Bilag 2

Styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte –
modningsprojekt
Mødeaktiviteter og tidsplan
Der afholdes en række møder på tværs af Socialstyrelsen, evaluator og de deltagende kommuner i perioden
oktober 2022 til december 2025. Mødeplanen kan justeres ved behov i løbet af projektperioden både ift.
antal møder og deltagerkredsen.
Formål: Det overordnede formål med møderne er at understøtte implementering og modning af indsatsen
og erfaringsudveksling og læring på tværs.
Socialstyrelsen rolle: Socialstyrelsen varetager proces- og implementeringsstøtten og
sekretariatsfunktionen for udviklingsmøderne. Socialstyrelsen står således for udarbejdelse af dagsordener,
indkaldelse til møder, mødeledelse og udarbejdelse af beslutningsreferater ifm. udviklingsmøderne.
Dagsordener, mødeindkaldelse, mødeledelse og udarbejdelse af referater ifm. dialogmøderne
udarbejdes/varetages i samarbejde med de enkelte kommuner.
Deltagerkreds: 3 - 4 projektkommuner, VIVE (evaluator), Socialstyrelsen, kompetenceleverandør.
Mødeformer:


Udviklingsmøder: Deltagerkredsen omfatter de deltagende kommuner, VIVE og Socialstyrelsen. Der
afholdes to udviklingsmøder per år, hvoraf VIVE deltager i et af dem.
Fra kommunens side deltager som udgangspunkt et implementeringsteam, som består af
projektkoordinator, enkelte medarbejdere, der arbejder med indsatsen i praksis, og relevant leder.
Deltagerkredsen kan udvides efter behov.



Dialogmøder: Dialogmøderne afholdes mellem Socialstyrelsen og den enkelte projektkommune for
at sætte fokus på implementeringsforudsætninger og behov mm. i den enkelte kommune. Hver
kommune deltager i to dialogmøder per år. Fra kommunens side deltager implementeringsteamet.
Deltagerkredsen kan udvides efter behov. VIVE deltager efter behov.

Mødested: Udviklingsmøder afholdes som udgangspunkt fysisk i Socialstyrelsens lokaler i Odense.
Dialogmøder afholdes som udgangspunkt i den enkelte kommune. Der kan dog være enkelte møder, som
med fordel kan afholdes virtuelt.
Andre projektrelaterede aktiviteter: Ud over deltagelse i møderne forventes det, at kommunerne deltager
i kompetenceudvikling og evalueringsaktiviteter.



Kompetenceudvikling: Der regnes med ca. 6-8 undervisningsdage i 2023, evt. virtuelle
undervisningsaktiviteter plus ca. 1-2 opfølgende undervisningsdage i hhv. 2024 og 2025.
Evaluering: Projektkommunerne bidrager løbende til evalueringen af indsatsen med fx
dataindsamling og dokumentation, nøglemedarbejderes deltagelse i interviews og besvarelse af
spørgeskemaer mm.

Oversigt over møder
Hvornår
November 2022

Aktivitet
Opstartsmøde

Januar – marts 2023

Kompetenceudvikling

Februar – april 2023

Opstartsworkshops i de enkelte
kommuner

Maj 2023

Udviklingsmøde

September – oktober 2023

Dialogmøder i de enkelte kommuner

November 2023

Udviklingsmøde

2024

Kompetenceudvikling

Februar – april 2024

Dialogmøder i de enkelte kommuner

Maj 2024

Udviklingsmøde

September – oktober 2024

Dialogmøder i de enkelte kommuner

November 2024

Udviklingsmøde

2025

Kompetenceudvikling

Februar – april 2025

Dialogmøder i de enkelte kommuner

Maj 2025

Udviklingsmøde

September – oktober 2025

Afslutningsworkshops i de enkelte
kommuner

November 2025

Fælles afslutningsmøde

Deltagerkreds
Kommuner, leverandør til
kompetenceudvikling,
Socialstyrelsen og VIVE
Kommunale medarbejdere, evt.
ledere og evt. VIVE
Implementeringsteam og alle
relevante medarbejdere,
Socialstyrelsen
Kommuner, VIVE, evt. leverandør
til kompetenceudvikling,
Socialstyrelsen
Implementeringsteam,
Socialstyrelsen og evt. VIVE
Kommuner, evt. leverandør til
kompetenceudvikling,
Socialstyrelsen
Kommunale medarbejdere, evt.
ledere og evt. VIVE
Implementeringsteam,
Socialstyrelsen og evt. VIVE
Kommuner, VIVE, evt. leverandør
til kompetenceudvikling,
Socialstyrelsen
Implementeringsteam,
Socialstyrelsen og evt. VIVE
Kommuner, evt. leverandør til
kompetenceudvikling,
Socialstyrelsen
Kommunale medarbejdere, evt.
ledere og evt. VIVE
Implementeringsteam,
Socialstyrelsen og evt. VIVE
Kommuner, VIVE, evt. leverandør
til kompetenceudvikling,
Socialstyrelsen
Implementeringsteam og alle
relevante medarbejdere,
Socialstyrelsen og evt. VIVE
Kommuner, VIVE, Socialstyrelsen

