
                                                                                                     

                                  

 

Kommissorium for arbejdsgruppe 

om deltagelsesmuligheder i fællesskaber for alle børn 

 

 

BKF ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af netværk omkring 

deltagelsesmuligheder i fællesskaber for alle børn.  

 

Som kommunale chefer er vi nødt til at erkende, at det er en udfordring, som vi generelt set 

ikke lykkes godt nok med. Trykket på det specialiserede børneområde udfordrer 

kommunerne økonomisk. Men det udfordrer os også på, hvad det er for børneliv, vi skaber.  

Børn og unge udtrykker det allerbedst selv. I Center for Ungdomsforsknings rapport, ”Unge 

på Kanten”, fortæller unge uden uddannelse og job om deres håb og drømme for fremtiden. 

Drømmene er forskellige, men med et fællestræk: De unge på kanten ønsker sig at være 

’almindelige’, at få sig en uddannelse og et job, en familie, at høre til et sted. Behovet for 

deltagelsesmuligheder i fællesskaber er noget almengyldigt menneskeligt. 

 

Desværre er det en landsdækkende tendens, at flere og flere børn og unge defineres ud af 

almenområdet. På fællesmødet i maj for landsdækkende netværk, regionale bestyrelser og 

landsbestyrelsen havde vi besøg af Partner i PwC Mette Lindgaard, der kunne fortælle om en 

stigning på 52 procent i antallet af børn med autisme, en stigning på 48 procent i antallet af 

børn med angst og 80 procent i antallet af børn med ADHD mellem 2014 og 2018.  

Det er bekymrende, fordi det siger noget om et almenbegreb, der er blevet smallere på bare få 

år. Og det er bekymrende, fordi vi risikerer at miste forventninger til børnene. Høje 

forventninger til alle børn er afgørende for at de trives, lærer og udvikler sig, og på sigt 

kommer i uddannelse og i job. 

 

Derfor er dialogen om, hvordan vi kan lykkes bedre med at skabe deltagelsesmuligheder i 

fællesskaber for alle børn, en af BKF’s store og vigtige opgaver. Opgaven går på tværs af 

faglige netværk. Alle BKF’s fem netværk – dagtilbudsnetværket, skolenetværket, 

ungenetværket, kulturnetværket og børne- og familienetværket – har en væsentlig aktie i at 

løse opgaven. 

 

Derfor nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af netværk. 

Arbejdsgruppen har til opgave at: 

 

 Identificere de 3-5 største udfordringer for at deltagelsesmuligheder i 

fællesskaber for alle børn 

 

 Definere de deraf følgende fokusområder for BKF, samt behovet for viden både 

lokalt og nationalt for at arbejde med udfordringerne 

 



                                                                                                     

                                  

 

 Foreslå måder hvorpå vi i kommunerne kan arbejde med udfordringerne 

strukturelt og organisatorisk 

 

 Komme med anbefalinger til hvordan de lovgivningsmæssige rammer for at løse 

opgaven kan forbedres 

 

 Komme med anbefalinger til samarbejdet med regionerne - herunder hvorvidt 

det, der forskningsmæssigt kaldes ‘patologiseringen af almentilstanden’, kan 

udfordres 

 

 Komme med forslag til hvordan videndeling på tværs af kommuner kan 

faciliteres. 

 

Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til BKF’s bestyrelse, og dens inputs indgår løbende i 

dialogen mellem BKF, ministerierne, KL og øvrige aktører på området.  

Arbejdsgruppen kan løbende sætte videndelingsaktiviteter i gang i regi af netværk og 

regioner. 

Arbejdsgruppens produkt er et mindre skriv med identifikation af udfordringer samt 

anbefalinger. 

Arbejdsgruppens arbejder frem mod årsmødet 2020, der forventeligt temasætter børns 

deltagelsesmuligheder i fællesskaber. 

Der afholdes tre halvdagsmøder i arbejdsgruppen. De planlægges så vidt muligt i forbindelse 

med fællesmøder mv. 

 

Arbejdsgruppen bemandes af: 

Anne Vang Rasmussen (tovholdergruppe) 

Ane Stallknecht (tovholdergruppe) 

Dennis Danielsen (tovholdergruppe) 

Et medlem fra hvert af de fem netværk 

 

 

 


