Igangværende projekter i Børne- og Familieafdelingen, hvor der indgår ekstern finansiering
Projekt- Projektnavn
ejer
LJP
Program for læringsledelse

Projektperiode

Beskrivelse af projekt

2016-2020

Program for Læringsledelse.
13 deltagende kommuner i
Danmark.
Programmet består af
kortlægninger, hvor eleverne,
lærerne, klasselærerne,
forældrene og lederne besvarer
en række spørgsmål vedrørende
elevernes læring og trivsel.
I forlængelse heraf arbejder
personale på skolerne med
kompetencepakker.

Hvem støtter
projektet
AP Møller Fonden

Støttebeløb
fra ekstern kr.
Samlet tilskud
på
21.000.000 kr.

Egenfinansierin
g kr.
650.000 kr.
Arbejdstimer
Kørsel
Konferencegeby
r

LJP

Undervisningsfag

2016-2020

Opkvalificering af lærere,
AP Møller Fonden
således at de har linjefag i de fag
de underviser i. En del af
folkeskolereformen.
Kompetenceudvikling af lærere
på tværs af kommunerne i
Region Nordjylland

Samlet tilskud
på
31.240.000 kr.

Fagligt og ledelsesmæssigt
kompetenceløft i dagtilbud for
dagplejere, ledere og faglige
fyrtårne

2019-2022

Midlerne anvendes til kortere
læringsforløb og
diplommoduler. Det sikres, at
der både sker kompetenceløft i
private og kommunale
dagtilbud.

1.024.871 kr.

Forvaltningen
har støttet med
bøger og
vikartilskud –
ca.
900.000 kr. pr.
år i projektperioden.
Ingen

ANJO

Socialstyrelsen

ANJO

Fremskudt forældresamarbejde

2018-2022

Formålet er, at 0-2 årige børn i
udsatte positioner opnår et
bedre liv nu og her, og på sigt
får en bedre skolegang, hvorved
betydningen af en negativ social
arv mindskes.

Socialstyrelsen

3.045.100 kr.

Ingen

ANJO

Førstehjælpskurser til personale
i dagtilbud

2019-2021

Førstehjælpskurser til
personaler i kommunale og
private dagtilbud, der ikke,
indenfor de seneste 24
måneder, har gennemgået eller
er i gang med
førstehjælpskurser. Formålet er
at styrke fokus på førstehjælp i
dagtilbud. Det forventede
resultat for de støttede
projekter er, at personalet i
dagtilbud styrker deres
kompetencer i førstehjælp.

Socialstyrelsen

139.013 kr.

25 % af de
samlede
udgifter,
svarende til ca.
35.000 kr.

DVOL

TUS – Tværfagligt
UngeSamarbejde

2018-2020

I projektet er der etableret et
Socialstyrelsen
tværfagligt team.
Teamet henvender sig til unge i
alderen 18-22 år, der frem til
deres 18. år havde en fast
kontaktperson eller var anbragt
jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 6 og 7. Der
er således tale om unge i
efterværn. Støtten i Team
Tværfagligt UngeSamarbejde
skal bidrage til en god overgang

7.490.646 kr.

1 socialrådgiver

DVOL

Plejefamilieteam
Vesthimmerland

2019-2021

til voksenlivet med uddannelse,
beskæftigelse og selvstændig
bolig. Herudover tilbydes de
unge at deltage på månedlige
madaftner samt et 12 ugers
udviklingsforløb (TUS12).
Projektets målgruppe er
Socialstyrelsen
plejefamilier,
netværksplejefamilier og
aflastningsfamilier med børn
anbragt af Børne- og
Familierådgivningen i
Vesthimmerlands Kommune.
Hovedmålgruppen i projektet vil
dog være plejefamilier, mens
delelementer kan tænkes
anvendelige for
netværksplejefamilier og
aflastningsfamilier. Familierne
tilbydes fire tematiske
netværkssupervisionsmøder om
året samt styrket individuel
supervision. Der sættes fokus på
børnenes/de unges læring og
uddannelse, blandt andet via
udarbejdelse af en
udviklingsplan for plejefamilien
som helhed. Herudover oprettes
en hotline i Familiehuset
Vesthimmerland; denne kan
anvendes ved tvivl eller udvidet
behov for råd og vejledning.

3.072.523 kr.

2 plejefamiliekonsulenter

