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Aftale mellem Familiesektionen og Børne-
Familiechefen

1. Indhold
Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem 
institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, institution drives under. 
Parterne udformer og indgår en aftale, som beskriver hvordan de politiske mål konkretiseres 
og udmøntes på den enkelte institution eller serviceområde. Derudover kan der fastlægges mål 
for institutionens arbejde, som ike direkte er afledt af bevillingsmålene.

Aftalen udarbejdes på grundlag af de opnåede resultater fra foregående års aftale, det aktuelle 
budgetårs bevillingsaftale mellem det politiske fagudvalg og afdelingschefen, samt det aktuelle 
års budget.

Aftalen omfatter både den økonomiske og den faglige styring, således at der skabes klarhed og 
balance i forventningerne til institutionens udvikling og serviceniveau, og at dette afstemmes 
med de økonomiske rammer, som er til rådighed for institutionen.

2. Mission og Vision

Børn- og Ungeudvalget har følgende mission og vision:

Mission
Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt 
børneliv.

Vision
Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med 
oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, 
så de er godt rustede til det senere voksenliv.

Familiesektionen har følgende mission og vision

Mission
Familiesektionen skal medvirke til at udvikle de 0-18 årige til hele, sunde og livsduelige 
mennesker, hvor respekt, mangfoldighed og anerkendelse er bærende værdier. 

Vision

o Skaber udvikling for så stor en andel som muligt i de almene tilbud – inklusion
o Fokuserer på ressourcer frem for mangler
o Sikrer sammenhæng mellem de forskellige tilbud
o Er en attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere
o Vi vil, at borgerne skal føle sig velkomne. 
o Vi vil, at borgerne skal føle sig set, hørt og anerkendt. 
o Vi vil, at medarbejderne i Familiesektionen føler fællesskab og viser interesse for 

hinanden.
o Vi vil, at der i Familiesektionen findes et fælles fagsprog og fælles mål for vort arbejde.
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3. Økonomi – budgetforudsætninger for institutionen

Driftsbudget for 2016 111.425,-

Evt. påtænkte, større aktiviteter i 2016

4. Mål for Familiesektionen for 2016/17

Mål Handlinger Succeskriterier

I et samarbejde understøtter 
vi forældre, børn, og unge til 
at skabe forandring og øget 
trivsel i eget liv. 

Det betyder bl.a.:
 Vi inddrager familiens 

ressourcer, netværk og 
civilsamfund.

 Vi forhandler med familien 
om deres forandringsmål

 Vi er i mødet med 
borgeren tydelige, 
afgrænsede og præcise på 
vores forskellige 
positioner og opgaver.

 Det skal være tydeligt, for 
de involverede parter,
hvilken indsats der 
iværksættes, om ønskede 
ændringer opnås og hvor 
længe indsatsen skal løbe. 

Der gennemføres et 
pilotprojekt i forhold til 
professionsudvikling.

Det betyder:
 Der etableres en 

tværfaglig 
supervisionsmodel hvor 
fagpersoner mødes mhp. 
fælles handlestrategier i 
særlig komplekse sager. 

 Der udarbejdes fælles 
handleplaner på tværs af 
forskellige sektioner, hvor 
man har ”aktie” i de 
enkelte sager.

Vi arbejder med inddragende 
metoder
 Netværksmøder 
 Familierådslagning.
 Netværkskort 

Vi arbejder med SMART mål i 
handleplanen. 
 Der gennemføres en 

opfølgende temadag i 
sektionen. 

Der skal implementeres 
værktøjer der kan måle effekt 
af indsatser.

For organisationen:

 At det tværgående 

samarbejde forenkles, er 

sammenhængende og 

understøttende for 

indsatsen hos de berørte 

fagpersoner og 

samarbejdspartnere.

 At der gøres brug af de 

metoder og redskaber, 

der er tænkt.

 At handleplanen sikrer en 

fælles forståelse af 

opgaven/indsatsen og 

forventede effekt

 At alle nye og reviderede 

handleplaner har mål der 

lever op til ”SMART” 

metoden

For borgerne: 
 At forældre, børn og unge 

giver udtryk for en 
oplevelse af en 
sammenhængende, 
tværfaglig og 
gennemskuelig indsats

 At der har været et 
tilrettelagt forløb, der har 
givet familierne nye 
handlemuligheder og 
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positive forandringer for 
børnene. 

 At familien har ejerskab til
handleplanen og 
forståelse af 
opgaven/indsatsen og 
forventede effekt 

Der er ønske om at tage ved 
lære af de gode erfaringer fra 
projekt ”Vi vil mere - En 
helhedsorienteret indsats” og 
overføre disse til Familie-
sektionen. 

Det betyder: 
 At vi undersøger hvad der 

har haft positiv betydning 
for forældrenes 
beskæftigelsessituation og 
børnenes trivsel 

Der gennemføres en 
undersøgelse/evaluering hvor 
der gives input fra:
 Forældre, børnene/unge 

og fagpersoner

Der skal laves en plan for 
formidling og implementering 
af de gode erfaringer.

At det bliver tydeligt hvad der 
gør en forskel og hvad denne 
består i. 

At den beskrevne 
erfaring/læring overføres til 
øvrige del af Familie-
sektionen. 

5. Rammerne for ledelsens arbejde 

De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde. 

Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det 
økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte 
institutionsleder. 

I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler for Silkeborg Kommune, hvor 
principperne bag overførselsadgang af budget til efterfølgende års bevilling er beskrevet i 
afsnittet om bevillingsregler i ”Budget i overblik”.


