
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Referat fra dialogmøde med Børne- og Familieudvalget vedr. budget 2022-2025 

D. 20. april 2021 

 

Deltagere fra Børn og Familie: Annette Winther Petersen, Berit Kristensen, Claus Friis Lange, Else 

Nielsen, Inger Guldager, Jette Haislund, Maria Markus, Pernille Funder-Schmidt, Sarah Agerbo Nielsen, 

Susanne Nygaard Nielsen og Line Storgård Hansen 

 

1. Udvalgsformand Trine Ørskov byder velkommen  

Alle mødedeltagere giver en kort præsentation af sig selv.  

Trine Ørskov sætter rammen for mødet; Børn og Familie indleder med deres input til udvalget. 

Derefter tager Trine over i forhold til en debat om de emner, de forskellige afdelinger i Børn og 

Familie har budt ind med.   

 

2. FagMED’s signaler og ”gode råd” til udvalget 

Socialrådgivningen:  

- Socialrådgivningen er interesseret i at der udbydes flere indsatser i forskellige 

sammenhænge, fx indsatser ift. skolevægring. 

- De ser derudover udviklingsmuligheder på Sommerfuglen. De oplever, at børn og forældre 

er glade for sommerfuglen.  

Sundhedsplejen:  

- Sundhedsplejen oplever et stigende behov på specialområdet – der er et behov for stigende 

timeforbrug i Familien på vej 

- Derudover nævnes projektet Minding the baby. Projektet har ikke ressourcer via 

budgettet, og Sundhedsplejen oplever, at de har svært ved at finde ressourcer til projektet i 

den sidste del af projektperioden  

- Demografiregulering betyder, at Sundhedsplejen skal opnå en samlet besparelse på 

662.000 kr. ved udgangen af 2023. Det italesættes, at de har svært ved at se, hvordan dette 

skal kunne løses – man vil gerne forsætte den store fleksibilitet i sundhedsplejen, men det 

kan være svært fremadrettet pga. besparelserne.  

- Sundhedsplejen oplever et efterslæb efter corona + øget mistrivsel blandt børn og unge 

pga. corona. Dette efterslæb vil Sundhedsplejen få svært ved at håndtere pga. 

demografireguleringerne.  

PPR:  

- Projekt skolevægring – et satspuljeprojekt finansieret af Sundhedsstyrelsen – udløber ved 

udgangen af 2021  

 

- PPR erfarer, at denne tidlige tværfaglige indsats ift. skolefravær kan medvirke til at 

forebygge langvarig skolevægring og mindske barnets/den unges risiko for 

videreudvikling af psykiske problemstillinger.  
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- Projektet har fokus på den forebyggende indsats, men sidste år fik PPR bevilliget 

kommunale midler til de mere massive, langvarige fraværssager. Der arbejdes derfor pt. på 

en indsats i PPR i forhold til tunge/massive fraværssager.   

- Børn og Familie ønsker dog efter projektets udløb at kunne fortsætte den forebyggende 

skolefraværsindsats, så man både kan tilbyde en indsats ift. forebyggende skolefravær og 

mere massivt skolefravær. PPR ønsker derfor som minimum en fuldtidsstilling til at kunne 

videreføre arbejdet fra satspuljeprojektet.  

Tandplejen:  

- Der gives følgende status fra tandplejen: Corona, værnemidler og anderledes 

behandlingstider er en del af medarbejdernes hverdag nu. Hele personalet har gennemgået 

en stor forandring. Der har tidligere været et stort fokus på forebyggelse, som desværre 

har været skåret væk under corona, fordi tiden ikke har været til det.  

- Der opstod en lang venteliste under nedlukningen, men man håber på at være med ift. 

almindelige undersøgelser, når vi når til sommerferien 2021.  

- Borgerbookingsystemet har været lukket ned under corona, men nu lukkes det op igen, så 

borgeren selv kan booke tider og rykke tider.  

- Tandplejen har stadig svært ved at få fat på samt fastholde tandlæger. De har haft vakante 

stillinger, som har betydet, at de har kunnet spare op til tre nye røntgenapparater. Disse 

apparater skal alle sættes op i Ringkøbing, da der stadig er meget uvished omkring 

klinikken i Skjern. Tandplejen ønsker derfor at høre udvalget til, hvad status på situationen 

omkring klinikken i Skjern.  

Familiecentret:  

- Det fortælles, at Familiecenteret ser meget frem til de nye lokaler på Ternevej i Videbæk.  

- Det kan dog blive en udfordring ift. kørsel, hvis huset i Tarm nedlægges pga. tilstanden i 

huset i Tarm, så Tarm og Videbæk samles i huset i Videbæk.  

- Familiecentret anerkender den nye stilling, Familiecentret har fået i spæd og småbørns 

teamet. 

- Derudover italesættes det, at Sommerfuglen booker allerede nu Familiecentrets lokaler en 

del, så hvis Sommerfuglen udvides, vil det give et pres på lokalerne i Ringkøbing.  

 

Debatrunde – spørgsmål og bemærkninger.  

Trine Ørskov spørger medarbejderne, hvilke udviklingsmuligheder de ser ift. Sommerfuglen.  

- Det italesættes, at Socialrådgivningen oplever en mangel på gruppeforløb/gruppetilbud, fx 

til børn med autisme, eller krisegrupper til forældre. Det er mangel på både ressourcer og 

lokaler, der bremser os i at kunne tilbydes lokale gruppetilbud, hvorfor tilbuddene i stedet 

købes eksternt.  

Bjarne Svendsen spørger ind til Skolefraværsprojektet 

- Repræsentant fra PPR fortæller, at det tværfaglige samarbejde/koordinering er enormt 

vigtigt i arbejdet med skolefravær.  

- Én fuldtidsstilling i PPR vil nok ikke kunne dække hele kommunen – og lige nu arbejder 

både Familiecentret, Socialrådgivningen og PPR ind i skolefraværsprojektet, så det er 

nødvendigt at tænke tværfagligt ift. indsatsen.  
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- Benjamin Morthorst efterspørger en evaluering på Skolefraværsprojektet – fx efter 

sommerferien – samt en status på omfanget af skolevægring efter corona (har coronaen 

har indflydelse på antallet af børn, der er fraværende eller har svært ved at komme i skole).  

Benjamin Morthorst spørger, om der er andre end Tandplejen, der mærker efterslæb efter corona 

- Repræsentant fra Tandplejen fortæller, at Tandplejen kommer til at skulle spare et sted 

pga. demografireguleringen, og det vil være på forebyggelsesområdet. 

- Det italesættes, at Sundhedsplejen mærker et efterslæb ift., at de ikke komme til at kunne 

at nå alle 3. klasses-elever i år. Samtaler med elever i 3. klasse er ikke en skal-opgave, men 

det er en samtale, der bliver prioriteret i RKSK – det er en vigtig forebyggende og 

opsporende samtale, da næste samtale først er i 6. klasse. Sundhedsplejen efterspørger 

derfor, om man kan søge om en stilling på 1 år til at følge op på det efterslæb, der er 

opstået.   

Trine Ørskov spørger ind til demografireguleringen i Tandplejen – burde det ikke gå lige op? 

- Tandplejen forklarer, at det ikke er de små børn, der kræver særlig meget af Tandplejen – i 

tandplejen fylder de, når de bliver ældre. Derefter kan de i Tandplejen ikke mærke på 

arbejdsmængden, at der bliver født færre børn – det kommer først, når børnene bliver 

ældre. 

- Trine Ørskov forslår, at demografireguleringen evt. skal justeres efter alder?  

- Trine Ørskov fortæller ift. til klinikken i Skjern, at de er opmærksomme på, at der skal ske 

noget ift. bygningen i Skjern, men så vidt Trine ved, er bygningen netop sat til salg (eller 

lige på trapperne). Udvalget er opmærksomme på, at der skal ske noget nyt i Skjern, men 

om det bliver om 1, 2 eller 3 år, ved de ikke. Der er dog gang i nogle tanker, og der kigges 

på mulighederne, og Trine noterer sig, at det er noget, der fylder hos Tandplejen. Trine vil 

kigge på, om der kan laves en oversigt over processen, så den er nemmere at følge med i. 

Demografireguleringens indvirkning på Sundhedsplejen   

- Sundhedsplejen har fuld forståelse for, at man regulerer ift., at der fødes færre børn. I 

praksis er der bare en generel udvikling på børneområdet, som kan være svær at følge, da 

det sundhedsfaglige arbejde ind i udsatte familier fylder mere og mere i Sundhedsplejen.  

- Projektet Minding the baby arbejder med sårbare familier ift. kontakt og samvær med 

barnet, og man oplever i Sundhedsplejen, at arbejdet er mere ressourcetungt end man så i 

starten. Pga. demografireguleringerne er det derfor svært at finde ressourcer til projektet 

fremadrettet.  

- Trine Ørskov foreslår, at der skelnes mellem demografireguleringen (herunder udgifterne 

til ”skal-opgaverne”) og ressourcerne til de mere projektrelaterede opgaver som fx 

Minding the baby. Så kan man trods demografireguleringerne godt vælge at prioritere 

nogle midler til videreførsel af projekter som fx Minding the baby.  

Trine Ørskov stiller spørgsmål til Familiecenteret ift. øget kørsel i forbindelse med evt. lukning af huset 
i Tarm  

- Forslag et er, at husene i Tarm og Videbæk lægges sammen på Ternevej i Videbæk. Trine 

Ørskov ønsker at høre, hvad det vil betyde for området i Tarm? 

- Repræsentant fra Familiecentret fortæller, at i forhold til kontaktbørn og Børnegrupper, 

der skal fragtes til Videbæk, vil det give en del ekstra kørsel frem og tilbage.   

- Det tilføjes, at det er rigtigt, at der er en problematik ift. kørsel, da der er en del borgere i 

den sydlige del af kommunen, som er i kontakt med Familiecentret. Der kunne dog være 
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nogle muligheder ift. lokaler i den sydlige del af kommunen, fx Sundhedscentret i Tarm 

eller ungdomsskolen. Eller man kunne evt. tænke i en bus.  

Trine Ørskov ønsker at høre mere om Nye veje og kompetenceudvikling i forhold til dette 

- Trine Ørskov har hørt en medarbejder fra Familiecentret fortælle, at hun oplevelse stor 

værdi i at kunne sparre med en medarbejder fra PPR. Trine spørger, hvordan man i Børn 

og Familie arbejder med dette – og hvordan fungerer det?  

- Repræsentant fra PPR fortæller, at idet PPR nu arbejder ”tættere på”, så øges mulighederne 

for at bruge hinandens fagligheder på tværs.  

- Det tilføjes, at man evt. kan kigge på, om vi skal sparre mere med hinanden på tværs. 

Midlerne fra sidste års budget har gjort det muligt for PPR at planlægge temadage til bedre 

samarbejde på tværs, hvilket de er meget glade for.  

- Derudover tilføjes der, at Socialrådgivningen, Sundhedsplejen og Familiecentret måske har 

manglet lidt ift. kompetenceudvikling, da der har været størst fokus på 

kompetenceudvikling i PPR. 

Afslutningsvist udtrykker Helge Albertsen en stor tak til det arbejde, der udføres i Børn og Familie. 

Han tager med sig, at opkvalificering ift. Nye opgaver er vigtigt.  

Trine Ørskov afrunder med at fortælle, at udvalget vil tage alle kommentarer med til de kommende 

møder i Børne- og Familieudvalget, hvor budgettet vil blive drøftet.  

 


