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Mindskelse af 

skole- eller 

beskæftigelses-

vægring 

Bedre overgange 

fra barn til voksen 

og større 

sammenhæng 

mellem de 

forskellige tilbud 

som familierne får 

 

Samarbejde med 

omverdenen og 

fokus på frivillige 

 

Styrket fokus på 

effekt ved 

udvikling af 

kvalitetsudvik-

lingsmodel 

 

1. Indledning 

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) er et center i bevægelse. Som dragen i 

CSB’s logo symboliserer, vil vi gerne flyve højt og gerne have lethed, leg og læring som vigtige 

elementer i vores indsatser. Samtidig er centret en del af en større helhed i Familier, Børn og 

Unge, i Socialforvaltningen, og med tætte samarbejdsrelationer til blandt andet 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge. CSB’s indsatser hviler på et stærkt fundament i form af 

høj faglighed, et tæt samarbejde med andre, der også arbejder med samme målgruppe og 

ikke mindst med de familier som modtager et tilbud hos os.  

Børnene og deres familier er centrum for vores indsatser. Formålet er ”at spille borgeren god” 

med udgangspunkt i, at vi ser potentialer i alle børn og unge. CSB har et medansvar for at øge 

børnenes og de unges livsduelighed og ruste dem bedst muligt til deres videre liv. CSB ønsker 

at være et fagligt fyrtårn og være med til at præge udviklingen inden for området for børn og 

unge med handicap. Det kan kun lykkes, hvis CSB samarbejder bredt og derved engagerer 

byen og omverdenen, tør udfordre det kendte, bryde grænser og afprøve nyt. 

I de kommende år vil der derfor i CSB være et særligt fokus på en række områder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne virksomhedsplan præsenteres centret, de visioner og strategier CSB arbejder efter, og 

hvordan disse konkretiseres. 

 

1.1 Om Center for Specialpædagogiske Børnetilbud 

CSB er et center for børn og unge med handicap og deres familier. Vi understøtter børnenes og 

de unges livsduelighed i form af personlig udvikling, sundhed, trivsel og ved at understøtte 

dem til et så selvstændigt voksenliv som muligt. Vi fokuserer på familiens situation og 

understøtter dem i forståelsen og håndteringen af barnets/den unges særlige behov. 

 

CSB er et videns- og ressourcehus, og er derfor aktiv i forhold til opsøgning, udvikling og 

formidling af praktisk og teoretisk viden om arbejdet med børn og unge med handicap og 

deres familier. Det er samtidig vores opgave at formidle denne viden til børn/unge og deres 

familier samt til fagfolk, teoretikere og andre med interesse for området. Centret har blandt 

andet et samarbejde med en række internationale anerkendte organisationer på det 

specialpædagogiske område (jf. afsnit 8). 
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I disse år sker der et paradigmeskift i handicapsynet væk fra et fokus på mangler, der skal 

kompenseres for - til at se på handicap som givende nogle særlige livsvilkår med udfordringer 

men også med potentialer. I CSB arbejder vi på at understøtte dette. Vi har et styrket fokus på 

familien i vores indsatser, og vi ønsker at kunne give fleksible tilbud målrettet familiernes 

behov. Der er mange forskellige kompetencer til stede i centret. Vores mål er at kunne sætte 

disse kompetencer i spil på mere flydende måder.  Mange af de børn og unge, der modtager et 

tilbud hos os, har et livslangt behov for støtte. I en given periode vil dette tilbud være hos 

CSB, og derfor arbejdes i stigende grad ud fra en større bevidsthed om effekten ved at støtte 

forældre/familien i indsatsen. 

  

CSB tilbyder familieindsatser, døgn- og aflastningsindsatser, støttekontaktforløb, kurser, 

rådgivnings/vejledningsforløb og efterværnsforløb. Vores tilbud er henvendt til børn og unge 

op til 18 år (efterværn til det 23. år) med fysisk og/eller psykisk handicap. CSB er VISO 

leverandør i forhold til specialistopgaver for børn og unge inden for centrets målgruppe. 

 

  
 

I CSB er drift og udvikling hinandens forudsætninger. Centret er baseret på et tredelt 

fundament; faglighed, arbejdsmiljø og organisering. I den fortløbende udvikling af centret 

spiller alle tre komponenter ind. For at sikre den bedst mulige kvalitet i arbejdet med børn, 

unge og deres familier, vil centret være førende i at skabe et solidt fagligt fundament bygget 

på et trivselsfremmende arbejdsmiljø og en organisering, der sikrer den bedst mulige 

udnyttelse af mulighederne i centret. 

 

Fleksibilitet 

Centret er mere end dets enkeltdele. Det indebærer en mulighed for større fleksibilitet i forhold 

til at kunne imødegå ændrede efterspørgselsbehov og særligt udfordrende situationer, der 

måske kalder på en mere intensiv indsats i en periode. I indledningen er centrets 

hovedfokusområder beskrevet og i de kommende afsnit præsenteres disse nærmere. 
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Skole og læring; fokusgruppe i CSB 

Der opleves generelt i samfundet udfordringer i forhold til skolevægring hos flere børn. Det 

samme gør sig gældende for flere børn og unge i CSB regi. Samtidig ved man, at en god 

skolegang er et af de mest virkningsfulde og beskyttende faktorer i forhold til børns fremtid 

som aktive medborgere. Derfor har skole og læring et særligt fokus i centret. For børn og unge 

med handicap, kan det at deltage i skolegang eller være i beskæftigelse være særligt 

krævende, fordi børnene oplever, at det kan være forbundet med stor usikkerhed, angst og 

utryghed.  

Derfor etableres en fokusgruppe i CSB i 2018, der kan trækkes på i situationer med vægring i 

forhold til skole eller beskæftigelsestilbud. Fokusgruppen ledes af to afdelingsledere og 

deltagerne er desuden konsulenter og medarbejdere, der har erfaring med at få unge i skole 

eller i et job. Fokusgruppen vil indgå i et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere 

omkring de unge.  

Der er ligeledes igangsat et forløb med at afprøve en såkaldt Projektgruppe, der skulle kunne 

træde til i forhold til særligt vanskelige udfordringer med et barn eller en ung. Således kommer 

centrets mange forskellige kompetencer og muligheder i spil i støtten til det enkelte 

barn/unge. 

 

Smidige overgange 

CSB har fokus på, at overgange såvel internt i centret som i forhold til andre tilbud, skal være 

så smidige som overhovedet muligt. CSB indgår i forskellige dialogfora med 

myndighedsområdet og andre samarbejdspartnere for at fortælle om centrets 

handicapforståelse generelt og i relation til konkrete børn. Arbejdet med 

kvalitetsudviklingsmodellen, som beskrives nærmere i afsnit 4, kan også ses i den ramme at 

skabe mere tydelighed om, hvad der ligger i de ydelser, som centret tilbyder og dermed være 

med til at danne grundlag for mere smidige overgange. 

”Brobyggerne” er et konkret eksempel på et nyt projekt, hvor CSB og Handicapcentret for Børn 

i fællesskab vil have fokus på at skabe bedre overgange. Indsatsen skal håndtere overgange 

bredt forstået. Det kan være støtte til overgang mellem dagtilbud og skole, fra ung til voksen, 

tilbagekomst til skole efter længerevarende fravær, udslusning fra de mere intensive 

specialpædagogiske indsatser mv.  

Målet med brobygger-indsatsen er at støtte barnet/den unge og familien i at håndtere 

overgangen til det nye. Brobygger-indsatsen er kortvarig, individuelt tilpasset og målrettet 

afgrænsede problemstillinger. Brobygger-indsatsen vil indeholde afklaringsforløb, 

socialiseringsøvelser, en-til-en-støtte mv. Brobygningsprojektet er et pilotprojekt, og evalueres 

efter et år.  
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Et andet eksempel med fokus på overgange og snitflader er den samarbejdsaftale, der er 

gældende mellem CSB og Langagerskolen og som søges etableret med Stensagerskolen, som 

er to væsentlige samarbejdspartnere for CSB.  

 

Paradigmeskift; fokus på neurodiversitet og den enkeltes styrker 

Det er CSB’s vurdering, at handicapområdet står overfor, eller måske endda er i gang med et 

paradigmeskift, hvor der fremover vil være større fokus på neurodiversitet og den enkeltes 

styrker, fremfor diagnosesystemets opdeling af enkeltindivider og fokus på mangler og/eller 

udfordringer. CSB ønsker at være en aktiv deltager i paradigmeskiftet for at præge det og 

påvirke de begrebsmæssige rammer og retninger for handicapområdet. Derfor indgår CSB 

også i et internationalt samarbejde om udvikling af begrebet ”neurodiversitet” (se afsnit 8).

  

2. Vision: En god by for alle 

Et højt kvalificeret og individualiseret specialpædagogisk tilbud er det bedste grundlag for 

inklusion. I CSB understøtter vi børnenes, de unges og familiernes muligheder for at deltage i 

samfundet med udgangspunkt i, hvem de er. Ad den vej bidrager CSB til gøre Aarhus til en 

god by for alle. Dette forudsætter en høj faglig viden om de udfordringer, der ligger i børnenes 

og de unges handicap, samt et specifikt kendskab til de enkelte børn og unge, så respekten for 

forskellighed bevares, og der sker inklusion i fællesskaber, som er givende for alle deltagere. 

 

Samtidig med, at vi anerkender det medicinske og psykologiske handicapbegreb, tager vi 

udgangspunkt i en sociologisk forståelse af handicappet, hvor handicappet udspringer af – eller 

forstærkes af – mødet mellem mennesker. Derfor er menneskesynet et helt afgørende 

grundlag for arbejdet i CSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores intention er at være med til at skabe rammerne om et godt børneliv, hvor barnet 

udvikler sig i trygge rammer med mulighed for både at kunne tilegne sig strategier til at kunne 

indgå i fællesskaber, men også at kunne trække sig, når der er ønske om det.  

 

 

 

 

 

 

 

I CSB arbejder vi ud fra det menneskesyn, at alle kan udvikle sig. Alle mennesker har en 

selvstændig værdi, fordi de er som de er. Det specialpædagogiske arbejde i CSB tager 

udgangspunkt i at møde barnet/den unge og familien, så de føler sig set og anerkendt på 

egne præmisser.  
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Vi ønsker at afprøve et åbent 

dialogforum, hvor alle interesserede 

(fx naboer, forældre, 

interesseorganisationer og andre 

organisatoriske samarbejdspartnere) 

inviteres til en drøftelse af, hvordan 

centret kan udvikles i fremtiden. Det 

håber vi kan give gode input og nye 

vinkler på, i hvilken retning vi som 

center skal udvikle os i. 

CSB vil i samarbejde med 

Handicapcentret for Børn undersøge 

behovet for at etablere 

forældredrevne netværksgrupper for 

familier, der modtager eller har 

afsluttet et vejledningsforløb for at se, 

om familiernes netværk kan styrkes 

via kontakt med familier, der står i en 

situation med mange fælles 

lighedspunkter. 

I forbindelse med omlægningen af 

udearealerne på Årslev Møllevej med 

henblik på bedre rammer for fælles 

aktiviteter, undersøges muligheder for 

at etablere køkkenhaver i et 

samarbejde med Smag på Aarhus. 

Hvis centrets naboer er interesserede, 

kunne de indgå i projektet i forhold til 

at være med til at plante og 

vedligeholde køkkenhaverne. 

Der vil også være et fokus på de 

strukturelle udfordringer, der opleves 

i forhold til, at børn indskrevet i CSB 

ikke har de samme muligheder for at 

indgå i almene fritids- og klubtilbud. 

 

 

 

I CSB arbejder vi med, hvordan byen i højere grad engageres i udviklingen af vores 

tilbud:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mission: Den aktive borger 

For at være aktiv har man grundlæggende brug for tillid til sig selv og til sine omgivelser. 

Indsatserne i CSB har til formål at give en indsats, der modsvarer familiernes behov, så 

børnene kan være dem, de er, og de kan udvikle sig i den retning, som de selv og deres 

familier ønsker. Empowerment, inddragelse og samskabelse er derfor grundbegreber i 

tilgangen til at give børn/unge og deres familier strategier til et aktivt liv. 

Når man modtager et tilbud i CSB, understøttes missionen om den aktive borger både via 

inddragelse af børnene/de unge på et niveau, der er passende for dem, i planlægning af 
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Forståelse af handicap, som betyder, at den pædagogiske tilgang altid tager 

udgangspunkt i medarbejdernes viden og indsigt i, hvad handicappet betyder for det 

enkelte barns måde at opfatte, forstå og forholde sig til omverdenen og dens krav på. 

 

aktiviteter og hverdagsliv, og i støtte til dem ift. uddannelse, beskæftigelse og overgang til 

voksentilværelse. 

 

Forældre er de vigtigste personer i barnets liv, og de har en indgående viden om deres barn. 

En væsentlig forudsætning for at kunne levere en god specialpædagogisk indsats er, at vi 

møder børn og unge og deres familier med venlighed og åbenhed, og med faglighed og dialog 

som vigtige værktøjer til at sikre udvikling og trivsel.  

 

Forældre og familier indgår i et tæt samarbejde om dagligdagen for et barn/ung, der er i vores 

tilbud. I mange af de familierelaterede tilbud arbejdes direkte med forældre og andre 

betydningsfulde personer for barnet, for at give familien redskaber til at kunne håndtere 

barnets udfordringer. I CSB møder familierne specialiseret personale, der har en stor faglig 

viden om de udfordringer som familien står over for, som følge af barnets handicap. 

 

For de familier, børn og unge, hvor støtten fra CSB gives i form af familiearbejde, 

rådgivning/vejledning og kurser, understøttes missionen om den aktive borger ved at bibringe 

dem indsigt i deres udfordringer og de strategier, der kan bruges til at imødekomme 

udfordringerne. 

 

4. Faglige strategier: Relationel velfærd, Videns- og effektfokuseret 
tilgang og Mentalisering 

I CSB er intentionen, at indsatserne bliver til i en tæt dialog med de involverede parter. Vi 

samarbejder først og fremmest med familierne, myndighedsområderne, skole- og 

beskæftigelsestilbud men også med eksempelvis foreninger og naboer. Fælles for alle 

samarbejdsrelationer er, at udgangspunktet er mulighedstænkning med barnet og familien i 

centrum.  

 

Forebyggelses- og anbringelsesstrategien udgør den overordnede ramme og retning for CSB’s 

tilbud. Nogle børn, unge og deres familier har brug for støtte i en periode, nogle har brug for 

støtte i varierende grad, mens andre har brug for en omfattende støtte, inden de overgår til et 

tilbud i voksenregi. I tæt samarbejde med myndighedsområdet arbejder CSB med at tilbyde 

den rette indsats på rette tidspunkt. 

 

CSB arbejder med udgangspunkt i videns- og effektfokuserede tilgange, idet det faglige 

fundament bygger på forskellige tilgange med dokumenteret effekt i forhold til målgrupperne i 

centret. Mentalisering ligger som et væsentligt aspekt i disse tilgange. 

 

Alle tilgange for det specialpædagogiske arbejde baserer sig på følgende 

grundelementer: 
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Individualisering, som betyder, at den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i og 

formes efter det enkelte barns forudsætninger og behov, uanset om vi arbejder med 

barnet alene eller sammen med andre i en mindre gruppe. 

 

Helhed, som betyder, at den pædagogiske indsats skal sikre, at indsatsen over for barnet 

er velstruktureret, sammenhængende og giver mening i forhold til barnets behov for 

overskuelighed. Helhed betyder i denne sammenhæng også, at CSB har fokus på de 

miljøer, som barnet i øvrigt færdes i, som fx. skole- og fritidstilbud, for at være 

medskabende af en helhed for barnet – herunder også at ruste den unge til en god 

overgang til voksenhandicapområdet ved det 18. år. 

 

Forældresamarbejde, som betyder, at forældrene høres og tages med på råd, når den 

specialpædagogiske indsats i forhold til barnet tilrettelægges. Forældrenes viden om deres 

barns særlige forudsætninger, ressourcer og behov for støtte og læring er unik. Vi 

respekterer forældrenes viden om deres barn, og den indgår i tilrettelæggelsen af 

indsatsen over for barnet på linje med medarbejdernes faglige viden og ekspertise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentlige tilgange er: 

 

Atlass 

Atlass tager udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn og arbejder med en 

opmærksomhed på, hvordan stress påvirker krop og psyke, samt hvordan bevidstheden om 

egne copingstrategier har indflydelse på trivsel. Stressforståelsen i Atlass kobles til det 

specialpædagogiske arbejde, og der arbejdes med mindfulness og viden om copingstrategier 

for at styrke barnets evne til at indgå i relevante og forskellige miljøer. Desuden handler det 

som fagprofessionel om at blive bevidst om sin egen stress, coping og dennes indflydelse på 

omgivelserne.  

 

ATLASS Familie Indsats (AFI) er et forløb, der bygger på ATLASS tilgangen, og hvor der 

arbejdes i og med familierne i en kombination med weekendaflastning en gang månedligt for 

børnene. 

 

Studio III 

Studio III er konflikthåndteringstænkning, der tager udgangspunkt i den enkelte persons 

adfærd i forhold til at forstå og dermed også ændre konflikter. Der lægges vægt på forståelse 

af handicap og forståelse af reaktioner hos mennesker i konflikter. Studio III er en Low Arousal 

tilgang til at løse konflikter på en respektfuld og værdig måde. Low Arousal går blandt andet 

ud på ikke at optrappe en konflikt eller yderligere stresse en person, der i forvejen er i affekt 

eller meget påvirket af en stressende situation. 
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TEACCH 

TEACCH tager udgangspunkt i det enkelte menneskes styrker for at gøre verden mere 

forudsigelig via individualiserede visuelle støttesystemer, der understøtter handlingsstrategier 

og derved mindsker forvirring og adfærdsproblemer, samt styrke selvstændighed og 

fleksibilitet. 

 

Mindfulness 

Mindfulness kan defineres som en bestemt måde at være opmærksom på, der er 

karakteriseret ved evnen til bevidst observation af nuværende oplevelser uden at dømme og 

evaluere dem. Mindfulness indebærer en åben, venlig og tålmodig indstilling, hvor evnen til at 

registrere og neutralt iagttage fænomener i opmærksomhedsfeltet trænes og anvendes.  

 

Ved træning kan opmærksomheden reguleres, så koncentrationsevnen øges. Mindfulness-

træning er derfor en måde at træne bevidst nærvær, øve sig i at være til stede i nuet og 

styrke evnen til at være nærværende og accepterende over for sig selv og andre. CSB ønsker 

og tilbyder, at både børnene, de unge, forældrene og de ansatte får muligheden for at arbejde 

med at træne og praktisere mindfulness. 

 

På den måde understøttes det specialpædagogiske arbejde af mindfulness, samtidigt med at 

mindfulness indgår i de specialpædagogiske tilgange. Der tilbydes derfor MBSR (Mindfulness-

Baserede- Stress- Reduktionsforløb) for medarbejdere, og fra primo 2018 tilbydes et 

Mindfulness-forløb for forældre. 

 

 

 

 

 

 

Mentalisering 

Mentalisering vil understøtte arbejdet med mindfulness og stressforståelse, og er en del af den 

begrebsmæssige ramme for den specialpædagogiske indsats i CSB. CSB indgår i det fælles 

uddannelses- og implementeringsforløb i Mentalisering, der er iværksat i FBU i efteråret 2017 

og løber igennem hele 2018 med det mål, at mentalisering indgår som en naturlig del og en 

fast forankret måde at samarbejde på, hvad enten det er med borgere, kolleger 

leder/medarbejder eller samarbejdspartnere i øvrigt. 

 

Evalueringsmodel 

Som et konkret eksempel på at arbejde videns- og effektfokuseret igangsatte CSB i 2016 et 

projekt med udvikling af en evalueringsmodel i forhold til Atlass Familie Indsats. Modellen er 

udarbejdet i tæt samarbejde med professor Richard Mills fra Researh Autism i England. 

Modellen har fokus på en tydeliggørelse af indsatsen, opstilling af hypoteser om det, der har 

effekt for familien og evaluering og tilpasning af indsatsen på baggrund af en evaluering af, om 

hypoteserne har vist sig at holde i virkeligheden. Det særlige ved denne evalueringsmetode er, 

I 2017/18 er CSB indgået i et samarbejde med Aarhus Universitet om måling af effekten af 

MBSR forløbene. Første resultater forelå i efteråret 2017 og viste rigtigt gode resultater af 

at deltage i forløb. Således er deltagernes gennemsnitlige stressniveau faldet betragteligt 

efter gennemført forløb. 
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Frisættende ledelse, fair proces, og mulighedstænkning forpligter således både 

medarbejdere og ledere på at løse den fælles kerneopgave. 

at evalueringen måler udvikling i forhold til lige præcis de mål, som familierne ønsker, at der 

sker ændring i forhold til.  

 

Der er nu lavet en evaluering af de første forløb i Atlass Familie Indsats med et godt resultat. 

Evalueringen viser, at familiernes stressniveau falder betydeligt i takt med, at de får redskaber 

til at håndterede de familiemæssige udfordringer. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tilgang: Social kapital 

Social Kapital er den handlekraft, der skabes af gode relationer baseret på tillid og oplevelsen 

af retfærdighed, og er forudsætningen for, at kerneopgaven løses på den bedste måde.  Social 

kapital er et vigtigt fokusområde i CSB, og indgår som et væsentligt element i 

arbejdsmiljøarbejdet og i forståelsen af centrets samlede ressourcer.  

 

Via frisættende ledelse og fair proces arbejdes der med at skabe tydelige rammer og retning 

for opgaveløsningen. Det betyder, at medarbejderne har store frihedsgrader inden for de givne 

rammer i den daglige opgaveløsning, ligesom der sker en stor grad af medarbejderinvolvering i 

processerne i centret. Der arbejdes med transparens i beslutningsprocesserne. Det betyder 

konkret, at medarbejderne inddrages tidligt i processer med henblik på at få et så godt 

beslutningsgrundlag som muligt. Mulighedstænkning er udgangspunktet i alle processer. 

 

 

 

 

 

Frisættende ledelse, fair proces og mulighedstænkning understøtter udvikling af de tre 

kerneområder – tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven - i arbejdet med centrets 

sociale kapital. 

 

Der laves måling på den sociale kapital tre gange om året. Målingerne drøftes på hver afdeling 

med medarbejderne med henblik på at have fokus på den sociale kapital, og en god dialog 

mellem ledere og medarbejdere om, hvad der kan gøres for at understøtte den sociale kapital. 

På denne baggrund arbejdes der individuelt på afdelingerne men også på centerniveau med 

opfølgning på udvalgte fokusområder. 

 

Derudover er der i centret et særligt fokus på arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er afgørende 

for, at der kan gives et specialpædagogisk tilbud af høj kvalitet, ligesom 

arbejdsmiljøudfordringer kun kan løses ved en høj faglig kvalitet. Den gode løsning af 

kerneopgaven og det gode arbejdsmiljø er derfor hinandens forudsætninger, og kan ikke 

anskues separat.  

 

Med udgangspunkt i erfaringer herfra, er det besluttet at overføre evalueringsmodellen til 

alle tilbud i centeret i 2018. Modellen har vi kaldt Kvalitetsudviklingsmodellen. 
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1. Udvikling og adfærd 

2. Familieforhold 

3. Daginstitution, skole eller 

    beskæftigelse 

4. Sundhedsforhold 

5. Fritidsforhold og venskaber 

 

Der udvælges 1-3 fokusområder ud af 

de fem faktorer. Et fokusområde 

beskriver de områder, der er mest 

relevante at arbejde med de kommende 

seks måneder, og der opstilles SMARTE 

mål ud fra dette. I arbejdet med 

SMARTE mål opstilles konkrete, 

realistiske og målbare mål, hvor der 

tages udgangspunkt i det enkelte barns 

aktuelle udviklingsniveau.  

 

CSB arbejder med en bred vifte af tilbud og arbejder i stigende grad ud fra en 

større bevidsthed om effekten ved at støtte forældre/familien i indsatsen. 

Der er etableret en arbejdsmiljøorganisation og en konflikthåndteringsgruppe, der samlet 

understøtter arbejdet med arbejdsmiljømæssige udfordringer, der kommer i forbindelse med 

løsning af kerneopgaven. 

 

6. Effekt: Borgeren bliver bedre til at mestre sit liv 

Mange af de familier, børn og unge, der har kontakt til CSB, har et livslangt behov for støtte. 

CSB yder denne støtte i en periode i barnets/den unges og familiens liv. Vi arbejder ud fra 

målet om at give den rette indsats på det rette tidspunkt. Nogle børn, unge og deres familier 

har brug for støtte i en periode, nogle har brug for støtte i varierende grad, mens andre har 

brug for en omfattende støtte, inden de overgår til et tilbud i voksenregi. Borgernes 

kompetencer til at mestre eget liv, skal ses i den sammenhæng. 

 

 

 

 

 

CSB anvender forskellige platforme til at støtte familierne. Der gives tilbud om kurser, 

rådgivnings- og vejledningsforløb, eller som noget nyt mulighed for at erhverve viden via E-

læringsprogrammer. 

 

På det helt konkrete plan understøttes den personlige udvikling i udviklingsplanerne, der laves 

på baggrund af de handleplaner som myndighedsområdet opstiller. I udviklingsplanerne er der 

blandt andet fokus på fællesskaber og læring.  

 

CSB har besluttet at iværksætte et forløb, hvor voksensystemets sprog, således som det 

kommer til udtryk i handleplaner, effektvurderinger o.lign., skal oversættes til et forståeligt og 

anvendeligt barne- og ungdomssprog for derigennem at styrke børnenes og de unges 

perspektiv ind i samtalerne i dagligdagen. 

 

6.1 Måling af effekt 

I centret anvendes effektvurdering som det primære redskab til at vurdere og dokumentere 

effekten af den indsats, der ydes i forhold til børn og unge med handicap. Der udarbejdes 

udviklingsplaner på hvert døgnbarn, heri beskrives barnets status ud fra fem faktorer: 
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Der laves desuden evalueringer af kurser, vejledningsforløb og e-læringsforløb 

med henblik på løbende justeringer. 

 

Hertil kommer Kvalitetsudviklingsmodellen, der er en model, hvorefter man kortlægger 

indsatsens hypoteser (hvorfor gør vi det, vi gør); de forventede effekter (hvad ønsker vi skal 

være resultatet af indsatsen); indsatsens indhold (hvad gør vi hvornår) og fastlæggelse af 

anerkendte målemetoder (hvordan kan vi vide, om vi har opnået de ønskede effekter).  

 

Fastlæggelse af hypoteser, effekter, operationalisering og målemetoder sker i et tæt 

samarbejde med de medarbejdere, der skal arbejde i indsatsen, og de familier, der indgår i 

indsatsen. 

 

Modellen er blevet anvendt i forhold til Atlass Familie Indsatsen, hvor der arbejdes med at 

reducere stress-niveauet i familierne med børn/unge med handicap for derigennem at bedre 

både familiens og barnets/den unges samlede situation og selvhjulpenhed. 

 

Kvalitetsudviklingsmodellen har vist sin styrke i forhold til at få udviklet indsatsen og ikke 

mindst i forhold til at kunne dokumentere indsatsens effekt. De foreløbige resultater viser, at 

Atlass Familie Indsatsen har haft en ganske betydelig effekt på de godt 30 familier, der har 

været gennem det 6 måneders forløb, som indsatsen er bygget op over.  

 

7. Effekt: Borgerne er tilfredse med vores indsats 

Forældres og børns tilfredshed er afgørende for familiernes og børnenes udvikling. Derfor 

udvikles indsatserne i det løbende samspil med andre i en tæt dialog. Det betyder, at den 

specialpædagogiske faglighed udvikles i samspil med andre professionelle men ikke mindst i 

praksis sammen med familierne. Der skal hele tiden ske en udvikling af centrets tilbud, så CSB 

giver det bedste faglige tilbud, samtidig med at der er en grad af forventningsafstemning med 

borgene i forhold til denne udvikling. Dette er i høj grad en forudsætning for at kunne levere 

den rette indsats på rette tid.  

CSB har et samarbejde med nogle af de store interesseorganisationer på området i forhold til 

den strategiske udvikling af området. Derudover er familierne væsentligt samarbejdspartnere, 

da de er de vigtigste personer i barnets liv, og derfor er de vigtige medspillere i forhold til 

barnets udvikling.  

CSB indgår i de brugertilfredshedsundersøgelser, som gennemføres i Socialforvaltningen. Som 

opfølgning på seneste brugertilfredshedsundersøgelse, blev konklusionerne drøftet på 

ledelsesmøde og i CenterMED med henblik på generel læring på tværs. Herefter har hver 

involveret afdeling drøftet deres særlige fokusområder, hvor der er særlig brug for at blive 

fulgt op. 

 

 

 

I løbet af den kommende periode vil Kvalitetsudviklingsmodellen blive implementeret i centrets 

samlede tilbudsvifte. Modellen vil understøtte opsamlingen af viden om borgernes tilfredshed. 
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CSB har en lang tradition for samarbejde med nationale og internationale 

forsknings- og praksismiljøer med henblik på at udvikle det sociale arbejde: 

Der er forældreråd på to af de tre adresser i centret. Der arbejdes på at etablere et fælles 

forældreråd på tværs af adresserne. 

 

8. Ydelser: Udvikling af socialt arbejde 

Arbejdet med at løse kerneopgaven er i konstant forandring. Som nævnt i indledningen er der 

et paradigmeskifte i gang på handicapområdet. Det stiller nye fordringer til den måde 

opgaverne løses på. Det kræver et solidt fagligt fundament, en organisation med fokus på 

omstilling og et godt arbejdsmiljø, med en høj grad af social kapital og en god 

samarbejdskultur. I de foregående afsnit er centrets faglige fundament og fokus på 

arbejdsmiljø blevet præsenteret. I dette afsnit uddybes samarbejdsrelationerne med fokus på 

udvikling af området. 

 

CSB samarbejder tæt sammen med de øvrige kommunale samarbejdspartnere. Vi har et tæt 

samarbejde med myndighedscentrene, skoletilbud og Voksen-Handicap (se mere i afsnit 9). 

 

Derudover indgår CSB i netværk med Autismeforeningen, LEV og ADHD foreningen, som er 

nogle at de store foreninger på området. 

 

 

 

 

 

Af konkrete eksempler kan nævnes udvikling og implementering af Atlass, der er sket i et tæt 

samarbejde med Langagerskolen. Det samme gælder for e-læringsprogrammerne 

AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt. 

 

Scottish Autism om udvikling af faglighed, medarbejderkompetencer og organisation. Konkret 

er e-læringssprogrammet AutismeIndsigt udviklet på baggrund af det skotske e-

laerningsprogram Rigth Click. 

 

Der foregår pt. et samarbejde med: 

 

• Research Autism, London ved professor Richard Mills om udvikling af 

Kvalitetsudviklingsmodellen. 

• Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet om evaluering af effekt af MBSR 

forløb ved CSB. 

• Sprogpsykologisk Institut, Københavns Universitet om databidrag til undersøgelse af 

organisatorisk mentalisering. 

 

Hertil kommer deltagelse i og bidrag til nationale og internationale konferencer. 

 

I efteråret 2017 er der startet et EU-projekt op inden for Erasmus-programmet, hvor CSB skal 

bidrage til udvikling af et e-learningsprogram inden for området for udviklingshæmning. CSB 

skal desuden indgå i et samarbejde med Research Autism om udvikling af et ATLASS 

familieprogram i Grækenland. 
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I forhold til Langagerskolen er der lavet en samarbejdsaftale med konkrete 

retningslinjer for samarbejdet. 

 

CSB afholder sammen med Langagerskolen og Specialområde Autisme i Region Midtjylland den 

årlige Aarhus Konference med oplægsholdere fra ind- og udland med specialviden inden for 

området. 

 

Endeligt ønsker CSB at være med til at udvikle en international konference med fokus på at 

etablere faste internationale samarbejdsrelationer og med konkret fokus på udvikling af 

begrebet ”Neurodiversitet”, som en anvendelig fællesbetegnelse for de målgrupper, der i dag 

ofte betegnes ved forskellige diagnoser.  

 

9. Organisering: Sammen om velfærd 

CSB har et særligt tæt samarbejde med Handicapcentret for Børn og de to store specialskoler 

Stensagerskolen og Langagerskolen i forhold til at skabe en sammenhængende indsats for de 

børn og familier, der modtager et tilbud. CSB yder også en række indsatser i lokalområdet i 

forhold til børn og unge og deres familier. Her indgår CSB også i koordineringen med skoler, 

fritidstilbud og andre i forhold til at skabe sammenhæng.  

 

 

 

 

 

Via forældrerådene samarbejder CSB også formelt med forældregrupperne, og der er en 

intention om at inddrage forældre mere i de strategiske overvejelser i forhold til den videre 

udvikling af centret. 

 

Der vil i den kommende periode være et særligt fokus på at styrke overgangen til Voksen-

Handicapområdet. I 2018 sættes der gang i et samarbejdsprojekt mellem Familier, Børn og 

Unge og Voksen-Handicap med henblik på at styrke overgangene yderligere.  

 

CSB har to konsulenter, der arbejder ind i Voksen-Handicapområdet i forhold til kurser om 

magtanvendelse og forløb med specialpædagogisk supervision. Dette er elementer, der er med 

til at synkronisere de faglige tilgange og dermed understøtte overgange mellem en indsats i 

regi af CSB og i Voksen-Handicap. 

 

I den kommende periode vil CSB have fokus på inddragelse af lokalsamfundet, frivillige og 

andre interesserede i udviklingen af CSB’s indsatser (læs mere under afsnit 2. om 

konkretisering af vision om en god by for alle). 

 

10. Ressourcer: Højt fagligt niveau og nye leder-medarbejderroller 

I dette afsnit beskrives hvordan centret sikrer, at der konstant opretholdes et højt fagligt 

niveau, et godt arbejdsklima og god ledelse. Dette punkt ligger op ad social kapital, men har i 

høj grad også noget med kompetenceudvikling at gøre.  

 

Centrets ledelsesmæssige udgangspunkt er frisættende ledelse og mulighedstænkning. Det 

betyder en høj grad af medarbejderinvolvering i strategiske beslutninger på centerniveau.  
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Via ledelsesseminarer og organisationsdage arbejdes med at tydeliggøre rammer, 

forudsætninger og processer i forhold til at arbejde med frisættende ledelse.  

 

Der er i 2017 igangsat et lederudviklingsprojekt sammen med Anders Trillingsgaard fra UCON, 

der har til formål at tydeliggøre lederrollerne, skabe en fælles coaching i ledergruppen og 

sætte fokus på, hvad der er centrets fundament. 

 

I forhold til frisættende ledelse er det besluttet, at der i 2018 skal være fokus på at 

vedligeholde denne tilgang, i takt med at der sker løbende udskiftninger i ledelsen og blandt 

medarbejdere. Dette skal sættes på som tema til en centerdag. 

 

Det er desuden blevet besluttet, at der i perioden 2018-19 skal arbejdes med at bruge 

begrebet ”venlighed” som en samlet betegnelse for CSB’s faglige, arbejdsmiljømæssige og 

organisatoriske/ledelsesmæssige udgangspunkt. 

 

Venlighedsbegrebet er med til at udfolde den specialfaglige viden til et hverdagssprog, i mødet 

mellem borger og fagprofessionel. I venlighedsbegrebet ligger mentalisering som en 

forudsætning, idet man ikke kan være venlig over for andre, hvis man ikke har deres sind på 

sinde.  

 

Kompetenceudvikling for medarbejdere  

CSB har fokus på at kompetenceudvikle medarbejderne, hvor der er behov for det. CSB har 

udviklet en uddannelsespolitik, der beskriver forventningerne til centrets ansatte samt det 

uddannelsesprogram, der bliver tilbudt. Det forventes fuldt implementeret i perioden 2018 -19. 

 

• Alle medarbejdere får en uddannelse indenfor CSB centrale faglige felter (Atlass, 

Studio3, Teacch) samt centrets organisatoriske, ledelsesmæssige og 

arbejdsmiljømæssige forståelse. Hertil kommer, at alle medarbejdere tilbydes et MBSR-

forløb.  

• Der gennemføres løbende Back-To-Basic forløb, hvor ovenstående områder gennemgås 

på afdelingerne gennem et 5 dages forløb. 

• Der uddannes seksualvejledere 

• Der er endvidere uddannede forflytningsinstruktører i CSB. 

• Der er på enkelte afdelinger gennemført et kompetenceudviklingsforløb på 

rusmiddelområdet, herunder fælles sprogbrug og forståelse af begreber og 

misbrugsdynamikker 

• Der er introforløb for nye medarbejdere. 

 

Kompetenceudvikling for ledelsen 

Der laves særskilt introforløb for nye ledere med generel introduktion til strategisk ledelse, 

personaleledelse, faglig ledelse, administrativ ledelse og procesledelse. 

 

Derudover deltager lederne, sammen med deres afdelinger, i de forskellige 

specialpædagogiske tilgange. Der er i 2017 igangsat et ledelsesudviklingsprojekt for den 

samlede ledelsesgruppe med fokus på tydelighed om ansvarsområder, opgavefordeling og 

forventninger til dette. Endeligt er der igangsat et projekt med henblik på udvikling af 

ledelsestalent i CSB. 
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CSB ønsker en tæt dialog, således at familier og samarbejdspartnere føler sig 

mødt som aktive medspillere såvel i forhold til de konkrete børn og unge som i 

forhold til centret som helhed. 

11. Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv 

Centret har løbende fokus på fortsat at holde den økonomiske balance i centret. Der er i 

centret arbejdet med en decentralisering af budgetter for at sikre økonomisk tydelighed og 

ansvarlighed helt ud på afdelingsniveau. 

 

I 2018 har CSB fokus på at sikre en fælles ledelsesinformationspakke til hver afdeling med 

sygefravær, økonomi, effektvurdering og magtanvendelser med henblik på at sikre fornuftige 

og gode drøftelser af de mange balancer på tværs i organisationen. 

 

Vi har i CSB et udvidet ressourcesyn, der rækker udover det traditionelle, hvor økonomi 

betragtes som den væsentligste ressourcemæssige ramme. CSB har også fokus på den sociale 

kapital; den samlede organisatoriske fleksibilitet og omstillingsparathed, samt det 

grundlæggende menneskesyn som faktorer i centrets samlede ressourceramme.  

 

12. Omdømme: God kommunikation 

På det generelle plan sker drift og udvikling af centrets tilbud i en tæt dialog med familier og 

samarbejdspartnere. Der vil også i den kommende periode være fokus på en tættere 

inddragelse af byen i form af åbne møder med fokus på udvikling af centret.  

 

 

 

 

 

 

Via forældreråd, og fra 2018 i et forsøg på et åbent dialogforum for alle, sker dialogen på det 

generelle plan, mens dialogen om det enkelte barn/ung sker via afdelingernes dialog med 

familierne og med myndighedsområdet. 

 

Den specialiserede og individuelle indsats står i centrum for CSB’s tilbud i forhold til det 

enkelte barn/ den enkelte unge. Der tages derfor altid udgangspunkt i den enkelte borgers 

styrker og herunder kommunikative kompetencer, når der tilrettelægges en indsats. Konkret 

udarbejdes stressprofiler og konfliktstrategi for hvert barn/ung, der er indskrevet i CSB’s 

tilbud. Der findes derfor en beskrivelse af, hvad der for den enkelte er ”god kommunikation”, 

og hvordan konflikter kan udløses, såfremt det sker alligevel, hvordan de kan opløses. 

 

Kernen i ATLASS og MBSR er evnen til at være tilstede i nuet, på en ikke-dømmende måde og 

derved sikre den gode kommunikation, der er uden forudindtagede meninger om, hvad der bør 

ske. ATLASS og MBSR øger den enkeltes evne til at være i også konfliktfyldte situationer 

samtidigt med, at der er skarpt fokus på, hvad der er i situationen, og hvad der er muligheden 

i situationen.  

 

Hertil kommer, at CSB deltager i det fælles uddannelsesprogram for FBU om mentalisering, der 

gennem at have fokus på ”at have andres sind på sinde”, virker konfliktforebyggende. 

 


