
Program for Handicapfaggruppens konference og generalforsamling 
2017 

Sted: Krybily Kro Fredericia, 9.-10. marts 2017 
 
Tema: I vores daglige virke som socialrådgivere indenfor handicapområdet oplever vi 

ofte at stå i konfliktfyldte situationer. Det kan være i forhold til borgerne, pårø-
rende, samarbejdspartnere, organisationen osv. Vi har i bestyrelsen valgt at sæt-
te fokus på dette – og via spændende oplæg vil vi berøre udfordringerne fra for-
skellige vinkler.  Vi ser frem til 2 gode dage, hvor vi håber, at I vil bidrage aktivt 
med jeres viden og erfaringer.  

 
Torsdag d. 9. marts 

9.30-10.00: Morgenmad og indtjekning 

10.00-10.05: Velkomst 

10.05-11.20: Hovedoplæg del 1 ved Pia Ringø Aalborg Universitet 

 Identifikation af centrale begreber og menneskesyn på handicapområdet over tid 
ud fra nyeste forskning på området. Hvordan er de aktuelle begreber styrende for 
vores praksis? Og hvordan udfolder de centrale begreber sig på handicapområdet 
i de danske kommuner?    

11.20-11.35: Pause 

11.35-12.30: Hovedoplæg del 2 – Kis Holm Laursen: 

Fokus vil her være på forældre til børn med en funktionsnedsættelse og hvordan 
de ændrede personlige vilkår påvirker deres liv og samarbejdsmuligheder.  

 
- De store ændringer i forældrenes personlige vilkår. 
- Hvad er accept og hvordan opnår forældrene fuld accept af egen situation. 
- Hvordan påvirkes samarbejdet af forældrenes personlige vilkår og accept. 
- Hvilke værktøjer kan du bruge i mødet med forældrene. 

 
12.30-13.30: Frokost 

13.30-15.00: Hovedoplæg del 3 - John Zeuthen : 

 I denne del vil John have særligt fokus på samarbejdet med voksne borgere med 
handicap og pårørende og give os virksomme og konkrete redskaber til konflikt-
håndtering.  

15.00-15.30: Kaffepause 

15.30-16.30: Oplæg fra DS’s næstformand, Niels Christian Barkholt  

Niels vil indlede med et kort oplæg om hvad DS har fokus på i det politiske arbej-
de på handicapområdet, herunder en opfølgning på blandt andet sagstal, aktuelle 
lovændringer eller andre politiske strømninger. Herefter vil Niels i samarbejde 
med deltagerne diskuterer handicapområdets udfordringer og hvad deltagerne 
ønsker, at DS i særlig grad skal have fokus på i fremtiden. 

16.30-17.00: Generalforsamling – Se selvstændigt program uddelt på konferen-
cen 

19.00-: Festmiddag med underholdning 

 



Fredag den 10. marts 2017  

8.00-8:45: Morgenmad 

8.50-9.00: Velkomst dag 2  

9.00-11.00: Workshops: 

1. Projekt FamilieFOKUS 
Familier med børn og unge som har en alvorlig sygdom eller et svært 
handicap er ofte presset i forhold at få hverdagen til at fungere. Kom og 
hør, hvordan FamilieFOKUS, ved hjælp af en tværfaglig indsats, har skabt 
et tilbud, der tager udgangspunkt i hele familien. Vi arbejder med, hvor-
dan familiens ressourcer kan sættes i spil, så trivslen i hverdagen bliver 
bedre. 
 

2. Skoleværing – institut for menneskerettigheder  
Morten Greve, Cand.scient.pol, MA vil komme og fortælle om den kort-
lægning, som han/DEFACTUM for socialstyrelsen i foråret 2016, har lavet. 
Kortlægningen/rapporten omhandler skolevægring hos børn og unge med 
autisme (målgruppe, sagsforløb og specialindsats). Morten vil sammen 
med workshoppens deltagere komme ind på hvad vi som rådgivere skal 
være særligt opmærksomme på i skolevægring/skolemistrivsel.  

3. Hjemmetræning – Odense kommune  
Hjemmetræning- Udfordringer og erfaringer fra praksis fra Odense kom-
mune blandt andet; tolkning af lovgivningen, sagsbehandlingen, det gode 
forældresamarbejde.   
 

4. Når forældre med handicap får børn 
En workshop om DUKH’s oplevelser med de udfordringer, der opstår, når 
voksne med handicap får børn.  Fokus på hvilke regler og kompensati-
onsmuligheder der er.  

11.00-11.20: Kaffepause 

11.20-12.30: Rulle Maries roadshow  

 Pigen med glasknogler – kendt fra TV. Hør hende fortæller sin historie og om mø-
det med det offentlige system. 

12.30: Afslutning og frokost 

 


