
Sommerhilsen sommeren 2014. 
 

Kære alle medarbejdere og ledere i Børne- og ungeforvaltningen region Nord. 

Jeg har nu været ansat siden 1. maj og har haft lejlighed til at besøge en del af jeres arbejdspladser – 

og jeg glæder mig rigtig meget til at besøge mange flere efter sommerferien. 

Jeg må sige, at det jeg har set, og det jeg har hørt fra jeres ledere og enkelte af de forældre, jeg har 

haft lejlighed til at tale med, fylder mig med meget stor stolthed. 

På mange måder er vi langt i den måde, der tænkes og arbejdes på – vi er på flere felter 

rollemodeller nationalt og internationalt  – og det er superfantastisk. 

Det er særlig flot, da vi arbejder i en reformtid. Her tænker jeg ikke kun folkeskolereform og 

omstrukturering af BUF – jeg tænker flere års bevægelse i retning af høj grad af effektarbejde på 

mange niveauer, med barnet og familien i centrum. 

Det er kun tre måneder siden, vi sagde goddag til vores nye organisation. Nu skal vi fortsætte med 

udvikle en kultur, hvor vi bliver endnu bedre til at bringe hinandens fagligheder i spil ved at 

samarbejde med andre end vi plejer - og på nye måder. En del af den kultur er bl.a. at arbejde med 

forebyggelse i et bredt perspektiv, således at vi som eksempel både arbejder med inklusion bedst 

muligt i dagligdagen, men også får arbejdet med den bagvedliggende problemstilling, 

inklusionsudfordringen er udløst af (dette tema blot som eksempel – eksemplerne er mange). 

Vi må erkende, at store forandringer tager tid og en masse dialog på overordnet plan og på hver 

eneste arbejdsplads om, hvordan det bedst udmøntes og giver mening i jeres arbejde. 

I den sammenhæng er der i varierende grad blomstret en debat op om, hvorvidt man oplever sig 

inddraget, og om man føler sig tryg nok til at gå aktivt ind i den faglige debat. 

Det ligger mig meget på sinde, at vi har en kultur, hvor hver enkelt bidrager med synspunkter og 

ideer til det fælles bedste. 

Jeg vil derfor ret efter sommerferien sammen med MED udvalget få planlagt en proces for hvad der 

skal til for, at vi kan opbygge en kultur, hvor alle føler sig trygge. 

Jeg ønsker jer alle en god og velfortjent sommer og glæder mig rigtig meget til det videre 

samarbejde. 

Venlig hilsen 

Ina Rise Ahrensberg 

Børne- og ungechef, Region Nord 


