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Hvad er ’MinRådgivningsPartner’?
Min RådgivningsPartner er et redskab, der gør social-
rådgiveren bedre til at samarbejde og tale med unge. Hver
sagsbehandler får feedback på deres samspil og kommu-
nikation med den unge og eventuelt dennes forældre eller
andre involverede. Min RådgivningsPartner er et forsknings-
baseret redskab til direkte, videobaseret supervision af
sagsbehandleres samtaler med udsatte unge. Det handler
om god behandling og myndighed i praksis

Hvad får man ud af at deltage i
MinRådgivningsPartner?
Som sagsbehandler bliver du gjort opmærksom på, hvad
du er god til og hvad du kan gøre bedre. Den videobaserede
metode giver sagsbehandleren mulighed for at se og få
direkte sparring på kommunikationen og strukturen i
samtalerne, som de virkelig foregår. Det hjælper sagsbe-
handleren til at sætte fokus på samtalemetodik og giver
ham eller hende mulighed for at udvikle sig ved at få
større indsigt i, hvordan myndighedssamtalens forskellige
elementer spiller sammen.

OPTAGELSE
Sagsbehandleren

optager samtaler med unge

ANALYSE
Supervisor gennemser
optagelse, nedskriver
stikord og udvælger

sekvenser

Sagsbehandler inddrager
refleksioner i forberedelse
af  næste samtale med ung

eller samtaler med
andre unge

FEEDBACK
Samtale via web-system
mellem supervisor og

sagsbehandler. Sekvenser
vises, fælles refleksion

Hvordan foregår det?
Sagsbehandleren optager med kamera (telefon, tablet, o.l.)
over en periode samtaler med unge og evt. deres forældre
eller andre involverede. Det er en forudsætning, at den unge
(og forældremyndighedsindehaveren, hvis den unge er
under 18 år) har givet samtykke til optagelsen. Samtalerne
gennemses og analyseres af en supervisor fra Københavns
Professionshøjskole. Med afsæt i en forskningsbaseret og
testet samtalemodel, udvælges sekvenser fra samtalen som
grundlag for feedback til sagsbehandleren. Sagsbehandler
og supervisor gennemser sammen de valgte sekvenser via et 
værktøj til online-møder, og der re�ekteres i  fællesskab over
sekvenserne. Re�eksionerne inddrages i sagsbehandleres
forberedelse af næste samtale med den unge eller samtaler
med andre unge. Supervisor tilpasser sin feedback til den
enkle sagsbehandlers behov og erfaring. Sagsbehandleren
kan selv påvirke processen ved at informere supervisoren
om, hvilke aspekter i den enkle samtale, der især ønskes
feedback på.

Processen kan illustreres sådan her:
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Forskning og undervisning
Optagelser af samtalerne mellem unge og deres sags-
behandler indgår i KP’s udviklings- og forskningsprojekt
”Min RådgivningsPartner”, der støttes af TrygFonden.
Målet er at forbedre myndighedssamtaler med udsatte
børn og unge. Forskningen skal i første omgang føre til
viden om, hvad der sker i myndighedssamtalerne mellem
unge og deres sagsbehandler - en viden som hidtil har
været savnet i Danmark og internationalt. Den viden
MinRådgivningsPartner har skabt bruges allerede nu
til at forbedre grunduddannelse og efteruddannelse.
Vidensgrundlaget for MinRådgivningsPartners samtale-
model fremgår af bogen: Myndighedssamtaler med unge
- at balancere mellem relation og myndighed (Antczak
og Steensbæk, 2020)

Supervisorkorpset
Supervisorkorpset består udelukkende af uddannede og
trænede supervisorer. Alle vores supervisorer har erfaring
med supervision af sagsbehandlere, og har desuden selv
praksiserfaring fra arbejde med udsatte børn, unge og
familier. Supervisionen foregår i et fortroligt rum mellem
de deltagende sagsbehandlere og deres supervisor.
Supervisorerne har tavshedspligt overfor det, der ses på
og drøftes sammen med sagsbehandleren. Som ansatte
på den selvejende institution Københavns Professions-
højskole er supervisorerne underlagt forpligtelserne iht.
Serviceloven § 154.

Vil du bruge MinRådgivningsPartner?
Det ideelle forløb i relation til MinRådgivningsPartner
foregår som et supervisionsforløb, hvor en sagsbehandler
optager 5 �lm og superviseres i samme på grundlag af
en analyse af �lmene (jvf modellen overfor). Et alternativ
er et to-dagskursus for 4 sagsbehandlere i den samme
kommune. På kurset gennemgås tre samtaler for hver af
dem, analysemodellen introduceres, og der samles op på
tværs af sagsbehandlernes samtaler. Deltagerne bliver
sammen bedre til at gennemføre myndighedssamtaler og
opdateres med nyeste forskning på området. Begge forløb
kan skaleres op til en hel afdeling eller ned til få sags-
behandlere, og giver i førstnævnte tilfælde et mere generelt
løft i kompetencer til at føre myndighedssamtaler.
Samtalerne er altid anonyme for andre end de deltagende
sagsbehandlere og ansatte/forskere fra Københavns
Professionshøjskole.
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Kontakt information:
* Helle B. Antczak
 E-mail: hean@kp.dk
 Tlf: 5163 2611

* Signe Steensbæk Nielsen
 E-mail: sist@kp.dk
 Tlf: 5163 2655

* Frank C. Ebsen
 E-mail: freb@kp.dk
 Tlf: 5163 2606
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