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FORMÅL MED SEMINARDAGENE 

Qeqqata Kommunia har gode erfaringer med etablering af tværfaglige netværk omkring 
børn og unge i kommunens 2 byer, Maniitsoq og Sisimiut. Nu ønsker kommunen at brede 
netværksidéen yderligere ud, og inddrage kommunens 6 bygder, Atammik, Kangaamiut, 
Napasoq, Kangerlussuaq, Itilleq og Sarfannguit i projektet.  

Qeqqata Kommunia ønsker at etablere tværfaglige netværk. Netværkstanken er funderet 
hos fagpersonalet. Det tværfaglige samarbejde involverer alle faggrupper, som omgiver 
børn og unge. Enhver faggruppe kan indkalde til netværksmøde, såfremt der forelægger et 
ønske om omsorg eller øget opmærksomhed omkring et barn eller en ung.  

For at få netværkene etablerede og til at fungere godt fra begyndelsen vurderes afholdelse 
af et samlet opstartsseminar for nødvendigt. Her samles alle fagfolk og introduceres til 
netværksarbejde, møder hinanden, lærer om samarbejde og får de faglige redskaber som 
er nødvendige.  

Efterfølgende skal der følges godt op på netværkene. Dette tænker Qeqqata Kommunia at 
gøre gennem et rejsehold, som forventes at følge de etablerede netværk i 1 år efter 
seminaret. Efter 1 år forventes netværkene at være veletablerede i bygderne, men indtil da 
er det vigtigt at følge arbejdet, og måle effekten.  

Seminardage: 

Med seminardagene ønskes fokus på alle faggruppers styrker i forhold til at gribe ind og 
samarbejde omkring at skabe bedre vilkår for børn og unge.   

Seminardagene skal styrke det tværfaglige samarbejde i bygderne ved at aktivere de 
resursepersoner som allerede findes i bygderne, således at de i fællesskab kan løfte de 
børn og unge, der har det svært. 

På grund af de ofte tætte relationer i bygderne kan det være vanskeligt for ramte familier 
at finde hjælp og støtte, når det går svært i familien, eller for et barn eller en ung. 
Fagpersonerne, og særligt familierne, i bygderne, skal vide hvor de kan henvende sig i 
forbindelse med svære situationer, hvor børn og unge er involverede. Det er også vigtigt at 
det er trygt at henvende sig, og at vide, at den rette hjælp og støtte til at overkomme 
problemet for barnet eller den unge, er mulig.  

Qeqqata Kommunia lægger vægt på, at seminardage ikke sidestilles med kurser og 
efteruddannelse. Seminardagene handler om at faggrupper og lægfolk oplever hinanden 
som værende ligeværdige parter i indsatsen for at skabe bedre liv for børn og unge, der 
har det svært. 


