
Skabelon tilføjelse til igangværende projekter på NVIEs hjemmeside 
 

 

2011 - 2014 Forskningsprojektet: "Børn og Unge politikken i kommunerne; mellem intention 

og realitet"  

I samarbejde 

med: 

Haderslev, Varde og Vejen kommuner 

 

 

Mål og indhold 

 

Fra politisk idé til konkret virkelighed til gavn for børnene 

 

1,5 mill. kr. til nyt forskningsprojekt på UC Syddanmark 
 

Der kan være lang vej fra de politiske beslutninger i kommunerne til 

virkeligheden hos pædagogen på gul stue eller hos læreren i 5. klasse. Der er 

barrierer, som kan gøre det vanskeligt, at kommunernes børne- og 

ungepolitikker bliver til konkret virkelighed til gavn for børnene. Men der 

er også løsninger, 

 

Dette forskningsprojekt ved NVIE,  University College Syddanmark skal hjælpe 

med til at bygge bro mellem kommunalpolitikernes beslutninger og hverdagen 

blandt de professionelle i kommunernes institutioner. 

 

Servicestyrelsen har givet 1,5 mill. kroner til projektet, som har til formål at 

afdække hvordan ledere, lærere, pædagoger, socialrådgivere o.a. bidrager til, 

at kommunernes børn- og ungepolitik bliver gennemført i praksis, og hvordan 

denne sammenhæng kan styrkes yderligere. Forskningsprojektet er bl.a. iværksat 

for at kvalificere indholdet, på Børn og Unge diplomuddannelsen på landsplan. 

Samt andre tilsvarende uddannelser. 

 

Projektet gennemføres i samarbejde med Haderslev, Varde og Vejen Kommuner 

 

En af årsagerne til den store interesse, er at undersøgelsens resultater løbende vil 

kunne anvendes i kommunerne i forhold til den enkelte kommunes ønsker og 

behov.  

-I nogle kommuner er børne- og ungepolitikken et anvendeligt arbejdsredskab, 

mens det i andre kommuner er en overordnet hensigtserklæring med begrænset 

effekt på de professionelles praksis. Vi anser det derfor for vigtigt at finde frem 

til hvad der yderligere kan styrke samspillet mellem politikken og dens 

gennemførelse i praksis. 

 

Den proces, der sættes i gang blandt medarbejderne, vil også kunne blive 

understøttet og videreudviklet i processen af de deltagende kommuner. Dermed 

bliver projektet en dynamisk proces i samspillet mellem praktisk udførelse, viden 

og udvikling/uddannelse i den enkelte kommune. 

 

-Det tætte samspil med praksis i kommunerne i vores forsknings- og 

udviklingsprojekter, har vi gode erfaringer med. 



-Vi har i videncentret her i starten af 2011 afsluttet et andet treårigt 

forskningsprojekt, hvor det blev tydeligt, at den sammenhængende børnepolitik 

og dens praktiske udførelse spiller en central rolle i forhold til den professionelle 

indsats og de professionelles måde at arbejde på i hverdagen, ikke mindst på 

tværs af professionerne. 

 

NVIEs 

kontaktpersoner 

 

Videncenterkonsulent Anette Nielsen – anni@ucsyd.dk  
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