Foreløbigt

Program for webinar om ICS
og udredningsværktøjet 2021




Torsdag d. 04. november kl. 9.00 – 13.00 for kommuner på Sjælland, øerne og Bornholm.
Torsdag d. 11. november kl. 9.00 – 13.00 for kommuner på Fyn og i Sønderjylland
Torsdag d. 25. november kl. 9.00 – 13.00 for kommuner i Midt- og Nordjylland.

Kl. 9:00 – 9:45 Velkomst og nyt fra Socialstyrelsen
Kl. 9:50 – 10:30 Temadrøftelse, 1. runde
1.
2.
3.
4.
5.

Afdækning af forældrekompetencer – højre side af ICS trekanten
Anvendelse af udredningsværktøjet
ICS - forankring og implementering af ICS i jeres kommune
ICS som ramme for sparring i daglig praksis
Anvendelse af ICS sammen med andre metoder som f.eks. Signs of Safety

Kl. 10:30 – 10:45 Pause
Kl. 10:45 – 11:15 Inspirationsoplæg
Nye retningslinjer for forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelse v.
Dea Azizi Thomsen, specialkonsulent, VISO, Socialstyrelsen.
I dette oplæg vil Socialstyrelsen udfolde de faglige anbefalinger og lovmæssige krav i de
nye retningslinjer for forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelse, der udkom i
2021. Der vil særligt være fokus på, hvordan socialrådgivere og ledere kan bruge
retningslinjerne til at understøtte kvaliteten af sagsbehandlingen, og der vil gives
eksempler på, hvordan retningslinjerne kan anvendes ved overvejelse om anbringelse eller
adoption uden samtykke.
Kl. 11.20 – 12:05 Temadrøftelse, 2. runde
1.
2.
3.
4.
5.

Afdækning af forældrekompetencer – højre side af ICS trekanten
Anvendelse af udredningsværktøjet
ICS - forankring og implementering af ICS i jeres kommune
ICS som ramme for sparring i daglig praksis
Anvendelse af ICS sammen med andre metoder som f.eks. Signs of Safety

Kl. 12:05 – 12:20 Pause
Kl. 12:20 – 12:50 Inspirationsoplæg

Erfaringer fra projekt om en systematisk opfølgningspraksis v. Louise
Austeen Leth, specialkonsulent, Børn, Unge og Familie, Socialstyrelsen.
I dette oplæg vil Socialstyrelsen dele erfaringer fra et partnerskab med fem kommuner,
der er i gang med at afprøve, hvordan en systematisk opfølgningspraksis i
sagsbehandlingen kan bidrage til øget fokus på barnets progression både i forhold til
handleplansmål og i et hverdagslivsperspektiv. Der vil desuden gives eksempler på,
hvordan små justeringer af nuværende praksis kan have betydning for en mere fokuseret
opfølgningspraksis.
Kl. 12:50 – 13:00 Afrunding og tak for i dag v. Socialstyrelsen

