Bilag 2: Nærmere beskrivelse af de 4 enheder i Uddannelse, Børn og
Familie:
Dagtilbud og Skole er kendetegnet ved, at enhederne er placeret i de lokale
områder rundt om i kommunen. Til Dagtilbud og Skole er knyttet 13 folkeskoler,
heraf 1 specialskole samt 5 områdeinstitutioner (dagpleje, vuggestuer og
børnehaver). Dagtilbud og skoler er organiseret i 4 partnerområder (syd, nord, øst
og vest). 5 af skolerne er såkaldte Landsbyordninger, hvor skole og dagtilbud er
samlet i én enhed. I Assens Kommune er 10. klasserne samlet i 10.
klassecenteret, som er placeret i Glamsbjerg i et uddannelsescenter, hvor også
Vestfyns Gymnasium og Det Blå Gymnasium har til huse. Ungdomsskolen er
ligeledes tilknyttet Dagtilbud og Skole.
Myndighedsområdet er delt i to: Børn og Familie og Ungeenheden. Førstnævnte er
målrettet børn i aldersgruppen 0-14 år og sidstnævnte aldersgruppen 15-30 år. Til
myndighedsområdet er tilknyttet Familiehuset. Til Ungeenheden er herudover
tilknyttet SSP, en ungepension og en lille skole med et undervisningstilbud
kombineret med socialpædagogisk støtte til drenge (13-18 år).
Børn og Familie har myndighedsopgaver for det specialiserede børneområde for
0 – 14 år samt børnehandicap. Afdelingen indarbejder i foråret 2020 erfaringer og
metoder fra et 3-årigt projekt, Job & Familie, med helhedsorienterede indsatser for
hele familien. Familiekonsulenter (udførerdel) og socialrådgivere (myndighed) er
organiseret i mindre teams, hvor de arbejder tæt sammen om ”vores familie”. Der
arbejdes med dialog, som fx dialogbaserede underretninger og familiefaglige
undersøgelser, hvor familiens potentiale er omdrejningspunktet og at børnene har
et godt hverdagsliv med skole og fritidsinteresser. Rådgiverne indgår i forposter på
skoler og daginstitutioner, for at holde fokus på et tidligt og tæt forebyggende
samarbejde og der samarbejdes tæt med sundhedsplejen om de ufødte og helt
små børn.
Ungeenheden består af det samlede ungeområde fra 15 – 29 år og har siden
2014 udviklet og styrket den kommunale ungeindsats med en koordinerede og
helhedsorienteret tilgang til de unge (rettet mod uddannelse og beskæftigelse?).
Afdelingen varetager myndighedsopgaverne ift. Serviceloven såvel som
Beskæftigelsesloven. De har deres eget udføreteam, der både varetager
virksomhedsrettede indsatser, ungevejledere og UU-vejledere, forebyggende
arbejde – herunder SSP – og indsatser ved Familiekonsulenter,
kontaktpersonskorps, skoletilbud med socialpædagogisk støtte til drenge (13 – 18
år) m.v. Ungeenheden har ansvaret for den sammenhængende kommunale
ungeindsats (KUI) og målgruppevurdering til den forberedende grunduddannelse
(FGU).
PPR og Sundhedsfremme omfatter PPR, Sundhedsplejen, Det ergo- og
fysioterapeutisk Børneteam, Sundhedskonsulenter samt Den kommunale
Tandpleje. Afdelingerne er fordelt på forskellige matrikler i kommunen, dog med
PPR og Sundhedskonsulenter på rådhuset i Assens.
PPR betjener alle dagtilbud og skoler med ressourcepædagoger, tale/hørekonsulenter og psykologer.
Sundhedsplejen har egen daglig leder og betjener alle gravide samt børn og unge i

kommunen.
Børneteamet består af ergo- og fysioterapeuter og arbejder i forhold til børn og
unge med motoriske og sansemæssige udfordringer.
Sundhedskonsulenterne har teamkoordinator og udbyder bl.a. kurser indenfor bl.a.
vægttab og rygestop, mental sundhed og Lær at Tackle.
Den kommunale Tandpleje har egen daglig leder og omfatter to klinikker, der
samlet betjener ca. 4500 børn og unge.
Den samlede afdeling arbejder flerfagligt på tværs for at fremme muligheden for
tidlig indsats og helhedsperspektiv ind i opgaveløsninger.

