
Dato: torsdag d. 12. september 2019 

Tid: 9.00-15.30

Sted: Nyborg Strand Hotel og  
Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Pris: Gratis

Tilmelding: Tilmelding her senest 
5. september 2019. Tilmelding efter først-
til-mølle-princippet. Vi forbeholder os retten
til at reducere i tilmeldingen af større
grupper, hvis nødvendigt.

For spørgsmål om konferencen rettes 
henvendelse til Benedicte Donslund Vind: 
bdv@econ.au.dk

KONFERENCE - STYRKET FAGLIGHED BLANDT UDSATTE BØRN

TrygFondens Børneforskningscenter, Socialstyrelsen og Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet inviterer til en konference med fokus på, hvordan vi 
kan styrke fagligheden blandt udsatte børn.

Konferencens tema udspringer af en evaluering af to skolerettede og to 
skoleunderstøttende indsatser, som er målrettet udsatte børn og deres 
faglighed og trivsel. På konferencen vil evalueringens resultater og indsatser 
blive præsenteret, men konferencen vil også fokusere på, hvad vi ellers ved 
om udsatte børn og tiltag til at styrke deres faglighed.

https://www.tilmeld.dk/Styrketfaglighed/konference.html


PROGRAM

9.00-9.30 

9.30-9.45 

9.45-10.15 

10.15-10.45 

11.00-12.00

FormiddagsbuffetFormiddagsbuffet

VelkommenVelkommen
Cathrine Lindberg Bak, vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Anya Krogh Manghezi, vicedirektør i Socialstyrelsen

Faglige resultater i folkeskolen blandt udsatte børn ogFaglige resultater i folkeskolen blandt udsatte børn og 
effekter af skolerettede og skoleunderstøttende indsatsereffekter af skolerettede og skoleunderstøttende indsatser 
målrettet udsatte børnmålrettet udsatte børn
Michael Rosholm, TrygFondens Børneforskningscenter

Hvad ved vi om udfordringer blandt børn i familiepleje ogHvad ved vi om udfordringer blandt børn i familiepleje og 
indsatser på området?indsatser på området?
Bo Vinnerljung, Stockholms Universitet

Spor 1: Skolerettede indsatser målrettet børn med svagSpor 1: Skolerettede indsatser målrettet børn med svag 
socioøkonomisk baggrundsocioøkonomisk baggrund
Mia Graae og Elsebeth Otzen, Københavns Professionshøjskole
Maria Louise Sundwell, Ole Rømer Skolen

Spor 2: Skoleunderstøttende indsatser målrettet anbragteSpor 2: Skoleunderstøttende indsatser målrettet anbragte 
børn eller børn med §52 foranstaltningbørn eller børn med §52 foranstaltning
Bjarke Følner, Als Research
Rasmus Skriver, Hillerød Kommune

FrokostFrokost

Skoleinterventioner for børn i risikogrupper
Jens Dietrichson, VIVE

Kaffe

Spor 1: TvÞrprofessionelt samarbejde om udsatte bßrn og 
unge
Karen Balle og Søren Lillelund Bech, Implement Consulting Group
Heidi Philipp og Trine Bülow Vadum, Odense Kommune

Spor 2: Udviklingsstart til bßrn og unge i Hvidovre Kommune 
med skolevÞgring
Marlene Stokholm, Hvidovre Kommune

Social mobilitet i den danske folkeskole
Rasmus Landersø, Rockwool Fondens Forskningsenhed

12.00-13.00 

13.00-13.30

13.30-13.45

13.45-14.45

15.00-15.30
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