dag  
v. Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark og  

Michael Plauborg Jensen, pædagogisk chef, Skoleafdelingen, Odense Kommune  

 

 
 

 

Med forbehold for ændringer 

Konference d. 22. maj 2018 kl. 8.30 – 15.30 
Hotel Nyborg Strand  

8.30 - 9.00 Ankomst og kaffe 
 
9.00 - 9.10 Morgensang og velkomst  
v. Anni Elmgreen, ledende psykolog, SPPR, BUF, Odense Kommune 

 
9.10 - 10.10 
Pædagogiske rammer - ”Retning og indhold for daglig praksis” 
v. Marianne Broholm, pædagog, afdelingsleder og Trine Svenstrup, cand.pæd.pæd.psych.; 

UMA, Skoletilbuddet Unge Med Angst, Odense Kommune                 

UMA fokuserer på 4 pejlemærker: ”fremmøde, trivsel, relationer og faglighed”. 
Ved at inddrage de unges samlede livssituation arbejdes ud fra et pædagogisk grundsyn og 
ståsted, der både i teori og praksis er helhedsorienteret. 
Oplægget beskriver de 3 sideordnede felter der arbejdes og reflekteres ud fra:  
1) Den unge/perspektivtagning, 2) Udvidet forældrekontakt/”forældrepædagogik”,  
og 3) Et tværprofessionelt samarbejdsniveau. 

 
10.10 - 10.30 Pause  
 
10.30 - 12.00   
Teori og praksiserfaringer fra Projekt Tilbage Til Skole, Odense (TTS)   
v. Christiane Kramer, psykolog, Rikke Rævsgaard Hansen, sygeplejerske og psykoterapeut, 

Hanne Holm, Socialrådgiver og koordinator, Projekt Tilbage Til Skole, Børne og Ungdoms-

psykiatri Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark. 

I Børne- og ungdomspsykiatri Region Syddanmark har satspuljeprojektet Tilbage Til  Skole 
igennem flere år arbejdet tværfagligt og tværsektorielt med en samlet indsats. Denne har 
vist god effekt på børn og unge med massivt skolefravær og ustabilt skolefremmøde. Kom 
og hør om teori og metoder, samt om hvordan det tætte samarbejde mellem region, kom-
mune og familie har vist sig afgørende vigtigt i arbejdet  med at hjælpe børn og unge med 
psykiske udfordringer tilbage til stabil skolegang.   

 
12.00 - 13.00 Frokost  


