
Samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og 
Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

Gribskov Kommune og Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet etablerer 
et strategisk samarbejde på børneområdet. Samarbejdet gør Gribskov Kommune til 
Danmarks første forskningskommune og forbedrer samtidig Trygfondens 
Børneforskningscenters grundlag for at frembringe forskningsresultater af international 
kvalitet og af national interesse.  

Visionen er at skabe et banebrydende samarbejde mellem forskning og praksis, som 
udvikler og afprøver lovende, sammenhængende og systemiske indsatser på 0-18 års 
området til gavn for børns sundhed, læring, udvikling og trivsel. 

Samarbejdet skal fokusere på effektevalueringer på såvel det konkrete indsats niveau 
(program niveauet) som aspekter af det systemiske niveau (organisation og governance). 

Det er intentionen, at der skal udvikles og afprøves indsatser, som skal kunne skaleres til 
nationalt niveau. 

Udgangspunktet er et sammenhængende (kontinuerligt) system med sundhedspleje, 
dagtilbud og grundskole som centrale arenaer. Der skal samtidig etableres 
sammenhængende governance system med (tværfaglige) indsatser (kontingens), for børn 
med forskellige risikoprofiler. 

Indhold. Det strategiske samarbejde indebærer, at forskere tilknyttet Trygfondens 
Børneforskningscenter indgår i Gribskov kommunes arbejde med udviklingen af indsatser 
målrettet børn med forskellige (grader af) problemstillinger. Det kan være gennem 
periodevise praktikker og forskerbaserede indstationeringer, ph.d.-samarbejder og 
lignende, og at Gribskov Kommune stiller institutioner (dagtilbud, skoler og specialiserede 
tilbud) og data til rådighed for forskningsprojekter i regi af Trygfondens 
Børneforskningscenter. 

De konkrete indsatser bliver til i et tæt samarbejde mellem centrets  forskere og Gribskov 
Kommunes ledere og medarbejdere. 

Varighed. Det strategiske samarbejde løber i perioden 1. august 2016- 31. juli 2021. 
Samarbejdet evalueres løbende i styregruppen. Samarbejdet kan opsiges af begge parter.

Governance. Der etableres en styregruppe som mødes halvårligt eller efter behov 
Formålet er at identificere sammenfald af konkrete behov på Gribskovs børneområde og 
indsatser af forskningsmæssig interesse. Samt at prioritere disse indsatser. 

Samarbejdet evalueres minimum årligt. 

Styregruppen forankres på direktionsniveau i Gribskov Kommune og i centerledelsen i 
Trygfondens Børneforskningscenter.

Styregruppen vil bestå af:



Gribskov Kommune.

• Direktør Steffen Bohni

• Centerchef Anne Steffensen

• Centerchef Helle Mariager

• Programleder. TBD

Trygfondens Børneforskningscenter

• Centerleder Simon Calmar Andersen

• Souschef Kamilla Trille Gumede

• Professor Dorthe Bleses

Samarbejde. Samarbejdet er ikke eksklusivt. Det vil sige, at Trygfondens 
Børneforskningscenter kan indgå samarbejder med andre kommuner og ministerier 
ligesom Gribskov Kommune kan indgå aftale med andre forskningsinstitutioner

Data og publikationer. Samarbejdet indebærer, at Gribskov Kommune (dataejer) stiller 
data til rådighed for løbende forskningsprojeker i regi af Trygfondens 
Børneforskningscenter (databehandler). Trygfondens Børneforskningscenter har 
ubegrænset ret til at publicere resultaterne af denne forskning. Gribskov Kommune skal 
adviseres og have mulighed for at kommentere på disse publikationer forud for deres 
offentliggørelse. 

Økonomi. Det forventes, at de igangsatte forskningsprojekter har en kvalitet, der sikrer 
finansiering fra fonde, forksningsråd eller andre kilder. Dette udelukker ikke, at Gribskov 
Kommune eller Trygfondens Børneforskningscenter kan medfinansiere konkrete 
forskningsprojekter eller dele heraf.

Tidsplan

Tidsplan
Aktivitet Deltagere

30.5.2016
Offentliggørelse af samarbejdsaftale Borgmester Kim Valentin, Udvalgsformand 

Sisse Krøll Willemoes
Simon Calmar Andersen

6.6.2016
Politisk beslutning i GK børneudvalg GK børneudvalg

13.6.2016
Formel underskrift og opstarts 
forelæsning i GK

TBFC og GK ledere og med-repræsentanter

August 
Konkretisering af pilotprojekt Dorthe Bleses (AaU), Line Dybdal, Hanne 

Nielsen (Rambøll), Steffen Bohni og Christina 



2016
Breinholt Schou (Gribskov)

September
2016

Prioritering af interventionsområder 
og design af indsatser  

GK følgegruppe og TBFC udvalgte forskere 

September
-oktober 
2016

Udarbejdelse af ansøgning TBFC

 


