WORKSHOPS
Workshops ved konferencen d. 27. oktober 2016 fra kl. 13.30 til 15.00.
Du skal ved tilmelding til konferencen angive, hvilken workshop du ønsker at deltage i.

WORKSHOP 1

KONFERENCESALEN

Socialt arbejde i fremtidens
velfærdssamfund
Hvordan kvalificeres socialt arbejde i samskabende
processer med borgere, virksomheder, kulturinstitu
tioner og samfundet i almindelighed?
Skal kommunen vedblive med at skabe tilbud til
kommunernes borgere ud fra, hvad, de mener, er
bedst for borgerne? Er kommuner og regioner de
bedste til at skabe forandringer i menneskers liv?
Kan kommuner og regioner samarbejde med bor
gerne om ”det hele Liv” udelukkende set fra en
kommunal/regional vinkel? Skal vi blive ved med at
tale om socialt arbejde til specifikke diagnose
grupper, når vi ved, at menneskers håb, drømme og
forventninger til livet er drivkraften for udvikling og er
forskellige på tværs af de vanskeligheder mennesker
har. Kan socialt arbejde udføres uden at have fokus
på den måde, mennesker i almindelighed lever i
samfundet?
Facilitator: Pernille Thorup, afdelingschef hos COK,
Center for Offentlig Kompetenceudvikling, cand.
psych. aut., supervisor, akkrediteret coach, Doctorate
of Management Studies (PhD) University of Hert
fordshire, Business School.
Gæstedeltager: Allan Aagaard – ’Sager der samler’
og Regionsdirektør i Danske Bank.

WORKSHOP 2

LOKALE 8

Synergi i fremtidens velfærdssamfund
Hvorfor holder vi fast i traditionsbundne opdelinger
mellem region, kommune og civilsamfund? Hvad ville
der ske, hvis modsætningerne blev sat i baggrunden
og samarbejdet og nysgerrigheden på hinanden var
den herskende agenda – ville det skabe bedre for
hold for borgerne?
Hvordan løser vi bedst de udfordringer, der er i frem
tidens velfærdssamfund? Har borgerne glæde af, at
der er forskellige sektorer med hver deres agenda?

Hvordan kan vi arbejde mod, at sektorerne indgår i et
synergifelt, hvor ressourcerne udnyttes optimalt, og
der skabes merværdi for alle parter? Kan opgaverne
løses, der hvor de løses bedst set fra et borgerper
spektiv?
Facilitator: Ole Svejstrup, udviklingskonsulent i Århus
Kommune, og Morten Daus Pedersen, medstifter af
’Sager der samler’ og selvstændig ledelsesrådgiver.
Gæstedeltager: Morten Aagaard, teolog og
Korshærspræst i Århus.

WORKSHOP 3

LIDOBIOGRAFEN

Hvordan ser medarbejderne ud
i fremtidens velfærdssamfund?
Hvis det offentlige ikke har patent på at skabe vel
færdsløsninger, og sociale tilbud og løsninger skabes
i processer med samfundets aktører – hvilke kompe
tencer skal en medarbejder i socialt arbejde så have?
Og hvordan uddanner man sådan ”en” medarbej
der? Kan uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere
og civilsamfund samskabe en uddannelse?
Uddanner vi medarbejdere til fremtidens velfærds
løsninger eller til løsninger, som vi allerede kender i
dag? Er det bagud-skuende eller fremad-skuende,
når vi planlægger uddannelse af medarbejdere?
Den måde vi uddanner medarbejdere på i dag, mod
svarer det fremtidens krav til velfærdsmedarbejdere?
Hvis medarbejdere ikke har definitionsretten i forhold
til design af tilbud og borgernes problemer og ikke
er eneaktør på problemløsningen, hvad er det så, de
skal? Og hvordan kan de lære det? Hvem er frem
tidens socialarbejder?
Facilitator: Jørn Eriksen, medejer af Psykovision
og tidligere leder af Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Gæstedeltagere: Jan Jaap Rothuizen, leder af
Forsknings og Udviklingscenter Pædagogik og
Pædagogisk Arbejde ved VIA U, lektor i pædagogik,
og Kira Liv Angelbo Christensen, faglig sekretær i
Pædagogstuderendes Landssammenslutning.

