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Hvad skal vi dele perspektiver om 

de næste 2 timer…..

Den samfundsmæssig boldbane

- Hvilken boldbane og hvilke spilleregler er der på banen?

- Tværfagligt samarbejde og brugerinvolvering.

- Hvordan arbejder vi politisk?

Den professionsfaglige bane

Hvor vi står som faggruppe monofagligt?

Hvordan bliver vi stærkere monofagligt?
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Fysisk aktivitet, så vi forebygger hjernetræthed



Den samfundsmæssige boldbane

Hvad er styring?

22. maj 2017 4



Styring er:
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• ”…Social påvirkning af individer, organisationer og 

organisationsfelter, der sigter mod at understøtte eller 

ændre adfærd enten direkte eller indirekte gennem 

regler, viden, økonomiske ressourcer, interaktion, 

normer og legitimitet.” 

Caroline Grøn (2014) offentlig styrring



Flere styringsformer på samme tid
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Kan I genkende alt dette på en gang?
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Hvorfor er samfundsniveauet så vigtigt ?

• Fordi styringsformerne er med til at sætte en retning for 

hvad der prioriteres og måles og belønnes.

• Hvis vi vil være regnet med ind som aktører skal vi 

forstå denne kontekst og spille ind i den og påvirke den.
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Politik i samfundet og i de andre 

organisationer.

Kvalitet

KLTværfaglighed

samskabelse
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Forældre samarbejdet
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• De fagprofessionelle har ansvar for at:
- samarbejde systematisk med alle 
forældre om børn og unges læring, trivsel 
og udvikling med afsæt i viden fra 
forskning.

- Stille tydelige og differentierede 
forventninger til forældrenes indsat- og 
afstemme forventningerne med forældre.

- Gøre det muligt for alle forældre at 
deltage aktivt i deres barns læring og 
udvikling fra fødslen og frem.

- Give forældrene viden om deres egen 
betydning for deres børns læring, trivsel 
og udvikling.



Kvalitetsudvikling 

– flere skal klare sig bedre
ønske: øget kvalitet forankret i handling 
i læringsmiljøerne og den faglige ledelse

Formål: partnerskab om styrket kvalitet 
i dagtilbud – at øge kvaliteten i de 
kommunale dagtilbud gennem 
tværgående og forpligtende samarbejde

Resultat: Partnerskabet skal give 
merværdi for de deltagende kommuner 
ved at udnytte parternes forskellige 
kompetencer og erfaringer, skabe 
synergi og innovation.
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Igangsættes i 
september 2017



Partnerskabsprojekt 

• Succeskriterierne:

dagtilbudsområdet skal være prioriteret 
højt i kommunen.

Den faglige ledelse i forvaltningen og 
institutionerne bliver udfordret og udviklet

Der skal ske en udvikling af en 
evalueringskultur.

Ny lovgivning skal implementeres 
herunder pædagogiske læreplaner bliver 
understøttet.

• 4 temaer som kommunerne 
kan tilmelde sig

1) udvikling af pædagogiske 
læringsmiljøer med afsæt i viden fra 
forskning

2) Dagtilbud og tværfagligt samarbejde, 
der fremmer social mobilitet

3) Samarbejde med forældre om børns 
læring og trivsel i dagtilbud

4) Digital understøttelse af 
kvalitetsudvikling i dagtilbud
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Kognitiv og social opgave 20 min. 
Inkl. pause

• 1)

Beskriv skriftligt på 2 min, 
hvordan skaber I mulighed for at 
alle forældre kan deltage aktivt i 
samarbejdet om deres barns 
udvikling og trivsel?

Hvordan ved i om i generelt 
lykkes med at skabe disse 
muligheder?

• 2)

Gå sammen 4 personer 
Vælg en tidsholder. 
Læs kort op hvad der står på 
Jeres papir.

Se om I kan blive enige om ét 
eksempel I finder bedst 
(begrund)

Vi samler op i plenum bagefter.
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Vi samler op i fællesskab 

- og husk kaffe
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Politik i Ergoterapeutforeningen
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Involvering af vores stærke faglige netværk

Kontakt til netværk

Input til gode arbejdssteder

Det gode eksempel og brug medierne
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Debat i medier         Politikerne inviterer til 

dialog. Se mere på Anna Maries facebook.
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Fra samfund og tværfaglighed 

tilbage til monofaglighed
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• Huskeliste – ergoterapeuters styrker:

• Bruger validerede redskaber.

• Har fokus på muligheder og ressourcer (= ressourcefinder).

• Er sundhedsfaglige og socialfaglige (Fx kan ergo'er læse lægejournaler, 

forstå de psykiske problemstillinger og den sociale kontekst).

• Kan justere omgivelserne i stedet for mennesket (kompensationsstrategier 

og energibesparende principper).

• Kan bygge bro mellem arbejdsliv og hverdagsliv.

• Arbejder målrettet og målbart. 

• Mål fastsættes sammen med borgeren (tager afsæt i borgernes motivation 

og ressourcer).

• Arbejder helhedsorienteret. 

• Kan lave afklarende funktionsbeskrivelser
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Faglighed og hvordan ser andre os?

Vores felt er bio-psyko-social

• Vores sprog kan forbinde os 

og adskille os fra andre 

faggrupper.

• ”…Du skal lave disse 

øvelser…”

• ”Sådan er dine sanser..og

det kan vi kompensere..”

Fx sensory profil

• Profilen viser barnet har ”Lav 

registrering” – hvordan ser 

det ud i hverdagen og hvilke 

aktiviteter kan arbejde med 

den del. Hvilken sproglighed 

knytter sig til det og hvordan 

inviterer vores redskab andre 

ind?
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Hvad ser andre ved os og hvad 

tror vi at vi siger?
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Nuværende fokus 

– what is the matter with you

Find fejlen Hvad lægger vi vægt på

• Det naturvidenskabelige 

fund i sanser, anatomi, 

manglende deltagelse, 

forklaringen på hvorfor der 

er en begrænsning.

• Beskriver interventionen i 

øvelser, gentagelser etc.
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Tilbage til rødderne.

- What matters to you?
Kvalitet i fagligheden

• Når der fx laves en 

sensorisk profil, så 

kobler vi den viden til 

den viden vi har 

omkring de aktiviteter 

der er vigtige for barnet. 
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Tak for ordet.

Hvad tager I med Jer fra oplægget?

- Er der noget nyt?

- Noget der bekræfter nogle forståelser?

- Noget der udfordrer og forstyrrer? 


