
1 

 

 

Virksomhedsplan 

Handicapcentret for Børn 

 

2018-2019  

 

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FBU-centrenes virksomhedsplaner 2018-2019 

Indledning 
 

Aarhus, en god by for alle 
- Borgeren bliver bedre til at mestre sit liv 
- Borgeren er en del af fællesskabet Vision 

Mission 

Den Aktive Borger 
- Den enkelte borger er i centrum 
- Borgeren inddrages 
- Borgeren har selvbestemmelse 
- Borgeren har ressourcer til udvikling 

Faglige strategier 

Relationel velfærd, Videns- og effektfokuseret 

tilgang og Mentalisering  
 

Social kapital Tilgang 

Effektmål (tværgående) 

Borgeren bliver bedre til at mestre sit liv 
Effekten for borgeren vurderes på: 

o Personlig udvikling 
o Netværk og medborgerskab 
o Læring og selvforsørgelse 

Borgerne er tilfredse med vores indsats 
Borgerens tilfredshed vurderes på: 

o Generel tilfredshed 
o Oplevelse af positiv udvikling 
o Samlet subjektiv vurdering 

 

 
Udvikling af det sociale arbejde 

o Læring & uddannelse 

 
Ydelser 

Sammen om velfærd Organisering 

Ressourcer Højt fagligt niveau og god ledelse 

Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv 

Omdømme God kommunikation 

Fælles 

Fælles 

Fælles 
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1. INDLEDNING 

 
Handicapcentret for børn har i sin kerneopgave fokus på trivsel, udvikling og selvhjulpenhed: 
 

Handicapcentrets kerneopgave er at understøtte børn og familier i at have gode 
forudsætninger for trivsel og udvikling – med intention om størst mulig 
selvhjulpenhed. 

 
Vi tror på, at samarbejdet mellem familier og ansatte omkring disse begreber har afgørende betydning for de 
børn og unge, som er hovedpersonerne.  
De voksne omkring børn og unge er eksperter på hver deres felter, hvor forældrene kender deres børn og 
unge bedst gennem et samliv, og de ansatte kender til de mange muligheder gennem uddannelse, erfaring 
og lovgivning. 
Samtidig er det vigtigt at inddrage børn og unge mest muligt i forhold til alder og potentiale. 
 
Vores ønske er, at samspillet og samarbejdet mellem parterne understøttes og styrkes, og at der er fokus på 
muligheder frem for blokeringer - og at forskellige holdninger, vurderinger og tilgange giver næring til 
udvikling frem for begrænsning. 
 
Aarhus Kommunes værdier Troværdighed, Respekt og Engagement er afgørende for den konstruktive og 
udviklende dialog, og suppleret med socialforvaltningens 4. værdi / forventning: Sammenhæng er signalet, 
at tilgangen i samarbejde og indsats skal åbne potentialer for de børn og unge, der er i centrum. 
 

Finde nye veje 

Med inspiration fra oplægget "Kommune forfra" udarbejdet i 2015 af borgmester, rådmænd og politikere fra 
Aarhus Kommune, er der en række tilgange og værdier, som også er væsentlige at udvikle i samarbejdet 
omkring børn med handicap. 
 
Vi skal dyrke det aktive medborgerskab (stadsdirektør Niels Højberg), og det er vigtigt at tænke `kommunen´ 
som os alle - og ikke alene som os, der er ansat i kommunen.  
 
Vi har alle et ansvar for at indsatser og samarbejde fungerer - og kommunens afdelinger ikke alene er 
servicecentre, der leverer ydelser. 
 

Vi skal gå fra  til 
Service  samarbejde og fællesskab 
System   menneske 
Gøre for   gøre sammen med 
Ekspert   sparringspartner  
Hjælp   selvhjælp 
Svar  spørgsmål 
Taler om  taler med 
Etc. 
 
For ledere indbefatter det bl.a., at vi kommunikerer ærligt og tydeligt - og at vi giver plads til medarbejdernes 
idelyst og mulighed for fokus på effekt frem for ydelser alene. 
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Fem centrale tilgange 
1. Vi understøtter, at udvikling altid er en mulighed. 

Uanset udgangspunktet er der altid mulighed for forandring for den enkelte og/eller omkring det 
relationelle. Vi skal sammen kontinuerligt lede efter tilgange og muligheder, der åbner nye veje. 

 
2. Vi ser på den bagvedliggende mening og årsag. 

Sammenhænge er tit anderledes end det, man først får øje på - og modsætninger kan ofte have en 
anden årsag end den, der er mest tydelig.  
Vi skal være nysgerrige på de bagvedliggende intentioner og dermed have en mentaliserende 
tilgang til samarbejdet - ikke mindst når det bliver svært. 

 
3. Vi har øje for såvel problemer som det, der lykkes. 

Problemer viser, at noget har særlig betydning for os, og vi skal turde gå ind i den kontekst og folde 
ud, hvad der kan være af lag i et problem, samt have fokus på hvad problemet står i vejen for. 
Samtidig skal vi også fokusere på det, der lykkes og hvad der kan være årsag til det.  

 
4. Vi taler, så andre får lyst til at lytte - og lytter så andre får lyst til at tale. 

Et godt samarbejde og en god dialog indbefatter såvel at tale som at lytte.  
Det at give plads til at lade den anden komme til orde og undervejs stille nysgerrige samt 
udforskende spørgsmål, har stor betydning for en velfungerende dialog.  
Samtidig er egne indlæg også væsentlige, så dialogen giver gensidig inspiration og ikke alene 
handler om at argumentere ureflekteret på skift. 

 
5. Vi fremmer selvhjulpenhed og samarbejde, der aktiverer og styrker: 

Mål og retning handler om at gøre såvel børn, unge som familier mest mulig selvhjulpne og give råd 
og vejledning samt etablere støtte og indsats, der bestyrker det.  
Et aktivt borgerskab er et væsentligt potentiale - og skal være en del af en udviklingsstrategien 
omkring det enkelte barn i samspil med familien. 

 
Der er syv indsatsområder i Handicapcentrets strategiplan: 
 
1. Selvhjulpenhed - Fokus på den aktive borger i indsatsen 
Vi støtter barnet og familien i størst mulig selvhjulpenhed og tænker dette ind i alle vores indsatser 
 
2. Arbejdsglæde, venlighed og hjælpsomhed 
Vi arbejder mod meningsgivende arbejdsfællesskaber præget af venlighed, hjælpsomhed og selvdisciplin 
samt plads til begejstring, humor og ambitioner.  
 
3. Rettidig omhu 
Vi udfører vores opgaver grundigt og ordentligt samt har fokus på ressourceforbrug.  
Vi overholder vores frister i sagsbehandlingen. 
 
4. Ressourcebevidsthed og effektivisering 
Vi tænker langsigtet og planlægger med henblik på at sikre optimal udnyttelse af centrets ressourcer. 
Vi sikrer, at der konsekvent arbejdes med en økonomisk bevidsthed i det daglige sagsarbejde.  
 
5. Kompetenceudvikling og faglig robusthed 
Vi understøtter et dynamisk læringsmiljø, der sigter mod at familiernes egne løsninger i størst muligt omfang 
inddrages. 
 
6. Sammenhængskraft internt og eksternt 
Vi arbejder ud fra fællesskab og ejerskab om kerneopgaven – gerne med kreative og fleksible løsninger. 
 
7. Godt omdømme   
Vi har fokus på samskabende og helhedsorienteret samarbejde med familierne og samarbejdspartnere.  
Vi har som mål at fastholde og tiltrække fagligt dygtige og erfarne medarbejdere. 
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Om Handicapcentret for Børn 

Handicapcentrets målgruppe 

Målgruppen for Handicapcentret for Børn er børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.  

• En betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions nedsættelse er et handicap, der 
som udgangspunkt er livslangt, og der vil være et behov for støtte hele livet. Det kan ikke afhjælpes 
med behandling eller medicin.  

• En indgribende langvarig lidelse er, som udgangspunkt indgribende i alle aspekter i barnets liv og 
vil formodeligt forsat være det om et år.  

• Hvis barnet skal i behandling kan der ikke foretages vurdering af, om der er tale om en indgribende 
langvarig lidelse, før effekten af medicinen er kendt.  

• Alle behandlingsmuligheder skal være udtømt, før der kan foretages vurdering. Det vil sige, at hvis 
en familie/en ung takker nej til medicin så er behandlingsmulighederne ikke udtømt. 

• En kronisk lidelse er livslang men ikke nødvendigvis indgribende i barnets dagligdag. Dog ligger 
der heri, at barnet ved ophør med den medicinske behandling vil være akut livstruet med umiddelbar 
risiko for varig og væsentlig funktionsnedsættelse. 
 

Målgruppen defineres af servicelovens §41 samt afgørelser fra Ankestyrelsen. 

Vurderingen af, om et barn/ung tilhører målgruppen for servicelovens §41, sker i Handicapcentrets 
Modtagelse ud fra en individuel vurdering af hvert enkelt barns konkrete funktionsniveau og støttebehov på 
et givent tidspunkt.  

Et barn kan have vanskeligheder af et vist omfang, men hvis det vurderes, at barnet er velfungerende og får 
den nødvendige støtte i sin hverdag, er barnet ikke del af målgruppen på Handicapcentret for Børn. 
Vurderingen sker således ikke ud fra selve diagnosen, men ud fra omfanget af barnets vanskeligheder. I den 
nuværende praksis er et diagnoseområde som ADHD f.eks. ikke automatisk indbefattet i servicelovens §41 
målgruppe. 

Målgruppevurderingen sker gennem en visitationsproces, hvor der altid er både rådgivere, fagkonsulent og 
afdelingsleder inde over en vurdering. Målgruppevurderingen baseres på informationer fra alle relevante 
parter omkring barnet/den unge (læge, fysioterapeut, skole mv.). 

Handicapcentrets kerneopgaver   

Handicapcentrets kerneopgave er at understøtte børn og familier i målgruppen i at have gode 
forudsætninger for trivsel og udvikling – med intention om størst mulig selvhjulpenhed. Dette gør vi gennem 
følgende: 

• Støtte og vejledning til familier med børn med handicap  

• Bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste   

• Koordinerende opgaver i forhold til børn med handicap   

• Børnefaglige undersøgelser   

• Iværksættelse af dag- og døgnforanstaltninger samt opfølgning herpå  

• Tilsynsopgaver og myndighedsopgaver   

• Tildeling af timeafløsningspersoner til afløsning i hjemmet (Aflastningsordningen).   
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Organisering  

Handicapcentret er organiseret i: 

• En modtagelse inklusive reception (rådgivning samt afklaring af, om sager hører til Handicapcentrets 
målgruppe)  

• En forebyggelsesafdeling (bevilling af kompenserende økonomiske ydelser til forældre: Tabt 
arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser samt forebyggende foranstaltninger mv.)  

• En foranstaltningsafdeling (iværksættelse af foranstaltninger så som anbringelser uden for hjemmet, 
døgnaflastning og familiebehandling, kontaktpersoner mv.)  

• En projektafdeling, der rummer projekt Tættere på familien (sverigesmodel på handicapområdet), 
Projektet løber fra november 2016-november 2019.  

• En aflastningsordning (ansættelse af timeafløsningspersoner til familier med børn med handicap)  

• En økonomiafdeling (administrativ enhed).  

 

Handicapcentrets vision 

Handicapcentret for Børn er et ressourcecenter, der understøtter barnets udvikling, læring og trivsel.  

Det gør vi med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for selvhjulpenhed og livsduelighed gennem 

vejledning, kompenserende ydelser og særlig støtte i samarbejde med forældre og netværk. 

Handicapcentrets mission  

Handicapcentret for Børn er anerkendt for at samtænke, nyskabe og inspirere inden for det specialiserede 

børneområde. Vi er kompetente til værdiskabende samarbejde med familie og netværk samt til at inddrage 

familiens egne ressourcer og løsninger. 

 

 Ønsket effekt for borgerne: 

Vi arbejder på Handicapcentret på at støtte barnet og familien i at opnå størst mulig trivsel, udvikling, 
selvhjulpenhed og livsduelighed. 

 

Faglige strategier: 

Med selvhjulpenhed som det primære mål for vore borgere arbejder vi ud fra faglige strategier såsom  

• Forebyggelse af anbringelser via øget fokus på anvendelse af forebyggende forløb 

• Flere børn og unge i familiepleje  

• Stærke specialiseringer på vore lovgivningsområder samt på områder som hjerneskade, 

spiseforstyrrelser, og på forskellige diagnoser; dette koblet til en strategi om at øge den 

helhedsorienterede sagsbehandling 

• Indarbejdelse af den mentaliserende tilgang som fundament for mødet med/kommunikation med 

vore borgere 

• Styrket sagsbehandling i form af et øget fokus på forventningsafstemning og kommunikation omkring 

sagsbehandlingsprocessen og dens indhold 
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Udfordringer:  

• At forvalte et af servicelovens mest komplicerede og dokumentationskrævende lovområder og 

tilsvarende at formidle og oversætte dette til vore borgere. 

• At kommunikere afslag mv. til borgere med udfordringer og vanskeligheder, som f.eks. sorg og krise 

 

Link til HCBs film: http://www.aarhus.dk/da/borger/Handicap-og-socialpsykiatri/Boern-med-

handicap/Video-boern-med-handicap.aspx  
 

 

 

 

Vision FÆLLES – LAVES IKKE AF CENTRE 

2. EN GOD BY FOR ALLE 
 

 

Mission FÆLLES – LAVES IKKE AF CENTRE 

 

3. DEN AKTIVE BORGER 
 

Faglige strategier FÆLLES – LAVES IKKE AF CENTRE  

4. Relationel velfærd, Videns- og effektfokuseret tilgang og 
Mentalisering  

 

Tilgang 

5. SOCIAL KAPITAL 

Handicapcentret for Børn har gennem længere tid arbejdet med et stort fokus på Social kapital. Dette gør vi 

ved at have både et strategisk og dagligt fokus på vores kerneopgave, og ved at vedligeholde et godt 

arbejdsmiljø med en høj faglighed hos medarbejderne. Disse dele bidrager samlet til at opfylde 

Handicapcentrets mission om at skabe de bedste forudsætninger for selvhjulpenhed og livsduelighed hos 

målgruppen:  

Vi er ansat til at løse kerneopgaven, og det gør vi bedst i et godt arbejdsmiljø, som vi skaber 

sammen. 

Handicapcentret arbejder systematisk i den kommende periode med social kapital ud fra både egne løbende 

målinger af social kapital samt ud fra Socialforvaltningen fælles målinger. Vi har opbygget en fast struktur af 

MUS- og feedback-samtaler for at holde løbende fokus på kerneydelsen.  

Arbejdet med social kapital hænger også tæt sammen med det løbende fokus på fremmøde og nedbringelse 

af sygefraværet.  

http://www.aarhus.dk/da/borger/Handicap-og-socialpsykiatri/Boern-med-handicap/Video-boern-med-handicap.aspx
http://www.aarhus.dk/da/borger/Handicap-og-socialpsykiatri/Boern-med-handicap/Video-boern-med-handicap.aspx
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Fælles målsætning  

6. BORGEREN BLIVER BEDRE TIL AT MESTRE SIT LIV 
 

Handicapcentret for Børn arbejder mod at sikre målet om at styrke borgeren i at mestre sit eget liv på 

følgende måder: 

1. Med et stærkt fokus på livsduelighed og selvhjulpenhed i Handicapcentrets for Børns strategi 

2. Via forskellige inddragende og løsningfokuserede metoder i mødet med borgerne er der fokus på at 

afdække ressourcer, kompetencer og styrker hos både barnet/den unge som hos forældre og 

netværk. Der holdes bl.a. netværksmøder med deltagelse af Handicapcentrets konsulenter ud fra 

tanken om at skabe fælles løsninger på de udfordringer, der findes. På møderne sker der en fælles 

afdækning af, hvad der fungerer, hvad der udfordrer, og hvor der skal handles ift barnet/familien 

3. Gennem i større og større grad at anvende forbyggende indsatser, der styrker mestringen hos den 

enkelte familie (f.eks. familiebehandling, søskendekurser, Autismeindsigt, forældrekurser og netværk 

for familier i målgruppen) 

 

6.1 MÅLING AF EFFEKT 
 

Handicapcentret for Børn anvender Socialforvaltningens Effektvurderingsværktøj. Dette værktøj har fokus 

på, om vore indsatser virker og giver de ønskede resultater for borgeren. Samtidig bidrager det til en åben 

dialog med de pårørende og med borgeren om vore indsatser.  

Med implementeringen af CSC-social som sagsbehandlingssystem er det nu også én og samme handleplan, 

som ligger hos både myndighed og tilbud. Dette understøtter helhedsperspektivet på borgeren. 

Handicapcentret arbejder generelt ud fra fokus på viden og effekt af indsatser, blandt andet i form af løbende 

evalueringer på nye indsatser og tilbud. 

Desuden anvendes det som grundlag for en overordnet dialog med udfører om tilpasning af tilbudsviften. 

 

I projekt Tættere på familien (sverigesmodel på handicapområdet) er der i 2018 et særligt fokus på 

handleplaner og fælles mål med udførerdelen, som netop skal styrke fokus på de ønskede effekter af en 

foranstaltning. 

 

HCB arbejder desuden med effekt ved at måle på tilfredsheden ift mange af de initiativer, der iværksættes 

lokalt på centret: Der er netop opstartet et kursusforløb i hjernetræning for udvalgte forældre, som evalueres 

løbende og ved afslutningen i juni.  

Der skal iværksættes måling af forældretilfredshed ift et nyligt opstartet initiativ, hvor der sidder en 

”fremskudt” myndighedsrådgiver fra Handicapcentret på Skejby Sygehus. 

Der evalueres fast på de velkomstarrangementer, som HCB afholder for nye forældre, og konceptet tilpasses 

derefter. 

  

Fælles målsætning  

7. BORGERNE ER TILFREDSE MED VORES INDSATS 
Handicapcentret for Børn arbejder både med selv at måle på tilfredshed, f.eks. ifm et nyt kursusforløb i 

hjernetræning for udvalgte forældre, som evalueres løbende og ved afslutningen i juni.  

Der skal iværksættes måling af forældretilfredshed ift et nyligt opstartet initiativ, hvor der sidder en 

”fremskudt” myndighedsrådgiver fra Handicapcentret på Skejby Sygehus. Her har netop været afholdt 

halvårsevaluering. 
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Der evalueres løbende på de velkomstarrangementer (informationsmøder), som HCB afholder for nye 

forældre hver anden måned, og konceptet tilpasses derefter. 

 

Handicapcentret for Børn arbejder derudover systematisk med at omsætte resultater fra Socialforvaltningens 

forældretilfredshedsundersøgelser gennem justeringer i Handicapcentrets arbejdsformer og tilgange.  

 

På baggrund heraf er der i den kommende periode en særlig opmærksomhed på styrket modtagelse på 

Handicapcentret. Dette indebærer en tættere kontakt med familier, der er nye på Handicapcentret for Børn. 

Det betyder flere møder, tættere kontakt og mere fokus på at informere om status i sagen, 

sagsbehandlingstider mv. Desuden er der oprettet en fremskudt myndighedsfunktion på Aarhus 

Universitetshospital Skejby Sygehus, hvor rådgivere fra Handicapcentret meget tidligt i et forløb kan møde 

og rådgive forældre og personale.  

Handicapcentret arbejder i den kommende periode på at oprette tilsvarende fremskudte funktioner i andre 

sammenhænge, f.eks.Stensagerskolen, Langagerskolen, Klubben Holme Søndergård mv. 

 

Generelt har HCB gennem en årrække har et særligt fokus på forældretilfredshed, bl.a. som led i processen 

omkring styrkelse af handicapområdet. Vi arbejder i det daglige sagsarbejde med et stærkt fokus på Det 

gode møde mellem familier, brugergrupper og kommune. Rådgivere undervises også løbende i konceptet 

Styrket borgerkontakt.         

Derudover har vi igangsat en række tiltag med den hensigt at være i tættere og hyppigere kontakt med 

borgerne og få løbende input og feedback ad den vej. Der er bl.a. er oprettet et forældreråd, og der afholdes 

både fælles og individuelle velkomstmøder for alle nye forældre.  

 

Handicapcentret for Børn har som sin mission og vision at skabe løsninger i samarbejde med de børn, unge 

og familier, der er tilknyttet Handicapcentret. Vi arbejder også med øget tilfredshed på den måde, at vi via en 

god og åben dialog søger at sikre, at vi iværksætter de rigtige løsninger samt skaber gennemsigtighed for 

den enkelte familie. 

 

 

Fælles målsætning  

8. UDVIKLING AF DET SOCIALE ARBEJDE 
 

Ift udvikling af indsatser har Handicapcentret for Børn en løbende dialog med ledere og medarbejdere på 

udfører-området om, hvilke behov vi ser hos børn og unge lige nu, og hvordan der kan udvikles på Aarhus 

Kommunes tilbudsvifte. Det er en særlig opmærksomhed på, hvordan vi kan udvikle mere tidsbegrænsede 

og individuelt tilpassede tilbud. Et eksempel er udviklingen af det såkaldte ”Brobyggerkorps” af 

kontaktpersoner på CSB, der kan bidrage til at bygge bro for et barn/ung i overgange i livet.  

 

Der er desuden løbende opmærksomhed omkring nye problematikker, der fylder hos målgruppen. F.eks. er 

der på baggrund af voksende behov ift gruppen af unge med spiseforstyrrelser opstartet nye samarbejder 

mellem Handicapcentret og Center for Spiseforstyrrelser. 

 

I det daglige arbejde sker der en tæt opfølgning på Ankestyrelsens afgørelser. Dette danner grundlag for en 

løbende udvikling af sagsarbejdet og evt udvikling af kompetencer som følge heraf. 

Ift at arbejde mere koordineret og helhedsorienteret har vi bl.a. opstartet et samarbejde, hvor en PPR-

psykolog ugentligt arbejder på Handicapcentret for dermed at sikre hurtigere overlevering mellem de to 

forvaltningsenheder samt skabe videndeling.  
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Endelig huser Handicapcentret i perioden fra november 2016 til november 2019 Projekt Tættere på familien. 

I dette projekt har vi videreudviklet og tilpasset den såkaldte sverigesmodel til vilkår og rammer på 

børnehandicapområdet.  

 

Fælles målsætning  

9. SAMMEN OM VELFÆRD  
Handicapcentret for Børn har som sin mission og vision at skabe løsninger i samarbejde med de børn, unge 

og familier, der er tilknyttet Handicapcentret. Dette med det mål at styrke borgerens selvhjulpenhed og 

livsduelighed, og at bringe barnets eller familiens egne løsninger og behov mest muligt i spil. Derfor har 

handicapcentret også mottoet ”Sammen kan vi mer’”. 

 

Handicapcentret for Børn arbejder med at samskabe velfærd på følgende måder:  

Vi har et stort fokus på god og inddragende dialog set som et møde mellem to ”eksperter”, hvor vi som 

myndighedsrådgivere er eksperter ift. støttemuligheder og lovgivning og forældrene er eksperter ift deres 

barns behov og trivsel.  

Vi har de seneste år arbejdet med at implementere og tilpasse metoderne i Signs of Safety til 

handicapområdet. Vi bruger de inddragende- og løsningsfokuserede metoder i SOS-metoden til at 

samskabe og finde fælles løsninger med familie og netværk. 

 

Derudover er der de seneste år arbejdet meget med dialog med- og feedback fra borgere. Der er bl.a. 

oprettet et forældreråd på Handicapcentret, og der tilbydes til både samtaler med familievejleder for familien 

med børn med funktionsnedsættelser samt individuelle og fælles velkomstmøder for alle nye familier med 

mulighed for dialog. Disse møder evalueres efterfølgende og indholdet tilpasses derefter. 

 

I Projekt Tættere på familien (sverigesprojekt på børnehandicapområdet) arbejdes der målrettet på at 

afprøve metoder til at inddrage borgernes løsninger i højere grad. Det er hensigten med projektet, at 

rådgiverne skal opbygge et bedre kendskab til familierne og deres ressourcer og udfordringer for bedre at 

kunne hjælpe og støtte og for bedre at skabe rammerne for en koordineret og helhedsorienteret indsats. 

 

10. HØJT FAGLIGT NIVEAU OG GOD LEDELSE  
I det daglige arbejde på Handicapcentret arbejdes der med kompetenceudvikling af medarbejdere i form af 

faste udviklingsdage, supervision og undervisning ift ændret praksis og lovgivning. Desuden deltager 

Handicapcentrets medarbejdere løbende i Socialforvaltningens fælles kompetenceudviklingsforløb, f.eks. 

styrket borgerkontakt.  

 

Handicapcentret for Børn har taget hul på at omsætte mentalisering til daglig praksis i mødet med vore 

borgere. Mentalisering handler om at sætte sig i andres sted og søge at forstå andres oplevelser og følelser 

samtidig med, at man har øje for egen reaktion, adfærd og følelser. Og derudfra forstå samspillet mellem to 

parter. Dette danner grundlag for dialog og samarbejde mellem en myndighedsrådgiver og en familie og 

mellem kolleger indbyrdes. 

 

Endelig har ledelsen på Handicapcentret for Børn har gennemgået et længere lederudviklingsforløb med 

vægt på at få boostet ledelsesværktøjskassen, som indarbejdes løbende på centret i perioden 2018-19. 
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Fælles målsætning  

11. ØKONOMISK BALANCE I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 
 

Der er et vedholdende fokus på økonomi og sammenhængen mellem økonomi og faglighed på 

Handicapcentret for Børn: Økonomi er et fast punkt på ledermøder ugentligt og på personalemøder 

halvårligt. 

 

I det daglige sagsarbejde er der fokus på styrket selvhjulpenhed, mindst indgribende indsats og 

forebyggelse, hvilket spiller tæt sammen med det økonomiske perspektiv. Koblingen mellem økonomi og 

faglighed fastholdes også ved sagsmøder mellem rådgivere og Handicapcentrets økonomicontrollere 6 

gange om året.  

Desuden lægger Handicapcentret stor vægt på at levere en kvalificeret økonomistyring, herunder også at 

sikre rettidig omhu, som er et strategisk fokusområde for centret. 

Vi arbejder i den kommende periode på at udvikle kvaliteten af økonomiarbejdet i sagerne ved at udvikle nye 

samarbejdsformer mellem assistenter og rådgivere med fokus på relationel koordinering. 

 

I projekt Tættere på familien afprøves nye metoder til at støtte børn og familiers selvhjulpenhed og 

egenmestring for dermed at nedbringe indsatsniveauet i sagerne. I projektet arbejdes der desuden med 

bevidstheden om, hvordan ressourcer anvendes bedst og med størst effekt. 

 

Omdømme  

12. GOD KOMMUNIKATION 
 

Handicapcentret for Børn arbejder målrettet med at styrke kommunikation med borgere, samarbejdspartnere 

og organisationer på området. Dette gør vi bl.a. på følgende områder:  

 

- Vi har et stort fokus på god og inddragende dialog både i vores daglige sagsarbejde og mere bredt i 

kontakten med forældregrupper, organisationer ell.lign.  

- Vi har de seneste år arbejdet med at styrke transparensen omkring vores faglige vurderinger via 

bl.a. metoder til fælles beslutningstagning, tydelighed om aftaler, opkald med forklaring ifm afslag på 

ansøgninger, mulighed for direkte dialog med centrets ledelse ifm klager over samarbejdet med 

Handicapcentret. 

- Der afholdes også både individuelle og fælles velkomstmøder med henblik på at informere om 

støttemuligheder på Handicapcentret og i Aarhus Kommune og sætte rammerne for det kommende 

samarbejde mellem familie og kommune. 

- Styrket modtagelse af familierne 

- Indarbejdelse af kommunikationsredskaber hentet i den mentaliserende tilgang og Styrket 

borgerkontakt. 

 

Vi arbejder også med at styrke kommunikation og samarbejdsrelationer internt på Handicapcentret og i 

samarbejdet med den øvrige organisation. Dette gør vi bl.a. ved 

 

- Kvartalsvise møder med ledelsen i de centre, vi har tættest samarbejde med 

- Månedlige møder med PPR på ledelsesniveau 

- Anvendelse af den mentaliserende tilgang ift god kollegial kommunikation 


