
Samskabelse via socialpolitiske laboratorier

Invitation til: 

Forældre til sårbare børn i Gentofte

Borgere der interesserer sig for socialpolitik

De politiske partier og kandidater 

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV I GENTOFTE?
- Vær med til at løfte den sociale indsats via deltagelse i socialpolitiske laboratorier

I september skrev 58 forældre til børn med særlige behov et usædvanligt brev til borg-

mesteren i Gentofte Kommune. De skrev bl.a. om ansatte med manglende indsigt i børns 
trivsel, ansatte der ikke taler sammen, lange sagsbehandlingsforløb, fejlbehæftede forløb og 
afgørelser, uklare og svingende procesgange og ansattes modstand overfor forældreinput. 
Siden har andre forældre i samme situation sendt breve til kommunen.  

Socialpolitisk Forum i Gentofte vil gerne følge op på dette forældreinitiativ og sætte fokus 
på børn med særlige behov i Gentofte. Problemet er ikke nyt og forældrenes mange klage-

sager i Ankestyrelsen tyder på, at der ikke for alvor er taget hånd om disse udfordringer.

Derfor inviterer vi forældre til sårbare børn, interesserede borgere og kandidater fra de 
politiske partier til to ”socialpolitiske laboratorier” i Byens Hus torsdag den 28. oktober og 
tirsdag den 9. november. Laboratorierne er et ”samtaleværksted”, hvor forældre, borgere 
og politikere kommer til at arbejde i tværpolitiske workshops, hvor der lægges vægt på den 
konstruktive samtale og de borgernære løsninger. 

Vi fremsender her programmet for de socialpolitiske laboratorier. Desuden et inspirations-

oplæg ”Et socialt bæredygtigt Gentofte”, der bla. skitserer behovet for en socialpolitik, der 
har et inkluderende syn på borgerne. At arbejde inkluderende er et grundlæggende men-

neskesyn - ikke bare en metode. Vi vil med laboratorierne også sætte fokus på, hvordan 
Gentofte Kommune via sin praksis kan leve op til FN´s børnekonvention og FN´s handicap-

konvention.

Med venlig hilsen Kim Tverskov, formand

Socialpolitisk Forum i Gentofte 
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I september skrev 58 forældre til børn med særlige behov et usædvanligt brev til borgmesteren i 
Gentofte Kommune. De skrev bl.a. om ansatte med manglende indsigt i børns trivsel, ansatte der 
ikke taler sammen, lange sagsbehandlingsforløb og fejlbehæftede forløb og afgørelser.

Socialpolitisk Forum i Gentofte har inviteret forældrene og repræsentanter fra de politiske partier 
til to arbejdende socialpolitiske laboratorier for at skabe en åben og fordomsfri dialog. Formålet 
er den 28. oktober at samskabe et ”problemkatalog” (hvad er udfordringerne?) og den 9. no-

vember at samskabe et ”drømme-katalog” (hvad er løsningerne?). Resultatet af laboratorierne 
sendes til Gentofte Rådhus som inspiration til fagpersonalet og den kommende kommunalbesty-

relse.

De socialpolitiske laboratorier gennemføres under 4 dogme-regler: 1. Du skal lytte mere end du 
taler. 2. Du skal både fokusere på borgernes og på kommunens behov. 3. Du skal inddrage fakta 
og ny viden, inden du tager stilling. 4. Du skal lede efter mulige fælles løsninger.   

Torsdag den 28. oktober kl. 19.00 - 22.15 

Tirsdag den 9. november kl. 19.00 - 22.15

Socialpolitisk Forum i Gentofte



                  (Udarbejdelse af et problem-katalog)

Laboratorie 1: Torsdag den 28. oktober kl. 19.00 – 22.15

Hvilke udfordringer har forældre til 
sårbare børn i Gentofte?

19.00: Velkomst og præsentation af de socialpolitiske laboratorier

19.10: Mennesker med fysisk og psykisk sårbarhed eller handicap kan have et svært liv. Har de  
            den retssikkerhed de har krav på, og hvad er deres udfordringer?  
            Oplæg ved Socialpolitisk Forum i Gentofte

19.30: Vidnesbyrd og forældrefortællinger om sårbare børn i Gentofte
            a) Hvordan er det at have et barn med autisme eller ADHD?
            b) Eksempler/cases fra forældre der oplever sagsbehandlingen i Gentofte Kommune.   
            c) Spørgsmål og dialog

20.15: Pause og fordeling på workshops

20.25: Laboratorie-workshops om udfordringer og dilemmaer i forhold til 
            a) Lovgivningen og det kommunale råderum?
            b) Forældre og børn?
            c) Fagpersoner og sagsbehandlere?
            d) Politikere/fagudvalg og Handicaprådet?

21.15: Pause tilbage til plenum
        

21.25: Plenum om udfordringer og dilemmaer

            Status og dialog om hovedudfordrngerne i Gentofte? 

22.15: Afslutning

Socialpolitiske laboratorier: Tema: Børn med særlige behov



                  (Udarbejdelse af et drømmekatalog)

Laboratorie 2: Tirsdag den 9. november kl. 19.00 – 22.15

Hvordan kan sårbare børn og forældre få en 

bedre livskvalitet i Gentofte?
19.00: Velkomst og opsummering af udfordringerne (laboratorie 1)

            Oplæg ved Socialpolitisk Forum i Gentofte.

19.30: Hvad er løsningerne - ordet er frit (deltagere, forældre og politikere)
            a) Forældreforslag til hvordan kommunen kan forbedre sin indsats
            b) Eksempler på klagesager i Ankestyrelsen - hvordan kan vi nedbringe klagesagerne?
            c) Politikernes forslag og bud på hvordan forholdene kan forbedres?

20.15: Pause og fordeling på workshops

20.25: Laboratorie-workshops om udfordringer og løsninger (vejledende spørgsmå)

            a) Hvordan får ansatte mere tid, viden og indsigt i forældrenes situation?
            b) Hvordan udvikles en bedre kultur, der sætter borgeren i centrum?
            d) Hvordan kan der skabes bedre kommunikation og øget tværfagligt samarbejde?
            e) Kan der laves en ”startpakke” som giver overblik over ydelser og rettigheder?
            f)  Hvis det handler om økonomi - hvordan kan der så tilvejebringes flere midler? 
            g) Hvad skal der til, hvis Gentofte skal leve op til børne- og handicapkonventionerne? 

21.15: Pause tilbage til plenum
            

21.25: Plenum om forslag til forbedringer og løsninger
            Hvad kan blive de 10 vigtigste tiltag i 2022? 

22.15: Afslutning

Socialpolitiske laboratorier: Tema: Børn med særlige behov



De socialpolitiske Laboratorier kan rumme ca. 40 deltagere. Vi satser på at 
blive ca. 20 politikere og ca. 20 forældre/borgere. 

Vi vil gerne have et godt mix af forældre, borgere og politikere. Gerne poli-
tikere med indflydelse, men også politiske kandidater, der brænder efter at 
blive valgt og at gøre en forskel. 

Vi vil gerne have personer med, der brænder for socialpolitik og ikke kun 
ser laboratorierne som en personlig platform til at få taletid. 

Hvis der er flere end 40 personer, der tilmelder sig, kan vi desværre være 
nødt til at sige nej til nogle. 

Af ovenstående grunde, og af hensyn til sammensætningen af workshops, 
vil vi gerne have en tilmelding fra jer på en mail, hvor I kort svarer på føl-
gende spørgsmål:

1. Er I politikere, borgere, forældre eller medlem af Socialpolitisk Forum?
2. En kort begrundelse for at deltage i laboratorierne?
3. Har I cases eller sager, der kan være relevante at fortælle om?
4. Kan I evt. bidrage som ordstyrere eller referanter i workshops?
5. Vil I medvirke til at løse praktiske opgaver? 

Tilmelding til de socialpolitiske laboratorier skal ske til Socialpolitisk Forum 
i Gentofte, Kim Tverskov, e-mail: kim@tverskov.dk. senest fredag den 22. 

oktober. Deltagere, der tilmelder sig begge mødedage, vil blive foretruk-

ket. 

I får den 24. oktober besked om der er plads til jer i laboratorierne.

Vi glæder os til at møde jer alle! 

Socialpolitisk Forum i Gentofte

Tilmelding til de socialpolitiske laboratorier 


