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Habitus' digitale læringsunivers
og grundlaget for vores faglige
omsorg på Habitus' stand
HABITUS leverer højt specialiseret pædagogisk støtte til borgere med
gennemgribende udviklingsforstyrrelser
HABITUS samarbejder med kommuner over
hele landet. De fleste borgere som bor hos os,
har udover en autismediagnose, flere
tillægsdiagnoser bl.a. mental retardering og
sansemæssige forstyrrelser.

Habitus Akademi

Habitus.dk

På Habitus' stand kan du høre om vores bo-,
dag- og mentortilbud. Vi arbejder
specialpædagogisk med borgere som er meget
udfordrede og har et højt stressniveau. Når de
flytter ind hos os kommer de skridt for skridt i
trivsel og får ro til at udvikle sig.
Vi har mange års erfaring med at skabe
stabilitet og struktur i dagligdagen, som
minimerer stressniveauet og skaber grobund
for et liv i størst mulig trivsel.
På vores stand præsenterer vi vores
grundlæggende menneskesyn, faglighed, og
pædagogiske metoder.

Habitus Akademi er vores interne IT baserede
læringssystem der sikrer, at den enkelte
medarbejder har adgang til viden og læring,
når den enkelte har behov for det. Resultatet af
et altid nærværende læringsrum kombineret
med systematisk supervision og tematiske
kursusforløb resulterer i:
at viden og kompetencer er opdaterede
at kvalitet i omsorgen er i højsædet
at Habitus er en attraktiv lærende
arbejdsplads
at personale flow og sygefravær reduceres
fordi man føler sig tryg i sin faglighed
at samarbejde med pårørende baseres på
opdateret viden og kompetence
På Habitus' stand kan du på vores pc selv
besøge akademiet og se, hvad vi fagligt byder
på.
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VELKOMMEN

STYRING OG
FAGLIG FRIHED

V

ELKOMMEN til Socialrådgiverdage 2017!
Igen i år slår vi dørene op til en fagfestival spækket med workshops,
temadebatter, fælles samvær med
fagfæller, grin, alvor og høj socialrådgiverfaglighed. Det er her, du kan tage
dine socialrådgiverkolleger med under armen men også møde nye kolleger på tværs, udvide dit netværk og møde gamle kolleger. Her træder socialrådgiverfaget frem repræsenterende
mangfoldigheden af arbejdsområder. Det er fagets fest – vores fest – og jeg glæder mig til at dele
den med jer.
Vores fag er under konstant udvikling, og på
forunderlig vis står vi altid over for nye muligheder
og udfordringer. Det har Socialrådgiverdage tradition for at afspejle. Det gør vi igen i år med det
overordnede tema Styring og faglig frihed.
Styring og rammerne for det sociale arbejde er
en højaktuel diskussion, og her er socialrådgivernes stemme central. Sammenhængsreform, Fingrene væk reform, Disruptionråd, mv. påvirker lige
nu vores arbejdsfelt. Derfor fokuserer Socialrådgiverdagene 2017 på udvikling af faglighed, styring
og kvalitet i det sociale arbejde, og den nødvendige sammenhæng imellem styring og socialrådgiverne faglige handlerum – socialrådgivernes beslutningskompetence og kompetencer i form af
viden og kvalifikationer.
Vi kan i år byde på et flot program med endnu flere workshops og debatter end tidligere. Programmets hovedoplæg rammesætter socialrådgiverfagets udviklingsmuligheder fra flere

perspektiver. Førstedagens hovedoplæg debatterer styring og faglighed fra tre positioner – socialrådgiveren, embedsmanden og forskeren. Stine
Bosse vil i det afsluttende hovedoplæg løfte blikket og debattere, hvordan vejen til en bedre verden kræver både globale og lokale initiativer i et
tæt samarbejde på tværs.
Beskæftigelsesministeren, Troels Lund Poulsen, vil gerne i dialog med socialrådgiverne. Han
er derfor inviteret som årets gæstetaler. Det er
her, at I har mulighed for at lytte og udfordre ministeren!
Førstedagen afrundes traditionen tro med socialt samvær. Du kan starte med at møde andre,
der arbejder indenfor dit felt ved faggruppereceptionerne, sludre med nye og gamle kolleger over
festmiddagen, slå dig på lårene af grin, når MAGT
med satire, sang og skuespil sætter samfundet
på scenen og vender det hele på hovedet, og dernæst danse natten lang til et brag af en fest.
Dette er blot nogen af højdepunkterne i det
omfattende og spændende program. Resten må
du læse dig til på de kommende sider.
Vel mødt - jeg glæder mig meget til at se jer!

Niels Christian Barkholt
Næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
SOCIALRÅDGIVERDAGE 2017, Danmarks største fagfestival for
socialrådgivere, finder sted 1.-2. november på Hotel Nyborg Strand,
Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
Hotel Nyborg Strand kan kontaktes på telefon 6531 3131 og på
mail nyborgstrand@nyborgstrand.dk.
Hvis du kommer med tog, kan du evt. gå til Hotel Nyborg Strand,
det tager 12 minutter. Vi har opsat skilte på ruten.

Deltagere

Deltagerne i Socialrådgiverdage er medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, studerende fra socialrådgiveruddannelserne, enkelte medlemmer af andre fagforeninger samt workshopindledere, oplægsholdere og gæster, inviteret af DS.

Ankomst og indkvartering

Der er ankomst fra kl. 8.30. Programmet starter kl. 10.00.
Værelserne er til rådighed fra kl. 14.00.

Konferencesekretariat

I DS’ konferencesekretariat på Hotel Nyborg Strand kan du få hjælp
og svar på spørgsmål om Socialrådgiverdage.

Faggruppe-, sektionsog studenterreceptioner

Onsdag kl. 17.00-17.45 holdes receptioner i DS’ forskellige faglige
fællesskaber. Kom og få et glas og hør nærmere om faggruppernes,
sektionernes og SDS’ arbejde.
Det er den enkelte faggruppe og sektion, der arrangerer receptionen. Læs mere om receptionerne på side 30

Udstillerstande

En bred vifte af aktører og institutioner inden for det sociale område
er repræsenteret på Socialrådgiverdage. Besøg deres stande og bliv
inspireret af udstillernes forskellige tilbud målrettet det sociale område og dig, som socialrådgiver. Se oversigten på side 54

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforening er repræsenteret ved to stande – Din
fagforening og Historiegruppen. Hos Din fagforening kan du opleve
bredden i DS’ arbejde for medlemmerne, blive engageret via dilemmaer om DS’ kamp for det gode fælles arbejdsliv, tage en snak med
en af DS’ konsulenter, høre om aktuelle temaer, som fx OK18.
Hos Historiegruppen kan du høre om socialrådgiveruddannelsens tilblivelse for godt 80 år siden, høre om DS’ første formænd og
tage en snak om, hvordan faget og foreningen har udviklet sig siden.

SDS – Sammenslutningen af
Danske Socialrådgiverstuderende

Mange socialrådgiverstuderende forventes at deltage i Socialrådgiverdage 2017 – de er medlemmer af SDS. De studerende deltager i
alle aktiviteter med mulighed for at hente inspiration til studiet og til
det fremtidige arbejdsliv, ligesom de vil bidrage aktivt i dialogen om
fagets udvikling i de mange workshops.

Pressedækning

Pressen er inviteret til at dække arrangementet.
Fagbladet Socialrådgiveren er selvfølgelig også på pletten.

Kontakt

Har du spørgsmål om Socialrådgiverdage,
så kontakt Aase Madsen, aam@socialraadgiverne.dk
eller Nicolai Paulsen, np@socialraadgiverne.dk.
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MIN FAGFORENING!

Besøg DS’ stande og hør om OK 18,
Kompetencefonden eller om DS som
politisk aktør. Spil på Lykkehjulet, tip
en 10-er og vind gode fagbøger!

fordring, som DS bør tage op? Hvad er dit største håb for faget? Kom og bidrag med din viden og med dine forslag!

Lykkehjulet, ’tip en 10-er’
og gode bogpræmier

Min fagforening har stande i forhallen ved indgangen. Der kan
du møde DS og høre mere om nogle centrale emner for DS
netop nu, og du kan fortælle os om dine tanker og ønsker.

Og så kan du prøve lykkehjulet og teste din viden – hvis du er
heldig og skrap nok, kan du vinde gode, aktuelle fagbøger.
Eller du kan tippe en 10-er og være med i lodtrækningen
om en friplads til Socialrådgiverdage i 2019! Så er du sikker på
at komme først til mølle, når tilmeldingen åbner om knap to år.

Et stærkere fællesskab

Morgen-yoga

DS har sat et stærkt fælleskab som mål for organisationen
og medlemmerne. Et fællesskab, hvor vi sammen kan handle og forandre de ting, vi vil have ændret. Kom og fortæl, hvordan du oplever fællesskabet, hør om DS’ organiseringsstrategi, som skal løfte DS ind i fremtiden som fagforening, og fagligt
fællesskab for medlemmerne.

OK 18

Vi står foran overenskomstfornyelsen for 2018. Hvad er vigtigt
i dit arbejdsliv? Hvad skal de nye overenskomster sikre?
Kom og del dine prioriteringer med os – vi tager dem med
til OK 18-forhandlingerne.

Kompetencefondene

Kompetencefondene er en ny chance for at få relevant kompetenceudvikling. Kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere kan søge midler til videreuddannelse – i bedste fald op
til 25.000 kr. om året.
Det er dine penge - kom og find ud af, hvordan du kan få
økonomisk tilskud til fx uddannelse på diplom eller master
niveau.

Socialpolitisk aktør

DS har en lang tradition for politisk interessevaretagelse – i forhold til beskæftigelse, udsatte børn og unge, sundhedsområdet osv. Hvorfor gør vi det? Får vi noget ud af det? Kom og hør!
Tag en snak om strategien for en investeringsdagsorden på
voksenområdet – eller sæt dig i borgernes sted og tag en selfie
som Peter med alle hans planer og sagsbehandlere.
Giv dit bud på, hvad DS bør fokusere på i det politiske arbejde i de kommende år. Hvad synes du, er den største faglige ud-

Socialrådgiverdage kan igen tilbyde morgen-yoga. Hvis du vil
starte dagen perfekt og i balance, så vær med. Det er i lokale
G kl. 7.00.

Løb fra næstformanden

DS’ næstformand Niels Christian Barkholt løber igen morgenløb med dem, der har lyst til at følge med. Eller til at løbe fra
ham. Løberne mødes ved hovedindgangen kl. 7.00.

Fest og farver!

Socialrådgiverdage er som altid også en stor fest med middag,
musikalsk satire og så fest og musik i tre dimensioner.
Vi starter med en velkomstdrink kl. 18.00. Den serveres i
stand-områderne.
Kl. 18.30 er der så middag i lokale A-B-C, og efter den er der
optræden af satire-gruppen MAGT, der lover underholdning
med kant og musikalitet. MAGT sætter med skuespil og højt
musikalsk niveau samfundet på scenen og vender det hele på
hovedet. Det er måske både plat og skarpt – men til gengæld
både provokerende og lige til stregen. Hvis ikke lidt over.
Og når MAGT blænder ned, så er der fest i hele Nyborg
Strand.
I Verandaen og Terrassen med bandet Buffalo Benefit, der
er rock, det er svært at sidde stille til. De har været her før og
de var svære at glemme - så nu er de her igen.
Ved Bistroen er der gode stole til dem, der gerne vil have tid
til samtale og et roligt glas.
Og så er der Stjernebaren for dem, der ikke rigtig vil i seng,
og som synes, at hulebar og disco-stemning er perfekt opvarmning til torsdagens krævende program.
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PROGRAM ONSDAG

SOCIALRÅDGIVERDAGE 2017:
STYRING OG FAGLIG FRIHED
Program
Onsdag den 1. november
08.30 - 10.00

Ankomst, registrering og morgenmad

10.00 - 10.20

Velkomst

10.20 - 12.00

Styringsmodeller og faglighed:
Hvor er knasterne, hvad er visionerne?
Paneldiskussion med Lotte Bøgh Andersen, professor, 		
Aarhus Universitet, VIVE – Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd, Sisi Pedersen, socialrådgiver, har
arbejdet med Herning Kommunes ”Sverigesprojekt” og Peter
Stensgaard Mørch, administrerende direktør i
økonomiforvaltningen i Københavns Kommune

12.00 - 13.20

Frokost / besøg standene

13.20 - 14.20

Blok A – workshops

14.30 - 15.30

Blok B – workshops

15.30 - 16.00

Pause / besøg standene

16.00 - 17.00

Blok C - faggrupper inviterer til workshops
+ film og global debat

17.00 - 17.45

Faggrupper, sektion og studerende mødes til receptioner

18.00 - 18.30

Velkomstdrink ved standene

18.30 - 21.00

Festmiddag – med overrækkelse af Den Gyldne Socialrådgiver

21.00 - 22.00

MAGT – musikalsk satire

22.00 - ??

Fest og farver

13.20 - 15.30

Blok AB – workshops, bl.a. café 		
og tur til Danmarks Forsorgsmuseum

PROGRAM TORSDAG

Torsdag den 2. november
07.00 - 09.00
Morgenmad (løb og yoga for 		
		
de morgenfriske)
09.00 - 10.00

Blok D - workshops

10.00 - 10.15

Pause / besøg standene

10.15 - 10.55

Gæstetale
Troels Lund Poulsen,
beskæftigelsesminister (V)

10.55 - 11.15

Pause / besøg standene

11.15 - 12.15

Blok E - workshops

12.15 - 13.25

Frokost / besøg standene

13.25 - 14.40

Blok F - tema-debatter og workshops

14.40 - 14.50

Pause / besøg standene

14.50 - 15.50

FN's verdensmål og vejen til en
bedre verden
Stine Bosse, bestyrelsesformand
og foredragsholder

15:50 - 16.00

Farvel og kom godt hjem
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HOVEDOPLÆG– alle deltager
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STYRING OG ORGANISERING
– HVOR ER KNASTERNE,
HVAD ER VISIONERNE?
LOKALE ABC

Lotte Bøgh Andersen

Sisi Ploug Pedersen

RAMMERNE FOR det sociale og beskæftigelsesrettede arbejde bestemmer i høj grad det socialfaglige arbejdes muligheder. Og
rammerne er lige nu til intens diskussion både nationalt og i den enkelte kommune eller region. Det er sæson for styringsreformer fra
Folketing og ministerier, for dybtgående kommunale omstillinger
og forhåbentlig også for en ny investeringstænkning i social- og beskæftigelsesindsatsen.
Socialrådgiverdage indledes derfor med en tresidet diskussion
med overskriften ”Styring og organisering – hvor er knasterne, hvad
er visionerne?” Tre personer med meget forskellige udgangspunkter
indleder og lægger op til diskussion:
LOTTE BØGH ANDERSEN, professor på Aarhus Universitet og i
VIVE, og medlem af den Ledelseskommission, som regeringen har
nedsat for at få ”en mere effektiv og tidssvarende offentlig sektor”
SISI PLOUG PEDERSEN, socialrådgiver med en lang erfaring fra børneområdet, herunder en central rolle i udviklingen af Herning kommunes ’Sverigesprojekt’

Peter Steensgaard Mørch

PETER STEENSGAARD MØRCH, var som tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet med til at udforme mange reformer
på beskæftigelsesområdet, og som administrerende direktør i økonomiforvaltningen i København Kommune skal han nu administrere de reformer, der er kommet i en lind strøm fra Folketinget og ministerierne
Indledningsdiskussionen giver muligheder for at tage socialrådgiverbrillerne på og se det hele efter i sømmene.

BLOK AB 13.20-15.30
Blok AB er en ”dobbeltblok” (140 min. inkl. pause) og rummer tre parallelle tilbud:
AB1-AB7 om kvalitet i børnesagsbehandlingen afvikles som en dynamisk
workshopcafé, der indledes med et fælles oplæg ved kontorchef Dan
Holmgreen fra Børne- og Socialministeriet. Efter det fælles oplæg bliver
der mulighed for at deltage i to af seks workshop i caféen.
AB1-AB7 samlet, og så kan du vælge workshops i caféen, når du er der.
AB8 om facilitering af relationel koordinering.
AB9 er et besøg på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg –
transport dertil foregår med bus med fra Nyborg Strand
kl. 12.45 (lidt kortere frokost), og du er tilbage kl. 16 .

AB1

Kvalitet i
børnesagsbehandlingen
LOKALE HIJ

AB2

DATA!
What’s in for me?
LOKALE HIJ

DAN HOLMGREEN, kontorchef, Udsatte Børn,
Børne- og Socialministeriet

BRIAN RASMUSSEN, socialrådgiver, Næstved
Kommune, Center for Børn og Unge

Mange lovændringer, fejl i sagsbehandlingen og
pressede forvaltninger har fyldt meget i debatten
og hverdagen i børnesagsbehandlingen gennem
mange år. Tiden er inde til at spørge: Hvordan kan
vi opnå en mere nuanceret kvalitetsforståelse i
børnesagerne og få fokus tilbage på familiernes og
børnenes udvikling?
Det spørgsmål har været ledende for en proces, som ministeriet er gået i gang med.
Dan Holmgreen skyder caféen i gang med et
fælles oplæg om tankerne bag processen og de
tiltag, som er taget, og de, der ligger i pipelinen.
Deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål og
drøfte fremtiden for myndighedsarbejdet på børneområdet.

I Center for Børn og Unge i Næstved Kommune mener vi, at data ikke kun er til kontrol og styring, men også kan være med til at sætte fagligheden fri. Siden efteråret 2016 har vi arbejdet med
at vende ønsket om data og ledelsesinformation, så det kommer fra socialrådgiverne selv og
ikke kun fra lederne. Vi mener, at socialrådgiverne
er mindst lige så interesserede i at have overblik
over, hvornår der skal tales med børnene, følges
op på foranstaltningerne, hvor længe de enkelte børnefaglige undersøgelser har varet osv. Derfor tilbyder vi at udarbejde en personlig rapport
til den enkelte rådgiver indeholdende netop det
overblik, som de har brug for i deres dagligdag,
skabt ud fra deres egne sagsdata i DUBU. Dermed
bliver dagligdagens dokumentation også til dagligdagens information.
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AB3

”Professionsudvikling”
– en mødeform for
professionelle omkring
barnet/familien

der videresendes, når mobning på nettet fokuserer på køn eller seksuel orientering, eller når løgne eller sladder vedrørende seksuelle handlinger
deles. Det sker i grænselandet mellem en ureflekteret ungdomskultur og kriminalitet - ofte med alvorlige konsekvenser for offeret, og til tider også
for 'krænkeren'. Workshoppen præsenterer projektets første del: Vidensindsamling om digitale,
seksuelle krænkelser blandt unge. Fire fokusgruppeinterviews og et spørgeskema besvaret af 1000
elever giver et indblik i problemer, dilemmaer og
konsekvenser set fra de unges synsvinkel.

LOKALE HIJ

CHRISTINA BOCK OG LENE BØCKER, familiebehandlere, Aarhus Kommune, Børnecentret
Workshoppen fokuserer i flugt med Socialrådgiverdage-temaet "Styring og faglig frihed" på mødeformen "Professionsudvikling". Denne mødeform er ikke et netværksmøde, men et forum,
hvor netværket af professionelle udveksler erfaringer og reflekterer om barnets trivsel og udvikling for at optimere arbejdet omkring barnet og
opnå en fælles forståelse af dets behov for støtte. Der er også fokus på, hvordan egen positionering bruges i arbejdet med barnet/ familien og på,
hvordan det påvirker samspillet. Forældrene giver
samtykke til at holde mødet, men deltager ikke
selv, de informeres før og efter. Efter års erfaring
som udøvere/ mødeledere og fra en kontinuerlig
udvikling ser vi workshoppen som en enestående
mulighed for at dele erfaringer og høre andres syn
på muligheder og begrænsninger i denne metode.

AB4

Projekt deShame: Digitale
sexkrænkelser blandt unge
LOKALE HIJ
LINA SJÖGREN, projektmedarbejder,
Red Barnet og MAI HOLM HVIID, rådgiver i
’SletDet’, Red Barnet
Digitale sexkrænkelser er en stigende tendens
blandt børn og unge - online adfærd med seksuelt
indhold (billeder, videoer, nedsættende udtryk,
rygter etc.) for at udnytte, chikanere, mobbe, true
eller tvinge nogen. For eksempel når private bille-

AB5

Opgaveudvalg – den nye
arena for mødet mellem
politikerne, de fagprofessionelle og borgerne
LOKALE HIJ

METTE STRYGER, afdelingsleder,
Gentofte Kommune
Gentofte Kommune iværksatte i august 2015 en
ny arbejdsform, hvor politikudviklingen sker i såkaldte opgaveudvalg med et tæt møde mellem
politikere, borgere og fagprofessionelle. 11 opgaveudvalg er afsluttet og 12 er i gang. Et af de igangværende drøfter anbringelser af udsatte børn og
unge. I seks måneder drøfter fem politikere og ti
borgere - herunder tre unge og to forældre, som
er eller har været anbragt - hvordan civilsamfundet kan medvirke til at undgå anbringelser og understøtte børn og unge under deres anbringelse.
Opgaveudvalget vil undervejs være i løbende dialog med fagprofessionelle på området. Gentoftes
nye politiske arbejdsform er blevet evalueret af
forskere, som roser den for blandt andet at åbne
for, at politikere og administration afgiver kontrollen og møder borgerne med et mere åbent sind. I
skrivende stund vides ikke, hvad opgaveudvalget
til oktober vil anbefale kommunalbestyrelsen.

BLOK AB 13.20-15.30

AB6

Systematik i børnesagsforløb – to sider af samme sag

og hvor outputtet af mødet er et fælles ansvar og
konfliktforebyggelse på et andet plan end i dag.
Til det har vi udviklet Socialive. En digital værktøjskasse, hvor de teoretiske modeller, anvendt i
det socialfaglige felt, bliver digitaliseret og anvendelige sammen med borgerne som medspillere
frem for blot som mødedeltagere. Det skaber tillid
og åbner samarbejdet, det sparer tid på efterfølgende sagsarbejde, og det giver os mere tid sammen med borgeren fremfor med PC’en.

LOKALE HIJ

PETER JENSEN, chefkonsulent i SPUK og
STEEN BACH HANSEN, socialrådgiver og
konsulent i Bach Hansen Consult
’Systematik i børnesagsarbejdet’ kan virke ’usexet’ til en workshop. Men når alle sager er forskellige og stort set alle har komplekse problemstillinger, er fælles systematik i børnesagsarbejdet vedr.
underretning, børnefaglig undersøgelse, handleplan og opfølgning måske den vigtigste faktor for
at sikre socialfaglig kvalitet og for at skabe forandringer for barnet, den unge og familien. Oplægget
tager afsæt i en model med barnet i centrum, hvor
inddragelse af børn, unge og familier i hele sagsforløbet er centralt. Det forudsætter, at vi forstår hinandens sprog, og derfor arbejdes der bevidst med
et sprog, som familierne og netværket forstår, og
som giver mening for dem. Vi har for Socialstyrelsen holdt kurset Systematik i Sagsbehandlingen
i 24 kommuner, og det er blandt andet erfaringer
derfra og den praksis, workshopholderne har vist,
der indgår i præsentationen og diskussionen.

AB7

Socialive: Professionalisme,
borgeransvar og tidsbesparelse
for sagsbehandlere
LOKALE HIJ

TOMMY JOCHIM-VITCETZ, socialrådgiver,
og MARTIN FOLDAGER, foredragsholder
Vores bedste erfaring fra arbejdet med børn, unge
og familier er at skabe åbne og gennemsigtige møder via anvendelse af en projektor. Forestil dig et
møde med borgere, hvor borgerne og sagsbehandleren oplever et fælles flow, hvor samarbejdet er i højsædet og misforståelserne er mindsket,

AB8

Facilitering af relationel
koordinering
LOKALE DE
BO VESTERGAARD, konsulent på flere større kommunale indsatser med fokus på at styrke kerneopgaven via relationel koordinering. Forfatter til bøgerne ”Fair proces”, ”Byg bro mellem
siloerne” og artiklen ”En introduktion til relationel koordinering.” Siden 2011 tilknyttet Relational Coordination Research Collaborative, Brandeis
University, Boston.
Hvordan kan du som leder – eller koordinator – let
og enkelt facilitere relationel koordinering mellem
fagpersoner, der vil intensivere samarbejdet om
komplekse borgerforløb?
Når du vil styrke fagpersoners relationelle koordinering på tværs af enheder kræver det både at: A)
de rette fagfolk mødes tilpas hyppigt og B) at møderne faciliteres. Du introduceres derfor til:
1) En enkel samarbejdsstruktur, som fremmer, at
du kan skabe relationel koordinering via
2) Fem centrale faciliteringsværktøjer:
• Relationel mapping
• Storyboard
• Sæt fælles kontekst/dagsorden
• Skab kollektiv intelligens
• Debrief: Det korte opfølgningsmøde
Workshoppen veksler mellem korte oplæg og
praktisk afprøvning af værktøjer.
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AB9

Besøg på Danmarks
Forsorgsmuseum
Danmarks Forsorgsmuseum giver adgang til en
ofte skjult eller glemt del af historien om de mange mennesker, der har levet eller lever på samfundets skyggeside. Museet ligger i den utroligt velbevarede fattiggård i Svendborg, og det fortæller
om samfundets forsorg på f.eks. børnehjem, fattiggårde, arbejdsanstalter og alderdomshjem med
særligt fokus på tiden fra 1800-tallet til i dag. En
del af Danmarks historie, som i høj grad har været skjult bag mure, pigtråd og tabuer, hvorfor en
anbringelse inden for forsorgen ofte betød et liv
uden for samfundet og historieskrivningen. Museet fortæller de fattiges, de fysisk eller psykisk syges, de hjemløses, de ensommes, de udstødtes
og de forældreløses historie. Der vil være rundvisning på museet.
Besøget foregår med bus fra Nyborg Strand. Afgang kl. 12.45 (lidt kortere frokost), og man er tilbage kl. 16.

BLOK A 13.20-14.20

A1

Projekt Tilbage Til Skole,
Odense (TTS)
LOKALE 6

HANNE HOLM, socialrådgiver, CHRISTIANE KRAMER, psykolog og RIKKE RÆVSGAARD HANSEN
sygeplejerske og psykoterapeut
Projekt TTS er et 4-årigt satspuljeprojekt i Børneog Ungdomspsykiatrien, Region Syddanmark. Et
tværfagligt team tilbyder udkørende bistand til familier med børn og unge, der har været i forløb i
Børne- og Ungdomspsykiatrien og som har massive problemer med stabilt skolefremmøde. Teorirammen er kognitiv adfærdsterapeutisk og tager
afsæt i den amerikanske metode: "When Children
Refuse School". Samarbejdet med netværket omkring familien og barnet/den unge på tværs af sektorerne, er essentielt for et forløb i TTS.

A2

Vejen mod specialistuddannelse og legitimation
for socialrådgivere på
sundhedsområdet i Sverige
LOKALE 30

JOSEFINE JOHANSSON, professionsstrateg Socialt arbete, Akademikerförbundet SSR, Sverige
Den svenske regering har i februar 2017 besluttet,
at der skal udarbejdes et forslag til en specialistuddannelse for socialrådgivere (kuratorer) indenfor
helse- og sygehusområdet. Målet er en specialisteksamen, som skal være grundlaget for en autorisation (legitimation), som det i dag gælder for andre professioner på sundhedsområdet i Sverige.
Josefine Johansson fra DS’ svenske søsterorganisation – SSR www.akademssr.se – vil præsentere de strategiske overvejelser og konkrete
beslutninger frem mod en svensk legitimationsordning, som de svenske socionomer og SSR har
arbejdet med igennem flere år. Og med de erfaringer vil workshoppen debattere om og hvordan,
danske socialrådgivere kan lære af svenskerne i
forhold til specialistuddannelse og autorisation
(yrkeseksamen og legitimation).
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A3

Efterværn for voldsudsatte
kvinder i tilknytning til
krisecentres tilbud

placeret i? Hvordan passer man på sig selv og passer sit arbejde? Er der brug for særlig opkvalificering af den faglige koordinator - eller skal de bare
holde sig fagligt ajour?
Der deles ud af erfaringer fra forskellige kommuner, hvor brugen af den faglige koordinator er
meget forskellig med de fordele og ulemper, der
er ved forskellige set-ups.

LOKALE 3

DINAH ROSENGREEN, socialrådgiver, SUSANNE
DINESEN, socialrådgiver og GITTE OLIN LARSEN,
souschef, Holbæk Krisecenter
Hvilke fordele, udfordringer og dilemmaer findes der i samarbejdet mellem krisecentrets efterværnstilbud og det lokale ambulante rådgivningstilbud? Holbæk Krisecenter Medusa tilbyder
i samarbejde med den frivillige forening Medusa efterværn for kvinder, som flytter fra krisecentret. Kvindernes selvværd, sundhed, sociale
liv, arbejdsliv er typisk meget påvirket af volden.
Ofte står de isolerede og ensomme efter et liv
med kontrol og nedgørelse, og efter udflytning
fra krisecenter oplever mange kvinder usikkerhed og utryghed, når de skal etablere sig i et nyt
og ukendt lokalområde. Der er et stort behov for
støtte i denne proces både fra det kendte professionelle netværk og det lokale netværkstilbud. I
denne workshop vil vi sætte fokus på de udfordringer og dilemmaer, der opstår i efterværnstilbuddet efter udflytning fra krisecentret.

A4

A5

LOKALE 22-23

ANETTE HANSEN, seniorkonsulent, Cabi,
og CARINA THYGESEN BEIER, fastholdelsesog handicapkonsulent, Haderslev Kommune
Med udgangspunkt i udviklingsprojektet ’Kompensation til flere’ (puljefinansieret af STAR) vil
vi sætte fokus på, hvordan de handicapkompenserende ordninger kan sættes i spil, så flere af de
borgere, som bl.a. gemmer sig i bunken af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med psykiske udfordringer, i flere tilfælde kan komme i
job ved hjælp af kompensation. Projektet har vist
gode resultater - ikke så overaskende på fastholdelse - men også på indslusningen af ledige aktivitetsparate. I workshoppen vil vi veksle mellem
oplæg, de praktiske eksempler og erfaringer og
dialog.

Faglig koordinator – grænsen
mellem faglig frihed og styring
LOKALE G

EA LUNDSTEEN, socialfaglig konsulent
Kan den faglige koordinator via systematisk arbejde være med til at understøtte faglig frihed og ledelsesmæssig styring? Kan styring skabe en højere grad af faglig frihed? Konkrete redskaber til at
sikre overblik? Er den faglige koordinator nøglen
til øget kvalitet i arbejdet? Hvordan understøtter
man bedst sin leder? Hvordan bevarer den faglige
koordinator sin faglige frihed i det krydspres, de er

Hvordan får vi flere borgere
med psykiske funktionsnedsættelser i job?

A6

Robusthed – det nye (s)hit
AUDITORIUM

PETER HAGEDORN-RASMUSSEN, lektor, RUC
Hvorfor efterspørger arbejdsgiverne lige nu robuste medarbejdere? Er det fordi rammer og vilkår
truer fagligheden? Er robusthed blevet et svar på
problemer med stress og styring? Hvem eller hvad
er det, der skal være robust? Er det den enkelte eller organisationen?

BLOK A 13.20-14.20

Måske er svaret at insistere på organisatorisk
robusthed: Der skal være plads til faglig refleksion, feedback og læringsrum, som gør det muligt
kritisk og udforskende at være med til at udvikle gode ideer til at sikre god kvalitet i faglighed og
arbejde.
I workshoppen diskuterer vi de udfordringer,
der opstår, når socialrådgivere skal begå sig på en
arbejdsplads, der fokuserer på individuel robusthed. Vi ser på, hvordan man kan være både kritisk
og konstruktiv i en organisation, der ønsker medarbejdere, der siger 'pyt' til problemerne!

A7

A8

LOKALE 27
ANNETTE NØRGAARD VIBE SVENDSEN, IPSteamleder, Jobkompagniet Silkeborg
IPS er en beskæftigelsesindsats målrettet folk
med svære sindslidelser, som har et motiveret ønske om at komme i ordinær beskæftigelse eller
uddannelse. IPS fokuserer på den enkelte kandidat og hjælper med at afklare, hvad der interesserer kandidaten og hvilke kompetencer de har.
En af grundforudsætningerne er at give den rette støtte og finde det helt rigtige jobmatch. IPS er
en amerikansk evident metode, som er blevet afprøvet i mere end 20 lande. Studierne viser konsekvent, at IPS er mere effektiv end andre traditionelle metoder.
Silkeborg kommune deltager i den danske
forskningsdel. IPS-konsulenterne herfra vil til
workshoppen beskrive, hvordan de arbejder med
metoden, og komme med eksempler fra deres
dagligdag.

Socialrådgiverfaglig
mestring af borgercentreret
kommunikation
LOKALE 26

MARTIN HAMMERSHØJ OLESEN, cand. psych.,
ph.d., Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College
Det er en udbredt opfattelse, at relationen mellem borger og socialrådgiver har betydning for
både kvaliteten og udkommet af det sociale arbejde. Her fremstår to begreber særligt vedkommende; dels socialrådgiverens oplevelse af faglig
mestring eller ”tiltro til egne faglige evner” (f.eks.
Bandura, 1977), dels socialrådgiverens faktiske evner for at kommunikere borgercentreret (f.eks.
Rogers, 1959). Således formidler workshoppen en
status for udviklingen af et spørgeskema, der måler socialrådgiverfaglig mestring og borgercentreret kommunikation (med udgangspunkt i Zachariae et al., 2015), og uddybning af tre dimensioner
for dette: Udforskning af borgerens perspektiv,
samarbejde om information og beslutninger samt
håndtering af kommunikative udfordringer. Afslutningsvis ses de første resultater af data med
studerende.

IPS – ordinær job og
uddannelse til psykisk syge

A9

Beskæftigelsesforsøg
med lokalsamfundsfokus – til
fælles bedste
LOKALE 31

TANJA DALL, socialrådgiver, JEANETTE JANSEN,
daglig leder og BRIAN LENTZ, chef, alle Sydhavnskompagniet
Det er velkendt, at den offentlige beskæftigelsesindsats er blevet stadig mere individualiseret –
også for socialt udsatte borgere.
I SydhavnsCompagniet har vi gode erfaringer med
at lave beskæftigelsesindsats fra et lokalsamfundsperspektiv. Som NGO har vi særlig mulighed for innovative og socialfaglige indsatser, der kan tale ind i
en beskæftigelsespolitisk virkelighed i jobcentrene.
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se af velfærdsarbejde og 3)udvikling af vidensbaseret praksis.
Marie Østergaard Møller fremlægger ”kvalitativ effektmåling” som begreb og praksis. Ann Hermansen fremlægger de ledelsesmæssige forudsætninger bag kvalitativ effektmåling og arbejdet
med professionel dømmekraft. Simon Østergaard
Møller fremlægger de indsatsmetodiske forudsætninger for, hvordan kvalitativ effektmåling kan
kobles til udvikling af vidensbaseret praksis.

Vi leverer aktiverings- og afklaringsforløb for socialt udsatte borgere i Københavns Kommune.
Indsatsen er resultat af et innovationsprojekt, der
blandt andet har haft fokus på aktivt medborgerskab og samspillet mellem brugere, frivillige og aktiverede i en lokal kontekst.
I oplægget deler vi de gode erfaringer og fortæller om SydhavnsCompagniets tilgang til beskæftigelsesindsats i et lokalsamfundsperspektiv. Vi tror
på, at værdibaseret socialt arbejde er vejen frem,
når udsatte borgere skal inkluderes i arbejdsmarked og samfund.

A10

Kvalitativ effektmåling:
Hvordan bruger vi den
fagprofessionelle viden bedre?
LOKALE 20-21

MARIE ØSTERGAARD MØLLER, lektor, Aalborg
Universitet og grundlægger af rådgivnings- og
analysevirksomheden ProPublic, ANN HERMANSEN, familiechef, Randers Kommune og SIMON
ØSTERGAARD MØLLER, leder af Metodecentret
Spørgsmålet om, hvad der virker af socialfaglige indsatser for hvem, hvordan, hvornår og ikke
mindst hvorfor, er kompliceret. Hvordan kan vi så
alligevel prioritere økonomisk, indsatsmetodisk
og fagprofessionelt? Denne workshop introducerer begrebet og praksissen bag ”kvalitativ effektmåling”. Det er en vidensbaseret tilgang til styring,
ledelse og fagprofessionelt arbejde, der forudsætter professionel dømmekraft, refleksion og systematisk videnskondensering. Diskussionen i workshoppen vil tage afsæt i tre korte oplæg om 1)
kvalitativ effektmåling, 2) fagprofessionel ledel-

A11

Forebyggelse af rekruttering til
rocker- og bandegrupperinger
LOKALE 3

DITTE BRØGGER LØJBORG, socialrådgiver,
RENÉ LIND, SSP konsulent, EMIN ARIFI, pædagog
og ALI AHMAD ALI, pædagog, alle fra Basen i
Slagelse Kommune
For øjeblikket raser bandekrigen i Københavns
gader, og mange aktører har forskellige bud på,
hvad skal der til for at stoppe skyderierne. Der er
meget viden om, hvem der tiltrækkes af de kriminelle grupperinger, og der er også meget viden om, hvad der skal til for at forebygge, at børn
og unge bliver en del af et kriminelt miljø. Alligevel er det svært. Hvordan finder man unge på vej
ind i banderne i tide, og hvilke muligheder er der
for at forebygge? Hvordan håndterer man arbejdet med de unge – og hvilke dilemmaer ligger der i
det arbejde? I Slagelse Kommune arbejdes målrettet med dette. I workshoppen præsenteres viden,
bud på fokuspunkter i forebyggelsen og mulighed
for at arbejde med konkrete dilemmaer.
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B1

#stopvoldmodbørn
LOKALE G

GITTE JAKOBSEN, socialrådgiver, cand.scient.
soc., Red Barnet
29 procent unge i 7. klasse fortæller, at de har været udsat for fysisk vold i hjemmet indenfor det seneste år. 9 procent fortæller om grov fysisk vold.
17 procent fortæller om psykisk vold i hjemmet.
Det er 20 år siden det blev forbudt at slå børn i
hjemmet - alligevel sker det hver dag i alt for mange hjem i Danmark. I alle typer familier. Hvad er
det, vi ikke ser? Og hvorfor tøver vi stadig med at
underrette om det, vi ser?
Verdensmål 16.2. gør klart, at vold mod børn
er stoppet inden 2030. Hvad skal der til for at nå
i mål?
#stopvoldmodbørn er et dialogbaseret oplæg
om fysisk og psykisk vold mod børn i hjemmet omfang, definitioner, cases, personlige og faglige barrierer for at gribe ind - og om underretninger. Oplægget suppleres med korte filmklip fra DR
og Red Barnet.

B2

Arbejdet med alvorligt syge
og døende – fokus på
samarbejde
LOKALE 3

LISBETH LANGKILDE, socialrådgiver, Palliativt
team Fyn, Odense Universitetshospital og ANNE
NISSEN, cand.scient.soc., socialrådgiver
I workshoppen vil vi diskutere socialrådgivernes
arbejde med alvorligt syge og døende mennesker
og deres pårørende. Vi vil se på indholdet i arbejdet og lægge op til øget samarbejde mellem socialrådgiverne i kommunerne og socialrådgiverne
i sygehuse og på hospice. Vi kridter banen op med
et kort oplæg om social palliation - det tværfaglige arbejde med alvorligt syge og døende og deres
pårørende.
Derefter tager vi udgangspunkt i deltagernes
erfaringer. For eksempel: Hvor meget fylder denne målgruppe i jeres dagligdag? Hvor er udfordringerne i dette arbejde? Ideer til øget samarbejde.
Se yderligere i kommentar i Socialrådgiveren
12/2016 side 36-37

19
19

BLOK B 14.30-15.30

20

B3

Erfaringer med investeringsmodellen på det specialiserede
voksenområde

toder og modeller at få flere borgere med handicap i varig beskæftigelse. Ligeledes er der fokus
på at nedbringe barriererne for virksomheder og
barriere i samarbejdet mellem kommune og virksomheder i forhold til at få skabt større arbejdsmarkedstilknytning for borgere med handicap.
Konceptets metoder og modeller vil efter en præsentation blive drøftet blandt deltagerne og der
vil igennem en inddragende proces være mulighed for at komme med input og bidrage til konceptets videreudvikling.

LOKALE 6

GUNHILD KIRKMAND, afdelingsleder for myndighed og Janika Wiene, udviklingskonsulent, begge
Center for Social Service, SANJA SARIC, afdelingsleder i aktivafdelingen i Jobcentret og RIKKE TERSLEV BENGTSON, afdelingsleder for tværfaglig
myndighed i Borgerservice
Mange danske kommuner arbejder i disse år med
at udrulle den såkaldte Sverigesmodel på børneområdet. Det gøres ud fra et mindset om, at en
målrettet og helhedsorienteret indsats er bedre
for barnet – og for kommunekassen. Investeringsdagsordenen på børneområdet er med andre ord
en udbredt og velkendt tilgang. Men hvad med det
specialiserede voksenområde? I Egedal kommune tror vi på, at investeringsdagsordenen også kan
bruges på voksenområdet.
Mange udsatte borgere har kontaktflader med
flere af kommunens fagområder og modtager en
række forskellige indsatser. Egedal ser et stort potentiale i at sikre en mere helhedsorienteret indsats. Derfor har vi, med afsæt i Sverigesmodellen,
udviklet ’Tæt På Tværs’ på voksenområde. Her arbejder vi blandt andet på at udvikle en tværgående samarbejdsmodel, som skal sikre en samlet indsats for udsatte borgere.

B4

Nye tilgange til handicap og beskæftigelse
LOKALE 27

MARIA SPROGØE, konsulent, UC Sjælland
UC-Sjælland har udviklet et tværprofessionelt undervisningskoncept målrettet både jobcentre og
sociale kommunale enheder samt virksomheder. Formålet med det nye koncept er via nye me-

B5

Hjemland - flygtninges
fortællinger om 30 års
liv i Danmark
LOKALE 3
TOVE HOLMGÅRD SØRENSEN, specialkonsulent, Københavns Kommune
For 30 år siden tog jeg som sagsbehandler imod
knap 200 flygtninge i Herlev Kommune. I løbet af
det sidste år har jeg opsporet og fundet nogle af
disse flygtningefamilier og interviewet dem om,
hvordan det var at komme til Danmark, samt hvordan det har været at leve i Danmark gennem de
seneste 30 år. Flygtningene fortæller om mødet
med kommunen, arbejdsmarkedet og danskerne,
og hvordan deres liv bliver påvirket af den offentlige debat. Fortællingerne er nu samlet i bogen
”Hjemland”, som lige er udkommet. Fortællingerne giver borgerne en stemme i integrationsdebatten, og de er både vedkommende og lærerige
ift., hvordan vi tager imod flygtninge i kommunerne i dag.
Læs om artikel om "Hjemland" i fagbladet
Socialrådgiveren 9/17.
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B6

Efteruddannelse af socialarbejdere i Kirgisistan
– et internationalt DS-projekt

også influerer på frontpersonalets muligheder
og råderum i relation til at levere den beskæftigelsesrettede indsats. Workshoppen tager udgangspunkt i et forskningsprojekt, der udforsker
refusionsreformens betydning for jobcentres beslutninger og tilrettelæggelse af den beskæftigelsesrettede indsats, derudover analyseres frontlinjemedarbejdernes vilkår og muligheder.

LOKALE 30

LISE POULSEN, specialkonsulent og BIRTHE
POVLSEN, konsulent, begge Socialstyrelsen
DS er engageret i internationalt arbejde og har siden 2014 fået 575.000 kr. fra CISU (DANIDA) til
et projekt mellem DS og ASWKR (de kirgisiske socialarbejderes organisation). Projektet har skabt et
grundkursus for socialarbejdere og et videns- og
uddannelsescenter i Kirgisistan. Fire socialrådgivere fra Socialstyrelsen gennemførte i september
2015 det første kursus som et Train the Trainer-forløb (TOT), som blev afsæt for at udbrede viden
om socialt arbejde og dets metoder til hele landet.
Deltagerne i TOT var ledere og medarbejdere fra
ministerier, universiteter, socialforvaltninger, institutioner og frivillige organisationer. Vi er to af socialrådgiverne, som vil fortælle om erfaringerne
med internationalt arbejde og diskutere udbredelse af dansk socialfaglighed til andre dele af verden.

B7

B8

LOKALE 27

MAJ THORSEN, socialrådgiver, Center for Vejledning og Afklaring, Jobcenter Favrskov
Undersøgelse efter undersøgelse om offentligt
ansattes ytringsfrihed viser, at rigtig mange ikke
tør ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen. Medarbejderne frygter repressalier fra arbejdspladsens side og vælger derfor at tie.
Er du én af dem, der tier, men drømmer om
en dag at turde sige noget? Eller har du det helt
fint med at åbne munden på såvel personalemøder som i debatindlæg? Følger der overhovedet
en ytringspligt med ytringsfriheden? Og for hvis
skyld er det egentlig, vi skal ytre os?
Kom og deltag i debatten, hvor du kan være
helt sikker på at have 100 % ytringsfrihed.

Refusionsreformen
– De organisatoriske valg
og frontlinjen
LOKALE 31

THORSTEN BRAUN, lektor og ELSE MARIE DALGAARD FRANDSEN, adjunkt, begge VIA UC
Beslutningen om refusionsreformen 2016 er et
bredt forlig (Socialdemokratiet, Radikale, Venstre,
Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti) af stor økonomisk betydning for kommunerne, hvorfor reformen må formodes at påvirke alle
kommuners måde at gribe situationen an.
Refusionsreformen skal implementeres i alle
jobcentre, og der skal træffes en række valg, der

Ytringsfriheden slingrer
fotsat deruda’

B9

Flere skal med
– men hvordan?
Om at arbejde med jobplacering af borgere på kanten
AUDITORIUM

LINE DALUM, cand.scient.adm og ANJA TØNDER, cand.soc i socialt arbejde - socialrådgiver og
chefkonsulent i mploy
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I mploy er vi hver dag ude i landets kommuner for
at understøtte rådgivernes arbejde med at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet i virksomhedsrettet indsats og ordinære timer. Vores tilgang til
dette er både videnbaseret og praksisnær - og tager afsæt i forandringsteori, praksiserfaringer og
resultater fra projekter og analyser.
Denne workshop har fokus på de virksomme tilgange, metoder og redskaber, som rådgiverne kan
tage i anvendelse når aktivitetsparate og ressourceforløbsborgere skal i virksomhedsrettet indsats og
ordinære timer. Vi sætter spot på samarbejdet med
borgerne og virksomhederne - og de forudsætninger, der skal være til stede, for at indsatsen lykkes.
Fokuspunkter er motivation, meningsskabelse, relationsskabelse, kompetenceafklaring, CVskrivning, jobsøgning, forventningsafstemning og
ikke mindst fastholdelse.

B10

Vidensmobilisering på
den uddannelses- og
beskæftigelsespolitiske
frontlinje
LOKALE 26

STELLA MIA SIELING, næstformand, FORSA,
ph.d. studerende, adjunkt, Socialrådgiveruddannelsen Metropol og VIBEKE BAK NIELSEN, formand, FORSA, socialrådgiver, ph.d. i socialt arbejde, ansat ved socialrådgiveruddannelsen Aalborg
Universitet
Socialt arbejde er præget af politiske bestræbelser
på at sikre, at størstedelen af befolkningen økonomisk bidrager aktivt til fællesskabet gennem uddannelse og arbejde.
Socialarbejdere i velfærdsinstitutionernes
fremskudte positioner skal arbejde med de politiske krav om uddannelse og arbejde, også i forhold
til en gruppe særligt udsatte borgere, som har
komplekse psykosociale problemer udover ledighed og mangelfuld uddannelse.

Temaet ved FORSA Årsmødet 2017 er socialt arbejde i disse fremskudte positioner, og FORSA vil
på denne workshop arbejde videre med nogle af
de bidrag, som kommer til at præge diskussionerne
på Årsmødet. Workshoppens omdrejningspunkt
vil være, hvordan der i dialogen mellem praksis og
forskning kan mobiliseres forskellige former for viden i udviklingen af det sociale arbejde.
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Mere kerneopgave
og mindre bureaukrati
LOKALE 20-21
TINA SLOTH POULSEN, projektleder, Odder
Kommune, NETE KRAGELUND, projektleder,
Herning Kommune, MARIE RAMSKOV BALCH,
konsulent, KL og CHRISTINA BORRIES, konsulent, Offentligt Ansattes Organisationer - OAO
Styringen af den offentlige sektor er kritiseret for
mange meningsløse, tidskrævende regler og dokumentationskrav, der spænder ben for kerneopgaven og demotiverer. Der er i årtier blevet peget
på et behov for regelforenkling, men det er stadig ikke lykkedes at finde en metode til at rydde
op i styringen. Der er mange afvejninger og dilemmaer, og løsningen er ikke altid bare at fjerne styringen, men at forandre eller forankre den, så den
bedre understøtter arbejdet tæt på borgerne. Det
er lettere sagt end gjort.
Fremfærd udvikler og afprøver sammen med
en række kommuner i øjeblikket forskellige metoder til at skabe en mere meningsfuld styring. Metoderne bygger på en stærk involvering af frontlinjeledere- og medarbejdere og dialog mellem
dem, der har "aktier" i styringen på tværs af områder og styringsniveauer.
På workshoppen bliver I præsenteret for metoderne og erfaringerne fra Odder og Herning Kommune, der har sat særlig fokus på det sociale område. I får også lejlighed til at drøfte, hvordan I kan
bruge den nye viden i jeres lokale indsatser for at
opnå en bedre styring.

BLOK
X
13.20-14.20
BLOK C 16.00-17.00
Blok C rummer 17 parallelle tilbud:
C1-C15 byder velkommen til et væld af faglige oplevelser fra hvert et hjørne af
socialt arbejde. Hør om de seneste tendenser, metoder og gode praksiserfaringer – udvalgt, præsenteret og/eller gennemført af 15 af DS’ faggrupper.
C16 er et tilbud om at se filmen Jeg, Daniel Blake .
C17 er et tilbud om at debattere socialt arbejde i et globalt perspektiv.
I forlængelse af Blok C byder faggrupper, sektioner og studerende til de traditionelle ”faggruppe-receptioner”. Her kan du o
 ver
et glas vin, lidt snack eller lignende høre mere om faggruppernes arbejde og møde fagfæller fra netop dit hjørne af
socialt arbejde.

C1

Faggruppen Beskæftigelse præsenterer:

Den koordinerende
sagsbehandler
LOKALE 20-21

RIKKE LUND EHRENREICH, adjunkt og
PER WESTERSØ, lektor, begge VIA UC,
Socialrådgiveruddannelsen
I denne workshop præsenteres og diskuteres et
forskningsprojekt om den koordinerende sagsbehandler. Projektet er gennemført i et samarbejde med Jobcenter Aarhus, afdelingen for unge
og uddannelse. Siden 2013/14 har borgere med
komplekse problemer haft ret til en koordinerende sagsbehandler. Forskningsprojektet undersøger, hvordan funktionen bliver varetaget i praksis
og hvilke udfordringer, der er forbundet hermed.
Spørgsmålet er, om socialrådgiverne gør ”som de
plejer”, eller om det nye formaliserede grundlag
har medvirket til, at socialrådgiverne positionerer sig anderledes i det tværfaglige samarbejde.
Vi vil gerne diskutere de rammer, vilkår og kompetencer, vi finder, der er afgørende for at varetage
funktionen som koordinerende sagsbehandler på
tværs af myndighedsområder.
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Faggruppen Børn, Unge og Familier præsenterer:

Inddragelse af børn og
unge i myndighedsarbejdet –
hvordan og hvorfor?
LOKALE 22-23

JETTE LARSEN, specialkonsulent, Børns Vilkår
Hvordan sikrer vi, at barnets stemme bliver hørt i
børnesager? Hvordan bliver Børnesamtalen brugt
i praksis – og hvordan kan den blive bedre? Med
andre ord, hvordan kan man optimere børneinddragelsen i den kommunale sagsbehandling af
børnesager? Hvad er udfordringerne – og hvor er
mulighederne?
Hos Børns Vilkår har vi bisiddet cirka2500
børn og unge. På den baggrund har vi fået indblik i
mange børnesamtaler - og med denne erfaring vil
vi drøfte bisidderrollen og give et bud på, hvordan
man kan optimere børneinddragelsen fremover.

23
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hvad laver en socialrådgiver i en politisk styret
medlemsforening?
• Hvad sker der, når et medlem bliver ramt af en
arbejdsskade (sagstyper og sagsparter, samspil
mellem erstatninger, arbejdsfastholdelse og det
forebyggende arbejdsmiljø)?
• Konsekvenser af arbejdsskader for vores medlemmer og de muligheder for samarbejde, vi har.

Faggruppen Døgninstitutioner
og opholdssteder præsenterer:

Korttidsanbringelser
og inddragelse af familien
LOKALE 6

PIA KRISTENSEN, socialrådgiver, Rønshoved
Skolehjem og HELENE FAXØ, socialrådgiver,
Behandlingshjemmet Hvidborg
Hvordan kan man lave fokuserede korttidsanbringelser med god effekt? Hvordan kan man arbejde
med forældreinddragelse på en ny og udviklende
måde? Hvordan kan et tæt samarbejde med rådgiverne i kommunerne omkring og med familien skabe de forandringer, der giver mulighed for at arbejde målrettet mod målet for anbringelsen – både for
barnet og for familien? Og hvordan kan man bruge
FIT (Feedback Informed Treatment) på en døgninstitution, så barnets stemme kommer i fokus?
Kom til en spændende time med bestyrelsen
for Faggruppen af socialrådgivere på døgninstitutioner og opholdssteder, der vil fortælle om deres
erfaringer med ovenstående temaer. Du vil samtidig få mulighed for at møde og debattere med socialrådgiverkolleger, der alle er optaget af anbringelse, børn og deres familier.

Faggruppen Fagbevægelsen præsenterer:
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Socialt arbejde
i fagbevægelsen
LOKALE 2

STEPHAN PETERSEN, socialrådgiver, 3F
Kom og vær med til en spændende workshop,
hvor du kan høre mere om socialt arbejde i en faglig organisation:
• Data og fakta om medlemmernes arbejdsskader i 3F
• Hvad er fagbevægelsen for en størrelse? Og
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Faggruppen Handicap præsenterer:

Overgangen fra ung til voksen med særligt fokus på unge med
handicap
LOKALE G

STINE FRICK, socialrådgiver, Aalborg Kommune –
Specialgruppen for børn og unge og MAY-BRITT
SØNDERGAARD JUSTESEN, socialrådgiver, samme samt ekstern lektor ved Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet
Med baggrund i et debatindlæg i Politiken bragt
søndag den 19/3 '17 vil vi med udgangspunkt i
praksis- og forældreoplevelser være undersøgende på, hvordan vi kan lave en mere skånsom overgang fra børnelovgivningen til voksenbestemmelserne.
Vi vil på workshoppen være nysgerrige på,
hvor hullerne i overgangen opstår, og med udgangspunkt i lovgivning og praksis være undersøgende i forhold til hvordan disse huller kan afhjælpes.
Der vil være tale om en workshop med oplæg og debat i plenum/grupper. Workshoppen
skal munde ud i anbefalinger til den gode praksis
i overgangen fra ung til voksen, som DS kan bringe videre på den politiske dagsorden. Vi perspektiverer til alle unge, der har modtaget støtte iht.
serviceloven, da udfordringen langt fra kun vedrører unge med handicaps.
Faggruppen Integration præsenterer:

BLOK C 16.00-17.00
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Få kvinderne ind på arbejdsmarkedet - ved at påvirke den
indre motivation

faglige praksis med til at skabe brobygning fra psykiatrien til kommunalt regi?
Workshoppen består af et oplæg om Næstveds Kommunes praksis i forhold til Integreret
Psykiatri, herunder målgrupper, arbejdsgange,
Borgerens Plan, Psykiatriens Hus, Åben Rådgivning, samtykkeerklæring mv. Herudover vil der
være en narrativ fortælling fra en bruger af Integreret Psykiatri om vedkommendes oplevelse af
at være tilknyttet Integreret Psykiatri.

LOKALE 28

NADIA EL-GENDI, seniorkonsulent, CABI
Kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk
har generelt en lav beskæftigelsesgrad. Mange
kommuner arbejder med målgruppen for at få flere ud på arbejdsmarkedet – uden stor succes. En
del af udfordringen findes i måden, hvorpå man
typisk motiverer denne borgergruppe.
Glæd dig til Nadia El-Gendis oplæg, som med
garanti vil give inspiration til dit arbejde med flygtninge-/indvandrerkvinder. Få brugbare tips, viden
og inspiration fra Nadia omkring:
• Hvilken form for indre motivation giver mening
for målgruppen
• Udfordringer mellem individ og kollektiv familieforståelse i sagsbehandlingen
• Forforståelse omkring hvad der motiverer individet
• Tips og tricks til interkulturel kommunikation
Nadia El-Gendi har siden 2007 arbejdet med integration og kulturmøder på arbejdsmarkedet.
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Faggruppen Psykiatri præsenterer:

Integreret Psykiatri – samarbejde på tværs
LOKALE 29
JESS ELBÆK ANDERSEN, socialrådgiver i Center
for Handicap og Psykiatri Næstved Kommune
Integreret Psykiatri er et samarbejde og tilbud
mellem regionale og kommunale aktører til borgere med en psykiatrisk lidelse, som modtager støtte fra Distriktspsykiatrien/Psykiatrisk Klinik og en
ydelse fra Center for Handicap og Psykiatri eller
Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune.
Hvad består dette arbejde af, og er den social-
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Faggruppen Kvindekrisecentre præsenterer:

Psykisk vold i nære relationer
LOKALE 31

LONNI BØGEDAL JØRGENSEN, socialrådgiver,
Dannerhuset og STINE ROUGHT, socialrådgiver,
Krisecenter Hegnetslund
Kom til en spændende workshop, der sætter fokus på psykisk vold og konsekvenserne heraf –
samt hvordan man som socialrådgiver kan forstå
og arbejde med psykisk vold i nære relationer.
Danmark ratificerede 1. august 2014 Istanbul
Konventionen. I den sættes der fokus på psykisk
vold og på at sidestille den med de øvrige voldsformer. Det vil sige, at man i arbejdet med vold
fremover skal kunne forstå, imødekomme og behandle de konsekvenser det har at have været/
være udsat for psykisk vold.
I workshoppen vil der via cases blive sat fokus
på de udfordringer, der er i forhold til at få øje på
den psykiske vold: Hvad er psykisk vold og hvad
konsekvenserne af psykisk vold? Hvordan møder
vi som socialrådgivere de kvinder og børn der er/
har været udsat for psykisk vold? Og hvordan arbejdes der konkret med følgevirkningerne af psykisk vold på kvindekrisecentre?
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Workshoppen baseres på ny dansk forskning og
en casebaseret gennemgang af socialrådgiveres
arbejdsopgaver og problemstillinger vedrørende
retspsykiatri.
Workshoppen vil konkret indeholde et oplæg om socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt
samt et oplæg om kriminalitetsprofiler og kriminalitetsforebyggelse – hvem og hvordan?

Faggruppen Kriminalforsorgen præsenterer:

Indsat far – udsat barn?
Socialfaglige udfordringer
LOKALE 3
HELENE OLDRUP, forsker, VIVE - Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, ELISABETH TOFT RASMUSSEN, specialkonsulent, Direktoratet for Kriminalforsorgen og DORTE JENSEN, socialformidler og familieterapeut, SAVN
Workshoppen sætter spot på en udsat børnegruppe, som ofte er svær at få øje på: Børn af
fængslede. Workshoppen præsenterer ny viden om denne børnegruppe. Med afsæt i en stor
SFI-undersøgelse sætter workshoppen fokus på,
hvordan disse børn er særligt udsatte. Workshoppen præsenterer også nogle af de tiltag, som Kriminalforsorgen laver for at bedre børnenes vilkår.
Slutteligt lægges der op til diskussion af, hvordan
det socialfaglige arbejde med denne børnegruppe
kan se ud i fremtiden.
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Faggruppen Retspsykiatri præsenterer:

Retspsykiatri: Særlige
udfordringer for det sociale
arbejde
LOKALE 25

JETTE MØLLERHØJ, leder og seniorforsker og
LIV OS STØLAN, projektleder og cand.polit, begge Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR)
Retspsykiatri er for tiden et felt præget af betydelig offentlig opmærksomhed, stigmatisering og
patienternes betydelige problemkompleksitet.
Faggruppen Retspsykiatri inviterer derfor til en
workshop med fokus på socialfaglige udfordringer i samarbejdet på tværs af regioner og kommuner vedr. patienter med en retslig foranstaltning.
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Faggruppen Revalidering præsenterer:

En sammenhængende
beskæftigelsesindsats
AUDITORIUM
SUSANNE WIEDERQUIST, selvstændig jurist,
wiederquist.dk
Hvordan kan der skabes større sammenhæng
mellem lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov
om aktiv socialpolitik og serviceloven? Og hvilken
betydning vil det få for særligt brugen af revalidering? Og ikke mindst det tværsektorielle og helhedsorienterede samarbejde i beskæftigelsesindsatsen?
Kan en bedre sammenhæng mellem de tre store lovkomplekser, der regulerer den kommunale
social- og beskæftigelsespolitik, nedbryde siloerne og fremme det tværsektorielle samarbejde om
borgere med flere og sammensatte problemer?
Og i så fald, hvordan skal sammenhængen konkret se ud?
Faggruppen Revalidering har inviteret Susanne
Wiederquist, selvstændig jurist med mange års erfaring med beskæftigelseslovgivningen til at holde oplæg om dette samt gå i dialog med tilhørerne om emnet.

BLOK C 16.00-17.00
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CPR-nummer. Tilbuddet henvender sig til voksne
over 18 år med misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer. Gruppen er karakteriseret ved
en relativt lav belastningsgrad på øvrige områder
end stofforbruget. Brugerne har tilknytning til eller
er tæt på arbejdsmarkedet eller under uddannelse.
På workshoppen præsenterer vi tilbuddet og
diskutere nogle særlige dilemmaer, der kan opstå
af anonymiteten:
• Underretning til familieafdelingen, hvis der er
kendskab til problemer i familien eller til dagligt
misbrug
• Borgere, der har adgang til medicin på deres arbejdsplads
• Information til og inddragelse af pårørende
• Arbejdsgivere, der ønsker bevis for, at behandlingen følges.

Faggruppen Skole- og dagtilbudssocialrådgivere
præsenterer:

Sæt socialrådgiveren
fri i normalområdet
LOKALE 5
CHARLOTTE VINDELØV, skole- og dagtilbudssocialrådgiver, Horsens Kommune og IDA-SOFIE
STORM, socialrådgiver, Nordfyns Kommune
Organiseringen af skole- og dagtilbudssocialrådgivere ser meget forskellig ud fra kommune til kommune. Ud fra to konkrete cases fra to forskellige
kommuner gives der i workshoppen inspiration
til, hvordan organiseringen kan se ud. Herudover
sætter workshoppen spot på, hvilke fordele og
ulemper de to forskellige organiseringer kan have.
Du vil igennem workshoppen blive klogere på
ordningen med skole- og dagtilbudssocialrådgivere: Hvad er det, vi kan tilbyde normalområdet
som et ekstra led i det tværfaglige samarbejde?
Hvad gør funktionen så populær? Hvad siger samarbejdspartnerne jf. evalueringerne? Og hvad siger
dem, som er ansat i funktionen? Hvordan ser vi, at
fagligheden frisættes i det tværfaglige samarbejde? Samt hvilke erfaringer har vi med borgerne i
dette tidlige samarbejde?
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Faggruppen Stofmisbrug præsenterer:

Anonym stofbehandling
– koncept og resultater
LOKALE 30
HENRIETTE DALL, stofmisbrugsbehandler og
DORTHE MAJGAARD LARSEN, stofmisbrugsbehandler, begge Kolding Kommune
Anonym stofbehandling startede som et projekt
under Socialstyrelsen. Fra juni 2017 er projektet
permanent. Anonymiteten betyder, at behandlerne ikke kender brugernes efternavn, adresse og
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Faggruppen Tortur- og traumebehandlere
præsenterer:

Hvad kan krigstraumer
betyde for integrationen og familielivet – og hvad kan du gøre
som socialrådgiver?
LOKALE 26-27

TANJA WEISS, socialrådgiver, OASIS og
MARGRETHE BENNIKE, socialrådgiver,
Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri
Hvad indebærer social behandling af flygtninge
med PTSD? Hvordan påvirker symptomerne dagligdagen? Hvad kan retraumatisere? Og hvordan
kan man forebygge, at det sker – både i familielivet, på jobbet og i samfundet?
Få redskaber og idéer til, hvordan du uden berøringsangst og i respekt kan møde flygtninge og
deres familier med traumer. Og hvordan du undgår selv at blive påvirket af at tale med flygtninge
med kronisk stress. To socialrådgivere med mangeårig konkret og teoretisk erfaring med social be-
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et bureaukratisk helvede, hvor menneskeligt nærvær hører fortiden til, og et kendskab til onlineformularer tages for givet.
Daniel Blake er dog langt fra den eneste i en lignende situation, og gennem sit møde med systemet, udvikler han et venskab med en enlig mor og
hendes børn.
Portrættet af arbejderen, fanget i en kafkask
labyrint af formularer og regler, er instrueret af
den 80-årige Ken Loach, og filmen modtog Guldpalmen på årets festival i Cannes.
”Drama, humor og en harmdirrende indignation over statens behandling af samfundets svageste er klassisk Ken Loach, og ’Jeg, Daniel Blake’
hører blandt hovedværkerne i instruktørens imponerende karriere”. (copyright: kino.dk)

handling af traumatiserede flygtninge fra to behandlingscentre fortæller om deres arbejde i ft.
integration og (familie)behandling af traumatiserede flygtninge.
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Sektionen for Selvstændige præsenterer:

Selvstændig socialrådgiver –
flugt eller passion?
LOKALE E
BIRTHE ELISABETH MØLLER, SUSAN ANN HENDERSON, BIRGITTE HØIGAARD JUNØ, EVA MARIANNE TERKELSEN og EA LUNDSTEEN OLSEN,
alle fra bestyrelsen af selvstændige socialrådgivere
Kom til cafémøde om det at blive og være selvstændig socialrådgiver - med og for ildsjæle i socialt arbejde. Flygter du fra at være ansat eller har
du en passion, der driver dig? Bestyrelsen for sektionen af selvstændige socialrådgivere fortæller
på uformel vis om det at blive og være selvstændig socialrådgiver.
Hvilke overvejelser går forud for beslutningen,
herunder etik og moral? Hvordan får jeg modet?
Hvilke muligheder giver det at være selvstændig?
Hvilke områder kan vi arbejde inden for? Hvilke
udfordringer støder vi ind i? Modstand? Modvilje? Samarbejde eller? Er der også begrænsninger?
Hvad hvis det ikke går? Netværk og sparring?
En workshop med information, inspiration, motivation, entusiasme, plads og tid til nysgerrighed,
refleksioner og debat.

C16

Film: Jeg, Daniel Blake
LOKALE D

I filmen ’Jeg, Daniel Blake’ kæmper titelkarakteren, en sygemeldt tømrer fra Newcastle, for at
modtage sin understøttelse.
Mødet med det offentlige system viser sig at være
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Global social work
– practice to share and learn
LOKALE 24
DR. RORY TRUELL, Secretary General, International Federation of Social Workers
Social work is practiced globally, across all continents. The basis is common, while context, terms
and opportunities are different. By sharing knowledge and learning from each other, the profession develops and the foundation for social workers
professional freedom can be strengthened. As Secretary General of the International Federation of
Social Workers, I have met practitioners on all continents. The workshop will convey their stories,
and from this discuss what we can learn from each
other and how we can continue to develop the
professional skills in social work, nationally and
globally. Social work addresses life challenges with
the aim of increasing the well-being of people, and
the development requires focus on cooperation,
involvement, coherence, holistic orientation and
sustainability. The workshop will be in English.

Individuelle
socialpædagogiske
løsninger

I samspil med kommuner, sundhedsvæsen
og andre relevante offentlige myndigheder skaber SUF bedre livsvilkår for unge og
voksne, som er belastet af betydelige personlige og sociale problemstillinger. SUF
udbyder og organiserer støtte-, læring- og

udviklingstilbud efter såvel Serviceloven
som Loven om Aktiv Beskæftigelse.
SUF leverer individuelt tilpassede løsninger,
som tager afsæt i det enkelte menneskes
aktuelle situation og udfordringer.

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er etableret i 1991 og drives som en nonprofit almennyttig fond.
Fonden er landsdækkende og har i dag 27 afdelinger og specialprojekter.

T: 7019 2800 · www.suf.dk
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RECEPTIONER 17.00-17.45

Styrk dit faglige netværk
DS’ faggrupper og sektioner og Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende holder traditionen tro receptioner på Socialrådgiverdage. Direkte
efter faggruppernes og sektionernes
faglige indslag (blok C) inviterer faggrupperne, sektionerne og SDS til en uformel
seance over et glas og lidt snacks, hvor
du kan møde socialrådgivere, der arbejder på samme felt som dig, eller andre
studerende, skabe netværk samt høre
om faggruppernes, sektionernes og SDS’
arbejde.
Faggrupperne og sektionerne spiller
en stor rolle i DS. De er, sammen med tillidsrepræsentanterne, DS’ dør til praksis
samt et afgørende rum for faglig udvikling, videndeling og indflydelse på faget
for socialrådgivere.

Receptionerne foregår
i sal H,I og J
fra kl. 17.00 – 17.45.
Der vil være skiltning af de enkelte
receptioner.

Her kan du se,
hvilke faggrupper
og sektioner, du kan møde:
Faggruppen Beskæftigelse
Faggruppen Børn, Unge og Familier
Faggruppen Døgninstitutioner og opholdssteder
Faggruppen Fagbevægelsens socialrådgivere
Faggruppen Handicap
Faggruppen Hjemløse
Faggruppen Integration
Faggruppen Psykiatri
Faggruppen Kvindekrisecentre
Faggruppen Kriminalforsorgen
Faggruppen Retspsykiatri
Faggruppen Revalidering
Faggruppen Skole- og dagtilbudssocialrådgivere
Faggruppen Stofbehandlere
Faggruppen Tortur- og traumebehandlere
Ledersektionen
Sektionen for selvstændige
Seniorsektionen
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS)

BOSTEDET

CAROLINE
MARIE

UNG I
CENTRUM

Selvejende institution under Fonden Mariehjemmene. Privat, uafhængig,
non-profit, humanitær.
Caroline Marie er et flerfagligt bosted for unge mellem 16 og 25 år med
psykosociale udfordringer som personlighedsforstyrrelser, ASF, angst,
skizofreni, spiseforstyrrelser mv. Sammensætningen er væsentlig for at
afspejle diversiteten i det omgivende samfund og undgå stigmatisering.
Vores indsats er recovery-orienteret og anerkendende. Vi inddrager den
unge i bostedets hverdagsliv og i spørgsmål om hans/hendes livssituation.
Afgørende for os er, at den unge deltager i beboermøder, ansættelsessamtaler
(demokrati/anerkendelse) og udviklingsmøder (fremtid/trivsel/læring/
anerkendelse). Målet er, at vores unge kommer til at klare sig i egen bolig.
Vores team af ergoterapeuter, pædagoger, sygeplejersker, psykomotoriske
terapeuter og socialrådgivere samt peer-medarbejder (tidligere beboer)
udsluser unge til egen bolig med/uden støtte.
I 2016 flyttede 11 unge videre. De fleste til mindre eller ingen støtte.

BOSTEDET CAROLINE MARIE
GOTHERSGADE 141
1123 KØBENHAVN K
FORSTANDER GITTE MUNCH-HANSEN
TELEFON / 3312 0913
MAIL / CAROLINE@MARIEHJEM.DK
WEB / WWW.MARIEHJEM.DK/CAROLINE

23 GODKENDTE PLADSER
TIL §§ 66, STK. 1, NR. 5 OG 107
• 20 pladser i Gothersgade med
døgnpersonale, vågen nattevagt
• Udslusningslejligheder tæt på
Lergravsparken Metro på Amager
• De unge flytter oftest efter 2,5 år
• Differentierede støttetilbud og takster
i samarbejde med den unges
hjemkommune

I HJERTET AF KØBENHAVN
• To minutter fra Nørreport Station
• Lige over for Botanisk Have
• Tæt på Søerne, fitness, biografer,
caféer og uddannelsesmuligheder
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D1

Specialisering i børn- og
ungeafdelinger – gavner det
børnene og familierne?

D2

KEEP – styrker familieplejeanbringelsen
LOKALE 5

LOKALE 26

MAJA HAACK, ledelsesrådgiver, ANNEMETTE
MATTHIESSEN, lektor, BIRGITTE ZEEBERG,
lektor, alle Professionshøjskolen Metropol
Praksisforskningsprojektet "Specialisering i børnog ungeafdelinger - gavner det børn, unge og familier?" undersøger, hvordan forskellige typer og
grader af specialisering påvirker sagsbehandlernes arbejde med børn, unge og forældre. En mindre forskningsoversigt og feltarbejde i to kommuner peger på, at der er flere sagsbehandlere inde i
sagerne i højt specialiserede kommuner, ligesom
der er mere fokus på at overholde love, regler og
procedurer. Fælles for de to kommuner er, at sagsbehandlernes egenkompetence er begrænset,
selv om de (eller teamet) har høj faglig frihed til at
definere børns og unges sociale problemer. Denne frihed findes ikke på samme måde ved valg af
indsatser, som findes i forhandling mellem ledere
på direktør- og chefniveau, faglige ledere og sagsbehandlere.

GITTE NYBOE JACOBSEN, familieplejekonsulent
i FABU og VIVI NIELSEN, landssekretær Forældrelandsforeningen FBU
Familieplejen skal styrkes og kvalificeres. En af vejene er at skabe et kvalificeret og udviklingsunderstøttende miljø i plejefamilierne ved brug af KEEP
(Keeping Foster Parents Trained and Supported).
KEEP har 16 gruppesessioner for plejeforældre
og sigter mod at forebygge/håndtere problemadfærd og undgå sammenbrud. KEEP har teoretisk
grundlag men når ind i hverdagen, udviklingsmiljøet og relationen i familieplejeanbringelsen. Socialstyrelsen implementerer KEEP, som er amerikansk, sammen med to private organisationer og
fem kommuner. Over 100 plejefamilier har deltaget. De foreløbige resultater er gode og interessen
for at fortsætte er stor. Endelig evaluering fremlægges i workshoppen.
Workshoppen vil omfatte: Hvorfor metodeudvikling? Præsentation af KEEP, mål og indhold.
Erfaringer med at omsætte og tilpasse et amerikansk koncept til dansk kontekst.
Læs om KEEP i fagbladet Socialrådgiveren 10/17.
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D3

Fra Tøndersag til Børnehus

faringer og praksisnære erfaringer fra forsøgsprojektet. Oplægsholderne vil desuden bidrage med
deres erfaringer med at etablere samarbejde med
domstol, forsvarsadvokater og anklagemyndigheden. Formen vil være en vekselvirkning mellem
oplæg, dialog og casearbejde.
LOKALE 27

ANNETTE PEDERSEN, SARAH THUESEN,
MARIE BAATRUP, socialrådgivere i Børnehus Hovedstaden
Børnehusene har nu eksisteret i fire år, og vi kan
begynde at drage erfaringer af den tværsektorielle og tværfaglige indsats, som har været omdrejningspunktet for at komme tidligere ind i sager,
hvor der er mistanke om vold/seksuelle overgreb.
Vi ønsker med vores workshop at skærpe fokus
på denne indsats ved blandt andet at give et tilbageblik på børnehusenes rejse og de tanker, som
lå bag opstarten af dem. Der er siden opstarten af
børnehusene sket flere politiske tiltag samt interne omstruktureringer, som har styrket fokusset
og arbejdet i forhold til børnehusenes målgruppe
samt samarbejdspartnere. Heriblandt kan nævnes: • Etablering af Overgrebsgruppen hos politiet. • Hævelse af aldersgrænsen for videoafhøring
af børn. • Specialisering internt i børnehusene. •
Metodeudvikling
LOKALE 6

D4

Varetægtsfængsling af børn
og unge i hjemmet
SEBRINA BLAABERG, retskoordinator og METTE
NIELSEN, ungekoordinator, begge Døgnvagten,
Københavns kommune
I 2015 sad 189 børn og unge under 18 år varetægtsfængslet i Danmark. Langt de fleste børn og
unge anbringes på en sikret institution for børn og
unge under varetægtsfængslingen, men et forsøgsprojekt i Københavns Kommune viser, at der
er andre muligheder. Gennem de seneste år er
en lille gruppe børn og unge i stedet blevet varetægtsfængslet i deres hjem med støtte fra forældre, netværk og forebyggende foranstaltninger.
Workshoppen tager udgangspunkt i konkrete er-

D5

Tværfagligt samarbejde
om døve borgeres
beskæftigelse i Fredericia
ANNETTE WINTHER TROELSEN, døvekonsulent
og NINA JEPSEN, Kontanthjælp & Ressourcer,
Fredericia Kommune
Fredericia kommunes Jobcenter og Voksenteam har i samarbejde med døvekonsulent fra
CFD etableret et tværfagligt samarbejde i form
af et ”Rehabiliterende døveteam”. Formålet er
at få døve borgere på offentlig forsørgelse i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse. En
stor gruppe døve borgere på offentlig forsørgelse har behov for en særligt tilrettelagt koordinerende indsats for at komme i ordinært job eller uddannelse. Borgerne inviteres ind i teamet sammen
med den tilknyttede sagsbehandler fra Jobcenteret og evt. andre tilknyttede fagpersoner. Teamet udarbejder en tværfaglig handleplan som tager
udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer.
Der følges op på teamet hvert halve år, hvor der
udarbejdes ny tværfaglig handleplan. Teamets arbejde har vist positive resultater.
LOKALE 24

BLOK D 9.00-10.00

D6

Sverigesmodel på handicap
området – Projekt Tættere på
familien

Vi tager udgangspunkt i praksis – i socialt arbejdes forskellige og ofte komplekse møder - og vi
inddrager workshopdeltagernes viden og erfaringer. Nogle typer af møder rummer særlige udfordringer, bl.a. tværfaglige møder, hvor der er forskellige perspektiver på spil, og hvor borgerens
position kræver et særligt fokus.
Dit udbytte ved at deltage vil være, at du får
nye perspektiver på møder og mødeledelse og
idéer til, hvordan du kan arbejde med at udvikle
din praksis.

LOKALE 31
RIKKE WONSYLD, afdelingsleder, CHRISTINA
SØNDERGÅRD, METTE ANDERSEN og AMALIE WINTHER FROST, alle socialrådgivere i Handicapcentret for børn, Aarhus Kommune
Baggrunden for projektet er en byrådsindstilling i
2015 efter ønsker fra forældre med handicappede
børn. Den korte version af projektet er afprøvning
af en sverigesmodel på børnehandicapområdet
som treårig pilot – projektet løber til udgangen af
2019. Projektet rummer 240 børn og følges af Metodecentret. Formålet er øget selvhjulpenhed – og
skal forstås som, at der arbejdes aktivt på både at
styrke forældrene til at mestre et barn med handicap, såvel som på at styrke barnet til at blive mere
selvhjulpent. Stikord fra projektet og mindset er
Sign of Safty, ”den dobbelte indsatstrappe”, hyppige opfølgninger, færre sager, reduktion af udgifter og tilfredshedsmålinger. Kom og hør om Sverigesmodellen på handicapområdet – og lad os
drøfte muligheder og udfordringer.

D7

”Facilitering – vil du have fakta
og fede fiduser?”
LOKALE D
ANNE MARIE MØLLER og KARIN SKOV LARSEN,
begge lektorer i Socialt arbejde, Professionshøjskolen Metropol
Vil du vide mere om møder, der giver mening
og skaber værdi? - Kom og deltag i en interaktiv
workshop. Gennem oplæg, erfaringsudveksling
og refleksion får du metoder til, hvordan du som
socialrådgiver kan udvikle dine færdigheder som
proces- og mødeleder.

D8

Unge og rusmidler
LOKALE J

LEA WELLEJUS og CAMILLA HUNDAHL, begge
socialrådgivere på U-turn, Københavns Kommune
Hvordan arbejder man med unge, der har et problematisk forbrug af rusmidler? Hvilke metoder
og tilgange har den bedste effekt for unge med en
rusmiddelproblematik? Hvilken forskel gør det for
unge at have adgang til en anonym og gratis rusmiddelrådgivning på deres skole? Og hvilke udfordringer er der i et dette arbejde?
Rådgivere fra U-turn i Københavns Kommune vil på denne workshop fortælle om arbejdet
med 15-24-årige, som har et problematisk forbrug
af rusmidler, og som søger hjælp enten i U-turns
anonyme rådgivning eller den udgående indsats
Ro på Rusen.
Du vil blive præsenteret for og have mulighed
for at stille spørgsmål til forskellige tilgange samt
konkrete værktøjer i arbejdet med unge og rusmidler, tidlig indsats, tværfagligt samarbejde, anonym rådgivning og forebyggelse og brobygning
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D9

Frivillige Peers gør en kvalitativ
forskel i socialpsykiatrien!

til ideen om ’det produktive menneske’ – en idé,
der også har betydet, at nogle mennesker er blevet opfattet som ’uproduktive’. Men i politik og socialt arbejde har der også gennem tiden været forskellige versioner af, hvad det vil sige at være et
produktivt menneske. I dag er der i socialt arbejde et stærkt fokus på, hvordan mennesker produktivt kan udnytte deres ressourcer og netværk
med henblik på at udvikle deres potentialer. Og
for at kunne facilitere dette, må socialarbejderen
også udøve en særlig form for produktivitet. Hvad
betyder det for det sociale arbejde og ikke mindst
for de borgere, som berøres? Oplægget bygger på
forskningsprojektet Menneskesyn i socialt arbejde – Velfærdspolitikker, teknologier og viden om
mennesket (2014-2018), som er støttet af Veluxfonden, og gennemføres af forskere fra Aalborg
Universitet (www.menneskesyn.aau.dk). I projektet studeres udviklingen i menneskesyn inden for
beskæftigelsesområdet, familie/børn/unge, boligsocialt arbejde og psykiatri/handicap. Med afsæt i oplægget inviteres der til diskussion af deltagernes egne erfaringer med menneskesyn i socialt
arbejde.

LOKALE 28

JONNY HOLME-PEDERSEN, socialrådgiver,
frivillig
Gladsaxe Kommune har i 2017 implementeret frivillighedsindsatsen i arbejdet på det psyko-sociale område. I det treårige partnerskabsprojekt
(15 M 2014 - 2016) udviklede Gladsaxe Kommune og SIND en frivillighedsindsats med besøgsvens-ordning, uddannelse af frivillige og mentorer og begyndende lokalområdeforankring. En af
de væsentlige erfaringer er, at frivillige, der selv
har levede erfaringer (Peers), kan yde en støtte
til psykisk syge/sårbare borgere, som kan gøre en
forskel i borgerens recovery-proces. I den nu implementerede indsats prioriteres uddannelse af
frivillige Peers og initiering af etablering af Recovery-skole - i samarbejde med Region Hovedstaden og tre andre kommuner - hvor frivillige, pårørende og professionelle skal uddannes sammen.
Oplægsholder vil fortælle om erfaringerne, herunder uddannelsen, og diskutere med deltagerne, hvorfor inddragelse af frivillige er en afgørende faktor i det psykosociale arbejde.

D10

D11

Hvis systematik er svaret, hvad
er så spørgsmålet?
LOKALE 29

Menneskesyn i socialt arbejde
LOKALE H-I

PIA RINGØ, ph.d., adjunkt i socialt arbejde, MARIA APPEL NISSEN, ph.d., lektor og MIA ARP
FALLOV, ph.d., lektor, alle Aalborg Universitet
Hvad har været historiske drivkræfter i udviklingen i menneskesyn i socialt arbejde? Hvilke former for menneskesyn har det affødt politisk og i
socialt arbejde - før og nu? Workshoppen indledes
med et oplæg, der tager fat i disse spørgsmål. Udviklingen i menneskesyn har været stærkt knyttet

TRINE ØSTERBYE CLAUSEN, socialrådgiver,
cand.soc. og METTE VINGGAARD, socialrådgiver,
master i vidensbaseret socialt arbejde - begge lektor i socialt arbejde, UC Lillebælt
Workshoppen tager udgangspunkt i to projekter fra hhv. 2015 og 2016 om systematik i relation til socialrådgiveruddannelserne og den sociale praksis. I workshoppen gives eksempler på
forskellige forståelser af systematik fra et uddannelses-perspektiv og et praksis-perspektiv og
differencen herimellem. Derudover vil der i workshoppen være et særligt fokus på forskellige for-

BLOK D 9.00-10.00

mer for viden i praksis, og på hvordan analysefasen kan bidrage til udvikling af det sociale arbejde
- samt de dilemmaer, der kan være i forhold til
analysen i praksis. Der anvendes eksempler fra
udviklingsprojekter fra både børne- og familieområdet og beskæftigelsesområdet (rehabiliteringsteam). Workshoppen vil være bygget op af flere
oplæg med efterfølgende debat, hvor deltagerne inddrages.

D13

Rammer du rigtigt med
din sagsbehandling?
Timing og dosering af tilbud og
rådgivning i jobafklarings- eller
ressourceforløb
LOKALE 2-3

ANNETTE JUUL JENSEN, seniorkonsulent, CABI

D12

Hvordan kvalificerer
vi hjælpen til flygtningebørn?

At lave gode ressource- og jobafklaringsforløb
kræver meget af dig som sagsbehandler, herunder fokus på metoder, progression og ny inspiration i brugen af centrale værktøjer. Hele din forståelse af ressource eller jobafklaringsforløbet
er afgørende, når du skal skabe det gode indhold
sammen med borgere. På denne workshop får du
inspiration om værktøjer til at vurdere parathedsstadie, funktionsniveau og progression, så du kan
dosere og målrette indsatsen.
Progression og gode resultater i forløbene forudsætter, at du som rådgiver kan aflæse borgerens parathed, så du kan time din støtte, vejledning og tilbud i takt med borgerens udvikling.
Dette kræver de rigtige værktøjer til at forstå,
hvor borgeren er, og hvordan du bedst kan bidrage til borgerens udvikling. Workshoppen er for
dig, som arbejder med ressource eller jobafklaringsforløb i et jobcenter eller i et tilbud.

LOKALE E
STINE LINDBERG SØRENSEN, Børnefaglig konsulent, Børnerådet
En stor del af de flygtninge, der nu kommer til
Danmark, er børn, som flygter med deres familier. Derfor er Børnerådet i gang med et projekt, der
afdækker et børneperspektiv på forholdene for
syriske børneflygtninge og deres familier. I en nyligt lanceret rapport har vi samlet kvalitative og
kvantitative data fra flygtningebørn og danskfødte børn. Projektet skal kvalificere indsatser både
fra myndigheder og civilsamfundet for at støtte
og integrere flygtningebørn. Derfor er det essentielt at komme i dialog med fagfolk, der arbejder
helt tæt på børnene og deres familier. Workshoppen kan formidle børnenes erfaringer direkte til
socialrådgivere og på den baggrund diskutere udfordringer og muligheder.

D14

”Socialrådgivere på glatis”
LOKALE 30

ANNE-METTE OUGAARD og RIKKE LUNDEHAVE
HEDETOFT, socialrådgivere, Unge & Uddannelse,
Jobcenter Aarhus
Vi har i 13 uger været tilknyttet projektet ”Dit første skridt bryder isen”, der har været et samarbejde mellem Jobcenter Aarhus og Aarhus Tech. Projektet har været en form for brobygningsforløb,

37

BLOK D 9.00-10.00

38

hvor 18 uddannelsesparate har haft muligheden for
at få indblik i 12 erhvervsuddannelser kombineret
med dansk og matematikundervisning.
Vores workshop tager udgangspunkt i vores rolle som socialrådgivere, og hvordan vi har defineret vores opgaver i et uddannelsesmiljø med et tæt
tværfagligt samarbejde. Vi vil belyse de spændende erfaringer, vi tager med os, herunder de udfordringer og problemstillinger vi har oplevet, samtidig med et fokus på, hvordan vi kan kvalificere
arbejde fremadrettet. Vi vil have fokus på de kvalitative mål med de gode historier.

D15

D16

LOKALE 20-21
TRINE NANFELDT, områdeleder og
STINNE HØJER MATIASEN, chefkonsulent,
begge Herning Kommune
Herning var den første kommune, som tog fat på
en dybtgående omstilling af indsatsen til udsatte
børn og familier med forebyggelse og tværsektorielt samarbejde i centrum. Med et langt lavere
sagstal skal myndighedssocialrådgiverne samarbejde med familierne, skolerne, daginstitutionerne, sundhedsplejen mv. ude, hvor børnene lever
deres liv. Det har kørt siden 2013, der er nu en evaluering af det indledende pilotprojekt, og modellen er bredt ud til hele kommunen. Hvordan går
det så? Holder modellen i ’hverdagsbrug’? Hvad
betyder den for børnene og familierne? Er sagstallet lavt, og løfter socialrådgiverne faktisk samarbejdet og forebyggelsen? Holder økonomien – den
gode investeringscase? Socialrådgiverdage har
fulgt med i Hernings omstilling til Sverigesmodellen og gør status igen i år med mulighed for at perspektivere omstillingen og dens betydning.

Frisættende ledelse
LOKALE G
TIMO KLINDT BOHNI, cand.psych.aut,
Perspektivgruppen
Årtiers erfaring med New Public Management har
demonstreret, at top-down styrede forandringsprocesser skaber mistillid og demotivation i fagprofessionelle organisationer. Udfordringen til offentlige ledere lyder derfor nogenlunde sådan her: I skal
lede organisationen på en måde som på én gang frisætter de fagprofessionelles passion, faglige ærgerrighed og råderum, og som samtidig skaber en
forpligtende strategisk ramme, inden for hvilken
dette kan udfolde sig. Og det er præcis, hvad Frisættende Ledelse handler om.
På workshoppen vil I via cases og teori blive introduceret til Frisættende Ledelse som metode og bidrag til en mere tillidsbaseret styrings- og ledelsesform.

Sverigesmodellen i Herning:
Hvor langt er vi kommet?
Holder konceptet i praksis?

D17

Praksisforskning i praksis
LOKALE 22-23

LARS UGGERHØJ, professor i Socialt Arbejde,
MAJA LUNDEMARK ANDERSEN, lektor og
Lene Ingemann Brandt, adjunkt, alle Aalborg
Universitet
Der er en tendens til at opstille forskning og praksis som modsatrettede størrelser. Men det har
hverken socialt arbejde eller forskningen – og da
slet ikke brugerne – fornøjelse af. Tværtimod kun-

GÆSTETALE 10.15-10.55

ne man have fornøjelse af at samle den viden, som
produceres i det sociale arbejde, og af forskerne til
en fælles vidensproduktion og omsætte denne viden i læreprocesser – det der kaldes praksisforskning. Oplægsholderne vil på workshoppen fortælle hvad praksisforskning er og give eksempler på,
hvordan det er anvendt i praksis. Desuden vil deltagerne i workshoppen diskutere, hvilke behov
der er for forskning, hvordan man evt. kan styrke samarbejdet mellem forskning og praksis – og
hvilke muligheder og barrierer der kan være ved at
anvende praksisforskning i socialt arbejde.

GÆSTETALE
LOKALE ABC
TROELS LUND POULSEN, beskæftigelsesminister
Beskæftigelsesområdet er igen i støbeskeen med planer om en omfattende forenkling af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og om ændring af rammerne for
ressourceforløb og måske også tildeling af førtidspension. Samtidig er beskæftigelsesområdet højt oppe på
dagsordenen i regeringens plan om en sammenhængsreform.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fortæller i gæstetalen om sine overvejelser og planer.
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85 % af sagsbehandlere svarer i Integationsnets tilfredshedsundersøgelse fra 2017, at
deres indtryk af fagligheden i Integrationsnet Børn og Familie er godt eller meget godt.

www.integrationsnet.dk

BLOK X
E 13.20-14.20
11.15-12.15

E1

Hvor vil Socialdemokratiet
hen socialpolitisk?
LOKALE J

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL, socialpolitisk
ordfører i Folketinget for Socialdemokratiet
Hvad er Socialdemokratiets pejlemærker i socialpolitikken i dag? Hvad skal der ske, hvis/når Mette
Frederiksen bliver statsminister? Er der mærkesager, der skal forfølges, principper, der skal håndhæves? Er kampen mod fattigdom central? Får
kommunerne økonomi, så de ikke hele tiden skal
spænde livremmen ind? Får vi en ’tillidsreform’, så
det faglige personale får mere ansvar og bedre tid
til deres arbejde? Kan der skabes flertal for noget
af det? Kan oppositionen blive enig om det efter
et valg og et magtskifte?
Debat med Socialdemokratiets socialpolitiske
ordfører Pernille Rosenkrantz-Theil.

E2

Døgninstitution – nødløsning
eller udvikling?
LOKALE 2-3

CHARLOTTE VESTERGAARD, forstander/
socialrådgiver og STINE BJERRE CHRISTIANSEN,
socialrådgiver, begge Familiedøgninstitutionen
Bethesda
Kommunerne afsøger flere steder alternativer til
døgnophold på institution. På familiedøgninstitutionen Bethesda er vi optagede af at udvikle tilbud,
som i højere grad tilgodeser de tendenser og udfordringer, kommunerne står med aktuelt. Med inspiration fra Sverigesmodellen har vi udviklet en
model for korttidsanbringelser for familier, hvor
der gennem en tids- og målfokuseret indsats arbejdes med afdækning af familiens ressourcer og
vanskeligheder. Formålet er at sætte forældrene i
stand til at varetage omsorgen for barnet, så en anbringelse af barnet undgås. Det vil vi beskrive og
lægge op til en drøftelse af: Hvordan kan døgnophold bruges som en forebyggende foranstaltning?
Hvilke elementer bør indgå i et døgnophold? Hvornår måles effekten af indsatsen? Hvordan skaber vi
i samarbejde med kommunernes socialrådgivere
udvikling hos familierne? Hvordan vil denne måde
at arbejde på påvirke socialrådgivernes arbejde?
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E3

Familiens Hus – helhedsorienteret indsats i praksis

det første hold dannede en fagforening - DS - da
de dimitterede i 1938. Bente Rosenbeck har skrevet bidraget "En fribåren social skole" til bogen
”Handlingens kvinder" og Elsebeth Mortensen er
forfatter til bogen "Indignation og vision" med fokus på socialrådgiveruddannelsen og praksis 193776 og til "Fem gæve kvinder" om de første formænd i Dansk Socialrådgiverforening.

LOKALE 31

MARIE SCHACK SØRENSEN, socialrådgiver og
PIA JESSEN, leder, begge Familiens Hus, Taastrup
Familiens hus er et partnerskab mellem HøjeTaastrup Kommune og Mødrehjælpen, der udgør
et helhedsorienteret tilbud til gravide og mødre
under 30 år.
Der arbejdes manual- og resultatbaseret ud fra
fire målparametre: Forældreskab, handlekompetence, netværk og job & uddannelse. Socialstyrelsen har lavet en guide, der beskriver erfaringerne med implementering af tilbuddet, der nu er fast
forankret i kommunen. Tilbuddet er funderet i en
helheds- og løsningsorienteret tilgang til brugerne.
Dette kommer til udtryk i tilbuddets tværsektorielle samarbejde med mange aktører.
Workshoppen vil give et praksisnært blik ind i
den helhedsorienterede tværfaglige indsats - og
præsentere muligheder og udfordringer indenfor
det sociale arbejde.

E4

Historien om socialrådgiveruddannelsens tilblivelse
og de første formænd i DS
LOKALE 30

BENTE ROSENBECK, professor emerita, Københavns Universitet og ELSEBETH MORTENSEN,
fhv. lektor ved socialrådgiveruddannelsen på
Metropol og medlem af historiegruppen i DS
Bente Rosenbeck og Elsebeth Mortensen fortæller om den spændende start på socialrådgiveruddannelsen, som fylder 80 år i 2017. En række
ildsjæle, Manon Lüttichau og Vera Skalts m.fl. havde afgørende betydning for etableringen af socialrådgiveruddannelsen og pressede også på for, at

E5

Hvorfor er det svært
at lave en handleplan?
LOKALE 20-21
LOUISE HARKES, ph.d.-studerende, RUC
Handleplanen anses som det vigtigste styringsredskab i relation til at hjælpe udsatte børn og
unge - men bliver det brugt, som det er tiltænkt,
og hjælper det egentlig de udsatte børn, unge og
deres familier? Og hjælper det sagsbehandlerne,
eller er det blot fodring af bureaukrati-monstret?
Det er nogle af spørgsmålene, jeg gerne vil diskutere i mit oplæg. Jeg har tidligere arbejdet med
handleplaner i praksis på børneområdet, men er
nu ph.d.-studerende og forsker i handleplansprocessen. Mine fund peger på, at det, at lave en
handleplan, ikke er en nem proces, men en proces
fyldt med benspænd og forhindringer.

E6

Det kan betale sig at investere i socialt arbejde – også på det
specialiserede voksenområde
LOKALE E

LENA SKOVGAARD og JANNIE BEK KIRKE
GAARD, socialrådgivere, Holstebro kommune,
Visitation og Rådgivning
Holstebro Kommune vil gerne dele ud af vores
praksiserfaringer. Vi vil fortælle om den udvikling
og investering, vi har gjort, og som har ført til høje-
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E8

LOKALE 29
ANETTE LAIGAARD, formand,
Det Centrale Handicapråd
GAP-analysen viser, at der er plads til forbedring
i samarbejdet mellem borger og sagsbehandler.
Desuden oplever handicapområdet en stigning i
antallet af klager til Ankestyrelsen. Grundlaget for
god sagsbehandling er, at borgerne forstår, hvad
kommunen kan hjælpe med, og at sagsbehandlerne er klædt på til opgaven. Det Centrale Handicapråd (DCH) holder en workshop om, hvilke kompetencer der hos både borgere og sagsbehandlere
kan sikre et godt og konstruktivt samarbejde – og
dermed føre til mere tillid og bedre sagsbehandling. Workshoppen er en mini-paneldebat og diskussion med blandt andre næstformand for Danske Handicaporganisationer Sif Holst.

Tør du sætte spot på
din samtale med borgeren?
LOKALE H-I
DORTE CASWELL, lektor, Aalborg universitet
og GURI SOLHEIM, Herning Kommune
LISES-projektet er et forsknings- og innovationsprojekt med fokus på indsatsen overfor udsatte arbejdsløse. Vi ser nærmere på samtaler imellem frontlinjemedarbejdere og udsatte borgere.
Samtaler udgør en vigtig del af det sociale liv og
af socialt arbejde. Samtaler er et centralt medium
for organisering af arbejdsaktiviteter. Men samtalen er et fagligt rum, som ikke så ofte gøres til genstand for forskningsmæssig opmærksomhed samt
kollektiv refleksion og udvikling.
Workshoppen vil givedeltagerne mulighed for
at prøve kræfter med samtaleanalyse og komme
helt ind i maskinen på noget af det, LISES-projektet går ud på, nemlig at skabe nye måder hvorpå
forskning og socialfaglig praksis kan bringes i dialog og kvalificere hinandens universer.
Tag arbejdstøjet på og kom og vær med til at
sætte spot på samtalen! https://lisessite.wordpress.com/

Hvordan udvikler vi
kompetencer hos borgere
og sagsbehandlere?

E9

/

Sikkerhed og voldsforebyggelse på forsorgshjem i arbejdet
med udsatte borgere

AFL
YS T

re faglighed og store besparelser på socialt-udsatte-området. Vi vil give et kort oplæg om, hvordan
vi har arbejdet med dette i Holstebro Kommune,
samt hvilke metoder vi har benyttet såsom VUM
(Voksenudredningsmetoden), målbare mål i § 141,
en tæt dialog med driften, fælles undervisning
med driften, udredninger, diplommodul i forhandling, fokus på borgere som tager ophold på forsorgshjem, skarp målgruppeafklaring, frivillighed,
fremskudte indsatser, samarbejde på tværs i kommunen mm. Samt hvilken effekt indsatsen har haft
overfor borgerne og på økonomien. Der vil i workshoppen blive arbejdet med – hvordan at indfører
en investeringsmodel på voksenområdet?
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FRANK SØRENSEN, faglig koordinator,
Forsorgshjemmet Overmarksgården
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E10

På vej mod vidensmobilisering
LOKALE 6

E11

METTE DEDING, udviklingsdirektør, VIVE –
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd, NIELS CHRISTIAN BARKHOLT, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening og STINA
KRUUSE, socialrådgiver, Jobcenter Odder

Rettighedstab for flygtninge/
indvandrere og implikationerne
for integrationsindsatsen
LOKALE G

ANJA WEBER STENDAL, konsulent og
METTE BLAUENFELDT, sektionsleder,
begge Dansk Flygtningehjælp

Vi har i årtier talt om vigtigheden af, at socialrådgiverens arbejde er evidensbaseret. Men diskussionen om ”evidens” har bygget på en forsimplet forståelse af både praksis og forskning. Det er
på tide, at vi begynder at tale om vidensmobilisering i stedet.
Forskningsviden bliver kun nyttiggjort, hvis
den spiller sammen med socialrådgivernes viden,
erfaring og organisering af arbejdet. Vi kalder det
vidensmobilisering, som en bred betegnelse for
arbejdet med at skabe, dele og anvende forskningsinformeret viden. Det er en løbende proces,
hvor forskellige former for forskningsviden inddrages på forskellige tidspunkter og i forskellige
anledninger.
På workshoppen vil vi drøfte, hvad der konkret
kan ligge i vidensmobilisering, og vi vil sætte særligt fokus på rollen som ”vidensmægler”.

Workhoppen skal belyse betydningen af stramningerne på udlændinge- og integrationsområdet
for det sociale arbejde og det integrationsfaglige
arbejde med flygtninge. Vi henvender os til alle,
der arbejder med flygtninge mv. I de sidste to år
har flygtninge og indvandrere lidt et massivt rettighedstab ved en række stramninger. Workshoppen vil kort gennemgå nogle af disse, den politiske
motivation bag dem samt den kritik, de har mødt.
Derefter drøftelser i mindre grupper om to hovedtemaer: a. Opholdsretlige stramninger (familiesammenføring, midlertidigt ophold, tidsubegrænset ophold, større fokus på tilbagesendelse og
inddragelse mv.) b. Forringelse af forsørgelsesretten (integrationsydelse, børnefamilieydelse mv.)

E12

Brobygning mellem sektorer
hjælper unge til stabilitet
og uddannelse/arbejde
LOKALE D

HENNING IVERSEN, centerleder, socialrådgiver,
Aabenraa Kommune, KIRSTEN OPSAL
BERTELSEN, cand. pæd. psyk. UCSYD / NetOpNu
psykologerne og BIRTHE MØLLER, selvstændig
socialrådgiver, psykoterapeut
Erfaringen viser, at normaltbegavede unge, der
har problemer med følelsesregulering, relationer
og stabilitet, ofte dropper ud af uddannelsen og

BLOK E 11.15-12.15

ender på overførselsindkomst, og de forskellige
instanser mener, at det må være ”de andre”, der
skal løse denne opgave!
Via projektmidler lavede vi et tværsektorielt samarbejde mellem Socialpsykiatrien, Aabenraa Kommune, psykologordningen NetOpNu fra UCSYD
og Regionspsykiatrien, hvor 18 unge fik et tilbud
om DAT i 1 år.
Deltagerne var i gruppe med færdighedstræning en gang pr. uge samt en individuel samtale
en gang ugl. Personalet på tværs af sektorer mødtes i et team en gang ugenligt under supervision af
DAT-kyndig. Evalueringen viser, at der var bedring
på alle parametre for 90 procent, og 80 procent
af deltagerne er stabile i uddannelse eller arbejde
efter et år. 12 af deltagernes pårørende deltog i et
kursus i Familiebånd, 12x 2½ timer.

E13

Kollegial supervision
er empowerment for
professionelle
LOKALE 26

BIRGITTE JUNØ, supervisor, selvstændig og
TORBEN SCHULTZ, coach/mentor, Kolding
Jobcenter, Rådgivning for sygemeldte
Empowerment i arbejdet med borgere betyder, at
opgaven bliver at aktivere ressourcer og lægge ansvar og handling over til borgeren. Udfordringen er
blot, at mange borgere end ikke tør håbe på forandring, fordi frygten for nye nederlag fylder alt.
Vi professionelle skal også mødes med empowerment! Vi skal have frirum til at få sparring og
udvikle i forhold til de mange komplekse udfordringer vi møder. Dette rum kan vi få gennem kollegial supervision.
Workshoppen fokuserer på, hvordan struktureret og kontinuerlig kollegial supervision bruges i Jobcenter Kolding på ressourceforløbsområdet. Hvorfor bruge tid på det, hvad skal der til,

hvad skal have særlig opmærksomhed, og hvilken betydning har det fagligt, kollegialt og trivselsmæssigt?
Form: oplæg og refleksions/sparringsøvelse.

E14

Kan beskæftigelsesfaglig
stolthed udvikles på
et stramstyret og gennemreguleret lovområde
LOKALE 27

MARIANNE ERIKSEN, afdelingsleder,
Jobcenter Aarhus og MARIE THINGSAGER
MADSEN, jobkonsulent/ sagsbehandler,
Jobcenter Aarhus, dagpenge og kontanthjælp
I workshoppen vil vi med baggrund i vores viden
og erfaring fra gennemgang af godt 400 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere
end 10 år på kontanthjælp drøfte, hvordan styring
ud fra gældende lovgivning, overordnede rammer og vilkår, brug af forskning og evidens kan understøtte faglig udvikling, faglig kreativitet og faglig frihed.
• Vi har erfaret, at aktivitetsparate kontanthjælpsborgere rummer et langt større jobpotentiale
end både vi i jobcentret, men også borgerne tidligere har erkendt.
• Vi er gået fra beskrivelse af arbejdsevne til udvikling af arbejdsevne
• Vi er gået fra tænkning om borgerinddragelse til
tænkning om kommuneinddragelse
• Vi vil se på og drøfte, hvordan styring og faglig
frihed er hinandens forudsætninger.
Vi vil med workshoppen bidrage til drøftelse og
udvikling af en bevidst beskæftigelsesfaglighed for
socialrådgivere, hvor vi balancere på begge ben,
det borgerrettede og virksomhedsrettede.
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Skal vi åbne datingbureau
eller …?

AFL
YS T

E15

JOHANNES BJERRUM SAND, kommunikationschef, CHARLOTTE KELLER, socialrådgiver, teamleder og ANJA CLAUSEN, socialrådgiver, alle Incita

E16

Hvordan kan ledere lede
og styre faglige indsatser
i en økonomisk krisetid?
LOKALE 5

KISS STENTOFT, leder, socialrådgiver og HENRIETTE HYLDGAARD, faglig teamleder, begge Familie og Ungehuset, Odense Kommune
Med udgangspunkt i Familie og Ungehuset 4-18
års praksis vil vi gerne fortælle om, hvordan vi har
arbejdet med organiseringen af Familiehuset, og
hvordan vi har udviklet et skema, hvormed vi kan
styre vores kapacitet.
Vi har udarbejdet et ydelseskatalog, og vi vil
gerne fortælle, hvordan vi har arbejdet med at få
begrebet ”Familiebehandling” kategoriseret sådan, at vi nu har fået nogle mere præcise beskrivelser af vores indsatser - og at det også er muligt
at måle på dem.
Det er vores oplevelse, at vi har fundet en
måde, så vi både kan styre på driften og samtidig
have fokus på faglig udvikling. Hvordan vi gør det,
er hvad workshoppen handler om.

E17

Ytringsfrihed og
professions-etiske dilemmaer
LOKALE 22-23
HENRIK MATHIASEN, socialrådgiver, Døgncentret
for Børn og Familie, Aarhus kommune,
LONE KIDMOSE, privatansat socialrådgiver, Aarhus, MALENE THACKRAH, Socialrådgiver, Børn &
Familie, Ballerup kommune og MAJ THORSEN
OTTESEN, socialrådgiver, Jobcenter, Favrskov
kommune
At tale om etiske dilemmaer i jobbet kræver et fagligt forstående og trygt rum, hvor fokus er på generaliserede dilemmaer, og hvor der ikke som det
første stilles spørgsmålstegn ved den enkelte socialrådgivers egen faglighed. Etiske dilemmaer kan
være præget af konfliktende synsvinkler, de har
ikke altid entydige svar, og derfor kan de være belastende at gå alene med.
DS’ arbejdsgruppe om ytringsfrihed og etik vil
i workshoppen sætte gang i en debat om, hvilke etiske dilemmaer vi som socialrådgivere møder
i jobbet, og hvordan mulighederne er for at bruge ytringsfriheden. Samtidig vil gruppen indsamle viden for at kunne rådgive DS medlemmer endnu bedre i en tid, hvor ytringsfriheden og etikken
er under pres. Baggrunden er et stigende antal
henvendelser fra socialrådgivere om faglige og etiske dilemmaer i jobbet, uden at de pågældende socialrådgivere ønsker at stå frem og sige tingene offentligt.
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SMS-dialoger i socialt arbejde
LOKALE 28

ANNE-MARIE WULF, socialrådgiver, master i
pæd. udviklingsarbejde, indehaver af Solutionsbywulf
Workshoppen sætter fokus på, hvordan du ved at
bruge sms'er i dit arbejde kan skabe mulighed for
udvikling og forandring for de mennesker, du arbejder med. Workshoppen giver konkrete input
og ideer til, hvordan du som socialrådgiver kan
formulere og besvare sms-beskeder fra borgere
og på den måde understøtte, at de bliver i stand
til at tale om sig selv som kompetente og kapable aktører i eget liv. Baggrunden er masterspecialet "When the fingers do the talking", som er
mikroanalyse af 12 løsningsfokuserede sms-dialoger, hvor fokus i analysen har været på blandt andet forforståelser og spørgsmålstyper. Sms-dialoger er en integreret det af Den Digitale Dagbog,
udviklet af Solutionsbywulf, og er en metode til at
understøtte borgeres /klienters udviklingsarbejde
gennem anvendelse af digitale medier som mobiltelefoner, computer og tablets.
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BLOK X
F 13.20-14.20
13.25-14.40
Blok F giver plads til ni temadrøftelser og lidt længere workshops. Med
afsæt i de enkelte oplægsholderes særlige perspektiv og viden rejses
en række spændende debatter om hvilke krav og udviklingsmuligheder fremtiden vil byde borgerne og socialrådgiverne. Det er ønsket med disse lidt større debatter og workshops at se på de faglige og styringsmæssige krav, der nu og fremadrettet vil præge
udviklingen af social- og beskæftigelsesindsatserne indenfor
de ni meget forskellige perspektiver, herunder debattere
inddragelsen af borgernes oplevelser og forventninger.

F1

Den gales kritik af psykiatrien –
når den gale vej er den rigtige
LOKALE H-I

BENNY LIHME, redaktør og BIRGIT KIRKEBÆK,
forfatter og historiker
Efter 26 års indespærring i Åndssvageforsorgen
kommer Christian Bonde ved et tilfælde til Sct.
Hans og får et nyt liv som aktivist og kritiker af de
psykiatriske afdelinger. Er med til at starte Galebevægelsen og fungerer som whistleblower. Med
Christian følger en mørk anstaltshistorie fra ø-anstalten Livø og lukkede afsnit på Rødbygaard.
Men der følger også forbavsende former for empowerment tænkning og fokus på personen i stedet for på sygdommen. For ham havde sindslidende brug for livgivende hjælp af socialpædagoger,
ergoterapeuter og socialrådgivere, ikke diagnoser
og medicin. Han kæmpede for en bedre psykiatri,
men så sig selv som et menneske med en mission
om behandlingen af patienter i psykiatrien. Oplægget bygger på journaler fra åndssvageforsorg
og sindssygevæsen, på interviews og på Benny
Lihmes kendskab til Galebevægelsen. Journalerne er så forskellige, at det er svært at forstå, at det
er det samme menneske.

F2

Helhedsorienteret indsats for
udsatte familier – en ny vej for
en sammenhængende socialog beskæftigelsesindsats?
LOKALE J

ULF HJELMAR, programleder, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd,
RIKKE RASMUSSEN, MIA BENDIXEN og KIRSTEN MARIEGAARD, alle tre case manager, Silkeborg Kommune og TINA MARIE RASMUSSEN,
socialrådgiver, Lolland Kommune.
Fra 2014-2016 har der været gennemført forsøg
i 10 kommuner om en helhedsorienteret indsats
for udsatte familier. Resultaterne fra forsøgene er
banebrydende og viser en ny vej frem for en sammenhængende social- og beskæftigelsesindsats,
hvor der arbejdes helhedsorienteret med hele familiens problemer på tværs af jobcenter, børneforvaltning og socialforvaltning. Kom og hør om
forsøgets resultater og lad dig inspirere til en ny
praksis i din kommune.
Programleder Ulf Hjelmar fra VIVE fortæller om
erfaringerne på tværs af de 10 kommuners forsøg
på baggrund af en evaluering af forsøgene. Herefter vil socialrådgivere fra Lolland og Silkeborg
kommuner fortælle om deres praksiserfaringer
med forsøget – hvordan de greb arbejdet an, og
hvilke resultater har de opnået.
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F3

Hvor skal det social arbejde
i Danmark hen?

unge i at tale deres sag over for magthavere og påvirke egne og andres livsvilkår. Pilotprojektet er
gennemført i samarbejde med seks aktører: Garagen, Joker, Pigegruppen, Vilde Liv, Eremitterne og
Morgencaféen for hjemløse. HØRT! har indsamlet
udsagn fra de unge med en app på smartphone,
hvor de unge kan indtale lydfiler, lave små filmklip
og skrive, gruppeinterviews samt workshops med
de unge. De unges udsagn er samlet i en rapport,
der præsenteres på workshoppen.

LOKALE D-E

KNUD AARUP, formand for Socialpolitisk Forening og PREBEN SIGGAARD, centerchef for
Børn og Læring i Herning kommune
Hvordan kan vi forebygge med effekt? Hvordan
får vi mulighed for at investere langsigtet og troværdigt? Kan forpligtende inddragelse af borgerne blive andet end en evig drøm? Kan helhedssynet? Hvordan bliver vidensbaseret arbejde en
realitet - og hvordan får socialarbejderne en kvalificeret rolle i at udvikle det? Er et større fagligt
handlerum for hands on-medarbejderne en realistisk mulighed? Er der optimistiske visioner, som
er realistiske? Oplæg og debat med to af dansk socialpolitiks sværvægtere: Knud Aarup, tidligere
kommunal socialdirektør og direktør for Socialstyrelsen, nu formand for Socialpolitisk forening mv.
og Preben Siggaard, centerchef for Børn og Læring i Herning Kommune, Sverigesmodellens ’fader’, formand for Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis mv.

F4

HØRT! Hvad mener unge
med særlige livserfaringer?
LOKALE 22-23
KLAUS GOLDSCHMIDT HENRIKSEN, chefkonsulent, SPUK og unge med livserfaring fra Fortalerprojektet HØRT!
SPUK har gennemført et pilotprojekt - Fortalerprojekt HØRT! - som har givet unge med særlige
livserfaringer mulighed for at blive hørt. Med støtte fra Veluxfonden er der indsamlet viden fra disse
unge om deres behov, meninger og livsperspektiver. Hvad betyder noget i deres hverdag? Hvordan
kan man få deres stemme frem i de demokratiske
processer? Målet for HØRT! har været at styrke de

F5

Karmapigerne i Tilst
– et forebyggelsesprojekt for
unge piger i Aarhus Kommune
LOKALE 31

PIA SKADHEDE, tilsynskonsulent og formand
og medstifter af foreningen Aarhus Hjælper, SØREN KÜSCH LARSEN, leder, Aarhus kommune og
PER CHRISTIAN WILLEMOËS, direktør, DP-Invest, Randers
Kom og hør hvordan Aarhus Kommune, Rotary
og Foreningen Aarhus Hjælper samarbejder om
at udvikle socialt arbejde og få synlige resultater
for Karmapigerne, rammesætter og styrer professionelt med henblik på at sikre projektets bæredygtighed og faglige præcision, og sidst men ikke
mindst, styrke pigerne i deres eget nærmiljø og
være med til at forhindre, at en alvorlig social deroute sker for dem. Projekt Karmapiger er båret af,
at de ansatte løser de opgaver omkring pigerne,
der er nedfældet i lovgivningen, og de har selvfølgelig ansvaret for, at opgaverne løses på en måde,
der svarer til pigernes rettigheder og god etik. Karmapigerne er en succes - socialarbejdere kommer
rejsende langvejs fra for at høre om projekterfaringerne og de flotte positive resultater. "Gamle"
Karmapiger fungerer som mentorer for "nye" Karmapiger.
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F6

Integration og bekæmpelse
af risikoadfærd og modborgerskab i udsatte områder –
succes eller katastrofe?

vi nu i en situation, hvor vi kan få fattigdom i et
omfang, som meget længe har været uset i Danmark. Med alle de konsekvenser, det kan få socialt, integrationsmæssigt og samfundsmæssigt.
Hvad er status i udviklingen? Hvordan ser mulighederne i det politiske landskab ud? Hvad er det
for faglige og sociale konsekvenser, vi møder i
hverdagen?
Oplæg af Jonas Schytz Juul, der er analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har
en central rolle i kortlægningen af fattigdommens
udvikling, efter at regeringen afskaffede fattigdomsgrænsen og registreringen af fattigdom – og
af folketingsmedlem Finn Sørensen MF for Enhedslisten. Hvad siger tallene, og hvordan ser mulighederne ud i Folketinget?

LOKALE 2-3

AYDIN SOEI, sociolog og forfatter til bøgerne
"Skyld", "Vrede unge mænd" og "Forsoning"
Aydin Soei har i en årrække interviewet unge med
etnisk minoritetsbaggrund især om deres oplevelse af modborgerskab. I oplægget stiller han skarpt
på, hvordan det går med integrationen og det sociale arbejde med de unge. Hvad går godt, hvor halter det? Hvordan ser kriminaliteten og modborgerskabsfortællingerne ud i de udsatte områder
i dag? Der inddrages viden fra et nyt projekt, som
Aydin Soei, professor Flemming Balvig og lektor
Lars Holmberg kører. Med spørgeskemaer undersøger de den reelle risikoadfærd blandt unge i udsatte områder og de unges antagelser om kriminaliteten, uddannelse, hash- og alkoholforbruget
i området. De spørger også forældre, skolelærere,
pædagoger, socialrådgivere og SSP-medarbejdere om deres antagelser, for at undersøge, om de sociale overdrivelser og myter, som man finder blandt
de unge, også findes blandt voksne og fagfolk.
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Fattigdom i Danmark?
Hvordan er de faktiske tal,
de politiske muligheder
og de faglige udfordringer?
LOKALE 22-23
JONAS SCHYTZ JUUL, Analysechef AE-rådet og
FINN SØRENSEN, MF for Enhedslisten
Efter indførelsen af kontanthjælpsloft, integrationsydelse og andre meget lave sociale ydelser står
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125 mio. til beskæftigelses
indsats i Hjørring - hør
hvordan de arbejder
LOKALE 26-27

LISE FRIE LARSEN og HEIDI MARIA RAASIG
BANG, begge socialrådgivere i Jobcenter Hjørring
Hjørring Kommune har valgt at investere 125 mio.
i beskæftigelsesindsatsen til bedre sagsbehandling, mentor- og virksomhedsindsats, sundhed og
sociale indsatser, udvikling af nye tilbud m.v.
Resultaterne er indtil videre et fald i antallet af
aktivitetsparate på både kontant- og uddannelseshjælp og et fald i varigheden af perioden, hvor folk
er på offentlig forsørgelse. En markant lavere andel
af arbejdsstyrken er på uddannelses- eller kontanthjælp end i sammenlignelige kommuner i Nordjylland, der er sket en kraftig stigning i antallet af ressourceforløb og borgere ansat i fleksjob og antallet
af borgere på ledighedsydelse er faldet.
Kom og hør om, hvordan vi i Hjørring arbejder
med kreativ sagsbehandling, tværfaglige analyser,
udvikling af nye indsatser på baggrund af borger-
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BLOK F 13.25-14.40
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nes behov og empowerment.

Ny teknologi i socialt arbejde
og digitaliserbar lovgivning
LOKALE 28-29

HELLE ZINNER HENRIKSEN, lektor, CBS Department of Digitalization
Temadebatten sætter fokus på den øgede digitalisering af arbejdsprocesser i social- og beskæftigelsessektoren. Hvad sker der med den borgernære sagsbehandling, som involverer skøn? Hvad
betyder den teknologiske udvikling, herunder brugen af big data, for socialrådgiverne og andre fagprofessionelle, når og hvis deres faglige råderum
bliver overtaget af automatiserede processer?
Hvordan sikres plads til inddragelse af borgernes
individuelle perspektiver, hvor der er tale om komplekse og tværgående problemstillinger? Hvordan
kan socialrådgiverne bidrage til den digitale udvikling i og omkring socialt arbejde? Hvordan udvikler socialrådgiverne deres professionsfaglige skøn
og den individuelle beslutningskraft i samspil med
øvrige aktører – de berørte borgere, it-udviklere og myndigheder? Hvad betyder udviklingen for
borgernes retssikkerhed?
Helle Zinner Henriksen lægger op til debat,
suppleret med indlæg fra DS’ ressourcegruppe
vedr. teknologi.

HOVEDOPLÆG– alle deltager 14.50-15.50

FN'S VERDENSMÅL
OG VEJEN TIL EN BEDRE VERDEN

LOKALE ABC
STINE BOSSE, bestyrelsesformand
og foredragsholder
VEJEN TIL EN BEDRE VERDEN kræver både
globale og lokale initiativer i et tæt samarbejde på
tværs. Forandringer kræver også nytænkning, innovation og ’samskabelse’, og det kræver, at alle
aktører tænker med og bidrager – professionelle,
frivillige, politikere, ledere, forskere, virksomheder, ngo’er, institutioner og befolkninger – lokalt,
regionalt og globalt. Vi rykker først for alvor noget,
når vi samarbejder om at finde løsninger.
I Socialrådgiverdagenes afsluttende hovedoplæg spørger Stine Bosse, hvordan vi nytænker velfærden i vores samfund – herunder socialrådgivernes rolle i velfærden – med det mål, at opfylde
FN’s verdensmål, der blev vedtaget af alle verdens
lande i 2016. Verdensmålene er globale og universelle, og identificerer 17 mål for bæredygtig udvikling, der tilsammen sætter kurs mod en mere bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken.
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HOTEL NYBORG STRAND
Stande på Hotel Nyborg Strand
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C
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2
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4

1

Idræts- og uddannelsesakademiet idraetsakademiet.dk
PKA, pensionsselskab pka.dk
Habitus, tidligere Autismekonsulenterne habitus.dk
Lev Uden Vold levudenvold.dk
Center for Social Inklusion socialinklusion.dk
Bostedet Caroline Marie, bosted for unge mellem 16 og 25 år
mariehjem.dk/caroline
7 Olivia Danmark, privat udbyder af hjælpe – og støtteordninger
oliviadanmark.dk
8 Professionshøjskolen Metropol phmetropol.dk
9 Behandlingshjemmet C.M. Schuberts Minde schubertsminde.dk
10 Døgndiamanten, Næstved kommune, landsdækkende døgninstitution
doegndiamanten.dk
11 Dannevirke kostskole dannevirkeskolen.dk
12 Memox, multietnisk mentorordninger og familiebehandling memox.dk
13 Kostskoler.dk, et netværk af 7 danske kostskoler kostskoler.dk
14 Sivitas, social integration og inklusion sivitas.dk
15 CAFA, Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde cafa.dk
16 Kostskoler.dk, et netværk af 7 danske kostskoler kostskoler.dk
17 Psykiatri Plus, privatpsykiatriske bo- og behandlingscentre PsykiatriPlus.dk
18 Professionshøjskolen Absalon, Sorø phabsalon.dk
19 FTFa, A-kasse ftfa.dk
20 Integrationsnet, effektive løsninger til kommunerne integrationsnet.dk
21 Livsværk/Bethesda og FABU livsvaerk.org
22 Storskoven + Bjerget, socialpædagogiske behandlingssteder
storskoven.com, bjerget.com
23 VIAKON, socialpædagogiske ydelser viakon.dk
24 Casa Blanca, Bo & Erhverv cbbe.dk
25 Play-talk, samtalekuffert, undervisning og rådgivning til professionelle
play-talk.dk
26 Sektionen for selvstændige socialrådgivere i DS
27 Socialpolitisk Forening socialpolitisk-forening.dk
28 MultifunC Midtjylland, delvis lukkede afdelinger og familiebehandling dok.rm.dk
29 Historiegruppen i Dansk Socialrådgiverforening
31 Hanne Mariehjemmet, Kvindekrisecentret mariehjem.dk/hanne
34 Lær for Livet, læringsprogram for anbragte børn laerforlivet.dk
36 Opholdsstedet Bogense/ Opholdsstedet Sletten
opholdsstedet-bogense.dk / opholdsstedet-sletten.dk
37 Cabi, Bedre arbejde til flere cabiweb.dk
38 Center for Udsatte Flygtninge, Videnscenter
flygtning.dk/danmark/center-for-udsatte-flygtninge
39 SUF, Den Sociale Udviklingsfond suf.dk
40 Det Sundhedsfaglige Børneteam, behandling og pleje af syge børn
boerneteam.dk
41 Samvær i Centrum, støttet og overvåget samvær samvaericentrum.dk
42 Castberggård, Job- og Udviklingscenter cbg.dk
43 Børn & Familier, Forum for udvikling i socialt arbejde boernogfamilier.dk
44 PS foreningen, Foreningen af professionelle støttepersoner
psforeningen.dk
45 Trancit, social inklusion trancit.dk
46 VIA University College, UCL og UC SYD via.dk, ucl.dk og ucsyd.dk
Stand 46: VIA University College, UCL og UC SYD – www.via.dk, ucl.dk og www.ucsyd.dk
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