Arbejdet med fællesskaber for børn og unge

Denne status på arbejdet med fællesskaber i Børn og Skole giver en kort introduktion til det
arbejde med fællesskaber for børn og unge i Gentofte Kommune, som ligger forud for arbejdet
med at tydeliggøre en strategi for fællesskaber.
Tydeliggørelse af en strategi for fællesskaber for børn og unge foregår i et opgaveudvalg nedsat af
Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015, og strategien forventes vedtaget i
Kommunalbestyrelsen i september 2016.

Med denne status tydeliggøres, at arbejdet med fællesskaber bygger ovenpå mange års arbejde,
og at der aktuelt er mange initiativer og indsatser i gang. Endvidere at det er en fortløbende
opgave, der udvikler sig takt med nationale politiske strømninger og den samfundsudvikling, der
definerer sammenhængen mellem almenmiljøer (som for eksempel dagtilbud og skoler) og de
mere specialiserede miljøer (som for eksempel sociale institutioner for børn og unge) og udvikling
af nye typer tiltag, der styrker denne sammenhæng og giver nye muligheder for fællesskaber (som
for eksempel kompetencecentre og Familiens Hus).
Der kan læses mere om grundprincipper og tilgang til arbejdet i notat om Børn og unge med ADHD
og Autisme Spektrum Forstyrrelse, jf. bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2012.

Børn og unge oplever glæden ved at indgå i fællesskaber
Fællesskab er et gennemgående tema i visionerne ”Tryghed, leg og læring – børn forandrer
verden”, i ”Læring uden grænser” og i ”Ledetråde for det gode ungeliv”. Essensen heraf i forhold
til fællesskab kan sammenskrives til følgende vision for fællesskab for børn og unge i Gentofte:
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Visionen retter sig mod alle de knap 18.000 børn og unge, der bor i Gentofte Kommune.
Den altovervejende del af disse knap 18.000 udvikles og trives og oplever glæden ved at indgå i
fællesskaber i dagtilbud og skoler.
Færre børn er i udsatte og sårbare positioner, og disse børns deltagelsesmuligheder kan (i
perioder) understøttes i mere specialiserede tilbud tæt på det almene miljø, for eksempel i
kompetencecentrene.
Der er få børn i de mest udsatte og sårbare positioner. Disse børn oplever glæden ved
fællesskaber i meget specialiserede tilbud.

Vi skaber miljøer, der er præget af fællesskaber, anerkendelse, deltagelse
og stærke relationer

I visionen om fællesskab betragtes forskellighed som en styrke, og hele børne- og ungeområdet er
præget af et stort fokus på at møde det enkelte barn på dets egne forudsætninger og på barnets
ret til deltagelse i fællesskaber.
Målet er at indrette strukturer og organisation, så et stigende antal af børnene kan forblive i de
almene tilbud.
For de børn, der har behov for et mere specialiseret tilbud, vil ambitionen samtidig være at få
skabt en udvikling, der gør barnet i stand til at indgå i en mindre indgribende foranstaltning (f.eks.
fra en specialskole til et kompetencecenter eller fra at have en del af sin undervisning i et
kompetencecenter til at være fuld tid i sin almindelige klasse).
Som illustreret i tragtfiguren nedenfor, er der et mål om at skabe udvikling for børn i alle
positioner og skabe en generel bevægelse op ad i tragten.

Arbejdet med fællesskaber for børn og unge

Børn og unge i
trivsel og udvikling

Børn og unge i udsatte
og sårbare positioner

Børn og unge i de mest
udsatte og sårbare
positioner

Almindelige skole- og
institutionstilbud – evt. med
særlige aftaler - f.eks. AKT,
brug af skærmede miljøer

Mere specialiserede tilbud tæt
på det almene miljø – f.eks.
kompetencecentre

Meget specialiserede tilbud –
f.eks. Troldemosen,
Geelsgård, individuelt
tilrettelagte skoleforløb

Udvikling af miljøer der fremmer børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber sker med afsæt i
principper om selvforsyning, nærhed, inklusion og kvalitet i indsatsen.
Udvikling af sådanne miljøer er i fuld gang:






I skoleåret 2015/2016 overgår gennembrudsprojektet ”Skærmede miljøer” til drift.
Der oprettes et nyt kompetencecenter for børn på mellemtrinnet.
På Søgårdsskolen sker der en kapacitetsudvidelse.
På dagtilbudsområdet er implementering af ”En sammenhængende indsats for børn i
udsatte positioner i dagtilbud” i fuld gang.
I projektet ”Det gode liv i nye rammer” er det målet at udvikle miljøer, hvor tryghed og
fællesskab er bærende elementer.

Tydeliggørelse af strategi for fællesskab for børn og unge
Gentofte Kommune arbejder således systematisk med fællesskab og har gjort det i en række år,
men oplever samtidig et udgiftspres og udfordringer i forhold til visionen om at alle børn og unge i
0 -18 års perspektiv oplever glæden ved at indgå i fællesskaber.
Derfor er der behov for at afprøve og udvikle nye metoder til brug for at tydeliggøre en strategi for
fællesskaber, herunder at drøfte Gentofte Kommunes samlede ambitionsniveau og bidrage til en
fælles forventningsafstemning om, hvordan vi griber opgaven an. I den forbindelse har
Kommunalbestyrelsen nedsat et opgaveudvalg, der har til opgave at tydeliggøre en strategi for
fællesskaber. Strategien forventes vedtaget i Kommunalbestyrelsen i september 2016.

