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Forord
Regionsrådet har fastlagt en strategi
for 2017 til 2020 for det regionale
socialområde. Strategiens mål er at
konsolidere det regionale socialom
råde, som en kompetent samarbejds
partner for kommunerne og en
foretrukken leverandør af specialtilbud
på social- og specialundervisningsom
rådet. Strategiens mål er endvidere
fortsat at sikre tryghed og sikkerhed
for brugere og medarbejdere på Social
området.
Strategien sætter retning for udvikling
af det regionale socialområde fra 2017
til 2020.
Det regionale socialområde udgøres af
14 forskellige tilbud, der betjener en
bred vifte af forskellige målgrupper på
både børne- og voksenområdet.

I hovedsagen eksisterer tilbuddene på
markedsbetingelser og sælger pladser
og andre ydelser til kommunerne.
Forudsætningen herfor er, at der fort
sat sker udvikling og at tilbuddene er
fleksible og effektive.
Strategien tager afsæt i strategien for
de fire foregående år og evalueringen
af denne, der i dens tilrettelæggelse
sikrede input fra en bred kreds af
ledere, medarbejdere og kommunale
samarbejdspartnere.
Hertil har forstanderkredsen på social
området bidraget til strategi 2017 til
2020, med vægt på medarbejder- og
borgernære perspektiver.
Regionsrådsformand
Jens Stenbæk
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Strategi for Socialområdet
Strategi 2017 til 2020 bygger på funda
mentet af det regionale socialområdes
udvikling, der er skabt med den regio
nale kvalitetsmodel og strategiarbejdet
igennem de fire foregående år:
For det første forskning på det
sociale område der har bidraget til,
at socialpædagogisk praksis i endnu
højere grad har kunnet baseres på et
videnskabeligt grundlag.
Forskning i strategi 2013 til 2016
har givet mulighed for at beskrive og
undersøge inklusionspraksis i forskel
lige tilbud på det regionale socialom
råde, ligesom praksiserfaringer med
inklusionsarbejde i Danmark, Norge og
Sverige er blevet gennemgået (review).
I strategi 2017 til 2020 er målet
yderligere at intensivere forsknings
indsatsen.
For det andet systematisk kva
litetsarbejde, der har til formål at
forbedre kvaliteten i de sociale tilbud
blandt andet ved at indsamle viden
om, hvad der virker i praksis.
Kvalitetsarbejdet er foregået i regi af
Dansk Kvalitetsmodel for det sociale
område, der er udviklet i samarbejde
imellem de fem regioner. Til forskel
fra den kvalitetsmodel der kendes fra
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sygehusområdet, indeholder kvali
tetsmodellen for det sociale område
relativt få krav, som tilbuddene skal
forholde sig til. Til gengæld har
kvalitetsmodellen et stærkt fokus på
læring og udvikling som supplement til
Socialtilsynets kvalitetsmodel, der har
fokus på resultater. Løbende kvalitets
overvågninger af egen praksis viser
tilbuddene, hvor kvaliteten kan øges
ved at ændre praksis.
I strategi 2017 til 2020 er målet at
udvikle kvalitetsarbejdet med model
ler, der sikrer at forandringer som sæt
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tes i værk, fortsat fører til forbedringer
i indsatsen overfor brugerne.
For det tredje anvendelse af me
toder der bygger på bedst tilgængelig
viden, dvs. forskningsbaseret viden
eller viden baseret på lovende prak
sis. Lovende praksis er metoder, der
i konkrete sammenhænge har vist sig
formålstjenlige, selvom deres virkning
ikke er videnskabeligt dokumenteret.
Omdrejningspunktet for formidling
af bedst tilgængelig viden er de kvali
tetsstandarder, der indgår i kvalitets
modellen. Standarderne sætter krav
for faglig og organisatorisk kvalitet
og er udgangspunkt for, at tilbuddene
hver især beskriver de metoder, de an
vender i arbejdet med deres målgrup
pe. Standarderne er indholdsmæssigt
afstemt med de krav som Socialtilsynet
stiller de sociale tilbud.
I strategi 2013 til 2016 var metode
udvikling inden for velfærdsteknologi
særligt prioriteret. I strategi 2017 til
2020 videreføres arbejdet med vel
færdsteknologi til gavn for de borgere,
som benytter de regionale sociale
tilbud.
For det fjerde aktivt at have for
holdt sig til ændringer i kommunernes

efterspørgsel, så stigende efterspørg
sel efter højt specialiserede tilbud til
mennesker med helt særlige behov, har
kunnet imødekommes.
I strategi 2017 til 2020 fastholdes
fokus på at udvikle det regionale so
cialområde i forhold til kommunernes
efterspørgsel.
Strategi 2017 til 2020 sætter retning
for udvikling af det regionale social
område inden for syv områder, der er
beskrevet i de følgende afsnit.
Plan for strategien samt udmøntning
i de enkelte år, vil indgå i Socialområ
dets samlede arbejdstilrettelæggelse.
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Rekruttering og
kompetenceudvikling
Dagsorden for
strategisk udvikling
• Rekruttering og fastholdelse
• K
 ompetenceudvikling i forhold
til nye opgaver
•	Analyse af udfordringernes
karakter i de enkelte tilbud

Region Sjælland står generelt over
for en udfordring med rekruttering og
fastholdelse af kvalificeret personale.
Kommunernes efterspørgsel ændres og
de opgaver der efterspørges, bliver sta
dig mere komplekse og sammensatte.
En fremadrettet strategi for at sikre
tilstedeværelse af kvalificeret perso
nale, skal derfor både forholde sig til
rekruttering, fastholdelse og kompe
tenceudvikling.
Socialområdet består af en række
tilbud, der med forskellig personale
sammensætning betjener forskellige
målgrupper. Forud for igangsættelse
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af konkrete initiativer, skal karakteren
af de udfordringer, de enkelte tilbud
står overfor, derfor analyseres. Det er
nødvendigt at spørge, hvad problemet
er, før det besluttes, hvad der skal
gøres ved det.
De regionale tilbud skal som uddan
nelsessteder, tiltrække flere kompeten
te ansøgere til opslåede stillinger. Der
skal arbejdes bevidst med den adgang
til fremtidige ansøgere, som samarbej
det med uddannelsesinstitutionerne
giver. Gennem elev- og praktikforløb
skal de enkelte uddannelsessøgende
og de uddannelsesinstitutioner de
kommer fra, opleve tilbuddene på
socialområdet som fagligt spændende
miljøer med godt arbejdsmiljø.
Kompetenceudviklingen skal sikre,
at medarbejderne har de rette kompe
tencer og viden til at løse opgaver der
løbende kan ændre karakter. Udgangs
punktet for kompetenceudvikling er
anvendelse af anerkendte metoder
og tilgange, samt en lærende tilgang i
opgaveløsningen.
Kompetenceudvikling, der bidrager
til klarhed om opgaver og roller, er
endvidere vigtig for fastholdelse.
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Udover kompetenceudviklingsforløb,
der principielt har alle medarbejdere
som målgruppe, skal der arbejdes
med talentudviklingsforløb der klæder
udvalgte medarbejdere på til fagligt, at
stille sig i spidsen for højt specialiseret
opgaveløsning og faglig vejledning af
kollegaer.
Konkrete kompetenceudviklings
forløb skal trække bredt på forskellige
læringsformer, både traditionelle og
nyere former som fx e-learning.

Mål for udvikling
•	Der skal tiltrækkes kompetente
ansøgere til opslåede stillinger
•	Elever og studerende skal opleve
at de sociale tilbud er spændende
og udfordrende arbejdspladser
•	Der skal arbejdes med kompe
tenceudvikling gennem lærende
tilgang til opgaveløsning
•	Der skal arbejdes med talentud
vikling hos udvalgte medarbej
dere
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Forskning

 agsorden for
D
strategisk udvikling
•	Endnu stærkere videnskabsbase
ring af socialpædagogisk praksis

dig når der på enkeltsagsniveau, i det
enkelte tilbud, eller ved organisering
af den samlede socialsektor, skal
foretages prioriteringer, så ressour
cerne kanaliseres hen, hvor de bedste
virkninger opnås.

•	Viden om hvilke indsatser, der
virker for hvem, under hvilke
betingelser
•	Kanalisering af ressourcer der
hen, hvor de bedste virkninger
opnås
•	Samarbejder med forskningsmil
jøer og andre relevante aktører

I de enkelte tilbud på Socialområdet
foregår kompetent opgaveløsning, der
anerkendes både af borgere og kom
muner, som benytter tilbuddene. På
tværs af området regionalt og natio
nalt, mangler forskningsbaseret viden
om, hvilke indsatser der virker overfor
hvem, under hvilke betingelser.
Viden om den virkning som forskel
lige indsatser har, er samtidig nødven
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En fremadrettet forskningsstrategi
har flere led:
Der skal være økonomiske rammer,
der muliggør forskning på det regio
nale socialområde.
Forskningen skal være praksisnær og
gennemføres i samarbejde med kom
petente forskere fra universiteter, pro
fessionshøjskoler mv. Herved styrkes
også sammenhængen mellem praksis
og indholdet af de uddannelser, der er
målrettet socialområdet.
Medarbejdere og ledere i de sociale
tilbud skal indgå i samarbejde med
forskere om formulering af forsk
ningsspørgsmål, der er centrale for
socialområdets udvikling. Hertil skal
medarbejdere og ledere indgå i samspil
med forskere om gennemførelse af
forskningsprojekter.
Der skal arbejdes med implemente
ring af forskningens resultater.
Der skal arbejdes på partnerskaber
med kommuner og andre regioner
m.fl. om forskning. Udfordringen
med tilvejebringelse af et videnska
beligt grundlag for socialpædagogisk
praksis er netop en udfordring, der
må samarbejdes om både nationalt og
internationalt.

 ål for udvikling
M
– en flerleddet
forskningsstrategi
•	Der skal være økonomiske
rammer, der muliggør
forskning på det regionale
socialområde
•	Forskningen skal være
praksisnær og gennemføres i
samarbejde med kompetente
forskere fra universiteter,
professionshøjskoler m.fl.
•	Der skal etableres rammer
for samarbejde med
forskere om formulering
af forskningsspørgsmål og
gennemførelse af forskning
•	Forskningsresultater skal
implementeres i praksis
•	Der skal arbejdes på
partnerskaber om forskning
med kommuner, andre
regioner m.fl.
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Arbejdsmiljø
Dagsorden for
strategisk udvikling
•	Fortsat fokus på udvikling af et
fremmende arbejdsmiljø
•	Nye arbejdsopgaver betyder
ændrede arbejdsvilkår
•	Driftsvilkår for opgaveløsningen
udfordrer arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøet har været i fokus
gennem hele den periode, der er arbej
det med strategi 2013 til 2016. Dette
fokus skal fastholdes ud fra erkendel
sen af, at et sikkert og sundt arbejds
miljø er en forudsætning for social
områdets udvikling, både for kvalitet
i opgaveløsningen, samt rekruttering
og fastholdelse af kompetente medar
bejdere.
Arbejdet med arbejdsmiljø på so
cialområdet skal tilrettelægges ud fra
dokumenteret viden om, hvad der skal
til for at forbedre arbejdsmiljøet. Ar
bejdsmiljøet og dermed medarbejder
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nes sikkerhed og trivsel skal løbende
evalueres.
Der er flere udfordringer i arbejds
miljøet på socialområdet.
En udfordring er de driftsvilkår der
gælder for opgaveløsningen. Dels at til
buddene må skrue op og ned for kapa
citeten i takt med konkret efterspørgsel
efter pladser, dels at den standard for
opgaveløsning, der i konkrete sager
bestilles af kommunerne, ikke altid er i
overensstemmelse med fagpersonalets
opfattelse af, hvad der er den rigtige
indsats at levere til borgerne.
Arbejdsmiljøet udfordres også af, at
de borgere som visiteres til de sociale
tilbud, har stadig mere komplekse pro
blemstillinger, og flere har en udadrea
gerende adfærd med vold og trusler
om vold til følge.
Der skal arbejdes med forståelse af
de vilkår, der gælder for opgaveløsnin
gen, gennem medarbejdernes aktive
deltagelse i formulering af kerneopga
ven netop for deres arbejdsplads. Med
arbejdernes forståelse af kerneopgaven
og klarhed om egen rolle hver især, har
en dokumenteret positiv virkning på
arbejdsmiljøet.
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Mål for udvikling
•	Der skal fortsat arbejdes på
udvikling af et fremmende
arbejdsmiljø
•	Arbejdsmiljøarbejdet skal
fortsat tilrettelægges ud fra
dokumenteret viden om, hvad
der skal til for at forbedre
arbejdsmiljøet
Forståelse af kerneopgaven skal som
tilgang sætte spor i alle led af arbejds
miljøarbejdet.
Vold og trusler om vold skal imøde
gås gennem implementering af viden
om risikofaktorer og forebyggelsesmu
ligheder. Der er tale om en flerhed af
indsatser, der både omfatter risikovur
dering af borgere, kompetenceudvik
ling af medarbejdere og samarbejde
med eksterne parter, blandt andet
inden for misbrugsbehandling og
psykiatri.
Nærværsfremmende initiativer skal
have et særligt fokus i arbejdsmiljø
arbejdet, idet sygefravær er omkost
ningsfuldt både for den enkelte og for
tilbuddenes drift.

•	Vold og trusler om vold skal
imødegås ved implemente
ring af dokumenteret viden
om risikofaktorer og forebyg
gelsesmuligheder
•	Der skal skabes med forståel
se for de nye vilkår der gælder
for opgaveløsningen, gen
nem medarbejderens aktive
medvirken i formulering af
kerneopgave
•	Der skal arbejdes med nær
værsfremmende initiativer
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Kommunikation og
samarbejde
Dagsorden for
strategisk udvikling
•	Endnu tydeligere formidling af
specialviden, særlige kompeten
cer og konkrete ydelser til kom
muner, brugere og pårørende.
•	Videreudvikling af kommunika
tionen med kommunerne i alle
led af en sags forløb
•	Fortsat fokus på dialog med
brugere og pårørende

Det regionale socialområde eksiste
rer på markedsbetingelser og sælger
pladser og andre ydelser til kommu
nerne. Som køber undersøger kom
munerne naturligt markedet i forhold
til opgaver, der er både komplekse
og omkostningstunge. Tilsvarende er
brugere og pårørende interesserede i at
vide, hvad tilbuddene indeholder.
Tilbuddene skal videreudvikle for
midlingen af deres specialfaglige viden,
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særlige kompetencer og indholdet af de
ydelser, som de leverer til de forskel
lige målgrupper.
I relation til kommunerne viser un
dersøgelser, at den løbende kommuni
kation og dialog mellem sagsbehandler
og tilbud er mindst lige så vigtig for,
at tilbuddet fremstår som en profes
sionel samarbejdspartner – og dermed
det oplagte valg, når den næste opgave
skal løses.
Det er mål for en strategisk indsats,
at man som køber skal opleve en tyde
lig og klar kommunikation på det rette
tidspunkt med den relevante informa
tion. Fra det første ”møde” med tilbud
det og dets ydelser, i en indledende
dialog, ved bestilling af en opgave og
i det efterfølgende samarbejde. Dette
kræver en mere målrettet kommuni
kation end hvad der tidligere var brug
for, da det i højere grad var ordinære
pladser med et kendt indhold, der blev
leveret til kommunerne.
Der skal arbejdes med kommuni
kation og samarbejde i forhold til fem
primære områder:
Kommunikationen i det indledende
samarbejde, hvor tilbuddene skal
kunne levere klare beskrivelser af ydel
ser og andet relevant information for
en kommune, når forskellige leveran
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dører til en opgaveløsning undersøges
og udvælges.
Den efterfølgende kommunikation
og dialog mellem tilbud og kommune,
hvor justeringer af ydelser, opfølgnin
ger og resultatdokumentation indgår i
samarbejdet omkring en borger.
Fortsat afdækning af behov og
ønsker hos de kommunale samarbejds
partnere, både ved gennemførelse af
kundeundersøgelser og i dialoger, hvor
kommunerne inviteres til at give deres
input til, om det er ’de rette ydelser,
tilbuddene har på hylderne’.
Videreudvikling af dialogformer, der
giver borgerne indflydelse på tilbud
denes tilrettelæggelse og mulighed for
at udtrykke sig om tilfredsheden med
de ydelser som de modtager. Blandt
andet ved gennemførelse af brugerun
dersøgelser.
Fortsat fokus på samarbejde med
de pårørende, så det er tydeligt for de
pårørende at dialog og samarbejde er

baseret på forventninger, nærvær og
gensidig respekt.

Mål for udvikling
•	Kommunikation og samarbejde
skal sikre, at de spørgsmål som
kommuner, borgere, pårørende
og andre interessenter måtte
have i forskellige led af en sags
forløb, kan besvares
•	Der skal gennemføres undersø
gelser af kundernes tilfredshed
og skabes rammer for, at kun
derne kan give input til, om ’det
er de rigtige varer, tilbuddene
har på hylderne’
•	Udvikling af dialogen med bru
gere og pårørende skal yderligere
styrke det gode samarbejde
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Lighed i sundhed
Dagsorden for
strategisk udvikling
•	Borgere i sociale tilbud rammes
af ulighed i sundhed
•	Der skal være fokus på borgernes
sundhed

Det er nye målgrupper som visiteres
til de regionale sociale tilbud. Borgerne
har mere komplekse sociale, fysiske
og psykiske problemstillinger.
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Udviklingen i målgruppen har
indflydelse på kerneopgaven og
dermed de ydelser, som tilbuddene
skal levere. Den fordrer andre og flere
opmærksomhedspunkter i forhold
til borgerne og nye kompetencer
hos medarbejderne, herunder et
mere sundhedsfagligt perspektiv på
opgaveløsningen.
Ulighed i sundhed er et omdisku
teret og veldokumenteret problem,
der handler om at sundhedsmæssige
udfordringer er skævt fordelt i samfun
det. Forskningen påpeger at målgrup
pen for de sociale tilbud, rammes hårdt
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af ulighed i sundhed, hvilket blandet
andet kan komme til udtryk ved tabte
leveår.
At imødegå ulighed i sundhed er en
udfordring, der kræver en flerstrenget
indsats. De regionale socialtilbud er
allerede i gang. Der er for eksempel en
systematisk og beskrevet praksis på til
buddene omkring medicinhåndtering,
hvor alle medarbejdere som et fast
element, deltager i basismedicinkur
ser, der skal sikre en hensigtsmæssig
medicinhåndtering.
Fremadrettet er der behov for et
større kendskab til sundhedsfaglige
problemstillinger i det socialpædago
giske arbejde. Borgerne i de sociale
tilbud skal tilbydes hjælp og støtte med
udgangspunkt i deres samlede livs
situation. I indsatsen overfor borgerne
skal der være fokus både på fysiske,
psykiske og sociale problemstillinger.
Normer for kvaliteten af den indsats
der skal ydes, formidles blandt andet
igennem arbejdet med standarden for
fysisk og mental sundhed og trivsel,
der er en del af Dansk Kvalitetsmodel
på socialområdet.
Gennem partnerskaber med rele
vante fagmiljøer, skal der etableres

mulighed for videndeling og kompe
tenceudvikling.
Elementer i arbejdet er dels syste
matiske analyser af de sundhedsfaglige
problemstillinger, der indberettes som
utilsigtede hændelser, dels initiativer
der sigter på forbedrede sektorover
gange, for eksempel ved udskrivelse fra
psykiatrien til botilbud.

Mål for udvikling
•	Der skal arbejdes med en
helhedsorienteret sundhedsfrem
mende tilgang til borgerne
•	Sundhedsfaglig kompetenceud
vikling skal udvikles hos medar
bejderne
•	Borgerne skal sikres adgang
til systematisk udredning
af sundhedsfaglige problemstil
linger
•	Sektorovergange skal forbedres
for borgere som modtager støtte
i forskellige sektorer
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Dokumentation
Dagsorden for
strategisk udvikling
•	Dokumentation som grundlag
for en lærende tilgang til faglig
udvikling
•	Gennemsigtighed i tilbud
gennem dokumentation

Som led i det hidtidige strategiar
bejde er der skabt en fælles ramme for,
hvordan indsatsen over for den enkelte
borger dokumenteres. På børneom
rådet er dokumentationen bygget op
omkring Integrated Children’s System
(ICS) og på voksenområdet voksenud
redningsmetoden (VUM). Begge syste
mer er udviklet i samarbejde mellem
Socialministeriet og KL.
Dokumentation på enkeltsagsniveau
har udgangspunkt i de mål, der er sat
for borgerens ophold i den individuelle
plan. Målene fremgår af kommunens
bestilling og revideres henad vejen i
dialog mellem kommune, borger og
tilbud om den individuelle plan. Doku

16

mentation giver mulighed for, syste
matisk at følge op på de aftalte mål.
For medarbejderne er dokumenta
tion et redskab til løbende at forholde
sig til borgerens progression og ved
behov at ændre indsatsen.
Det hidtidige strategiarbejde har vist
at systematisk målarbejde er vanske
ligt, fordi øjeblikkets udfordringer
tager opmærksomhed fra målene.
Systematisk dokumentation forud
sætter derfor videreførelse af kom
petenceudvikling blandt ledere og
medarbejde, som fagligt klædes på til
at målrette indsatsen overfor borgerne
og holdningsmæssigt skaber motiva
tion for og forståelse af nødvendighe
den heraf.
I strategi 2016 til 2020 skal arbejdet
med dokumentation videreudvikles.
De oplysninger, der dokumenteres på
enkeltsagsniveau, skal analyseres på
tværs både i de enkelte tilbud og på
tværs af tilbuddene, så der kan genere
res viden om hvilke type af indsatser,
der skaber de bedste resultater.
Dokumentationsarbejdet bidrager
herigennem potentielt med viden til
gavn for det samlede socialpædagogi
ske arbejdsfelt.

STRATEGI FOR DET REGIONALE SOCIALOMRÅDE 2017 – 2020

Mål for udvikling
•	Praksis omkring dokumentation
skal videreudvikles
•	Der skal arbejdes både med prak
tiske færdigheder, motivation og
forståelse for dokumentationsop
gaven
•	På tværs af enkeltsager skal
dokumentation vidne om det
enkelte tilbuds og det samlede
regionale socialområdes høje
faglige kvalitet
•	Dokumentation skal bidrage
til afklaring af, hvilken type
indsatser, der skaber de bedste
resultater
Dokumenteret viden om indsats
og opnåede resultater skal bidrage til
tydeliggørelse af, hvad kommunerne
får for deres penge og af, hvad bor
gerne kan forvente af den indsats de
får tilbudt.

•	Dokumenteret viden om ind
sats og opnåede resultater skal
bidrage til tydeliggørelse af, hvad
kommunerne får for deres penge
og af hvad borgerne kan forvente
af den indsats de får tilbudt
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Metodeudvikling
Dagsorden for
strategisk udvikling
•	Tydeliggørelse af de enkelte til
buds faglige tilgange og metoder
•	Udvikling af model til
forbedringsarbejde

De regionale socialtilbud er højt spe
cialiserede i forhold til deres særlige
målgrupper. Tilbuddene løser fagligt
udfordrende opgaver over for borgere
med komplekse problemstillinger. I

18

den socialpædagogiske praksis er der
derfor behov for en bred variation
af teoretiske og metodiske tilgange,
som der er krav til tilbuddene om at
beskrive.
De enkelte tilbud skal i endnu højere
grad være bevidste og tydelige i de
metodevalg de træffer, og medarbej
derne skal i endnu højere grad kunne
reflektere fagligt og forklare, hvorfor
der i en given situation blev handlet
som der gjorde, hvilket resultat der var
ventet og hvilke andre veje, der eventu
elt havde været mulige.
Metoder beskrives meningsfuldt
med udgangspunkt i tilbuddenes mål
grupper og opgaver. Når målgruppe
eller opgave ændres, skal faglige
overvejelser om hvilke metoder, der er
de mest hensigtsmæssige, tages op til
fornyet overvejelse.
I praksis træffes mange valg pr. tra
dition, eller funderet i den tavse viden,
der fortsat findes på socialområdet.
Vigtige erfaringer og muligheder for
læring i hverdagen risikerer dermed at
gå tabt, hvilket kalder på et målrettet
arbejde og en stærkere bevidstheds
gørelse om de erfaringer, der høstes i
arbejdet.
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Dansk Kvalitetsmodel for det sociale
område skal fortsat være udgangs
punktet for tilbuddenes arbejde med
metodeudvikling. I forhold til standar
dernes krav forholder medarbejderne
sig til den metode, der anvendes i ar
bejdet med den enkelte borgers mål og
på tilbudsniveau evaluerer de enkelte
tilbud, hvilke metoder de anvender.
Velfærdsteknologi er en af de meto
der der skal anvendes til at opfylde de
mål, der er sat for borgerne.
I strategien 2017 til 2020 skal der
arbejdes med model til forandrings
arbejde i tilbuddene. Ønskede for
andringer skal afprøves i lille skala
ved prøvehandlinger. Analyse af data
fra prøvehandlingerne skal danne
baggrund for beslutninger om varige
forandringer. Målet er, at læring og
udvikling gennem arbejde med kvali
tetscirklen skal blive en endnu mere
naturlig del af dagligdagen. Kvali
tetscirklen kendes blandt andet fra
arbejdet med Dansk Kvalitetsmodel på
det sociale område.
Dernæst skal det regionale social
område i fællesskab med kommuner,
andre regioner m.fl., etablere samar
bejde med kompetente vidensmiljøer

om udvikling af metoder, der skaber
positive resultater i arbejdet med
borgerne.
Endelig skal forskning bidrage til
udvikling af metoder i socialpædago
gisk praksis.

Mål for udvikling
•	Standarderne skal være udgangs
punkt for, at tilbuddene beskri
ver de metoder de arbejder med
•	Der skal udvikles en model til
forbedringsarbejde, hvor tilbud
dene afprøver metoder til opnå
else af ønskede forandringer
•	I fællesskab med kommuner,
andre regioner m.fl., skal der
etableres samarbejde med
kompetente vidensmiljøer om
udvikling af metoder, der skaber
positive resultater i arbejdet med
borgerne
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