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FAGLIGHED FORANDRER LIV

SOCIALPÆDAGOGISK
FAGLIGHED KRÆVER SOCIALPÆDAGOGISK LEDELSE
D. 23-24 SEPTEMBER 2021

Socialpædagogernes lederkonference 2021 sætter fokus på
faglig ledelse med afsæt i ledernes socialpædagogiske faglighed
og de opgaver og udfordringer, lederne står med for at sikre
kvalitet i indsatserne rettet mod børn, unge og voksne med
specialiserede behov.

PROGRAM
TORSDAG D. 23/9

15.00-15.30:

9.30-10.00:	
Ankomst med mulighed for kaffe/the og brød

15:30-17.00: 	2. runde: Spor E, F, G, H
E. Videndeling der virker
– sådan arbejder I med netværk
v/ Susie Lynge
			
F. Socialpædagogisk ledelsesfaglighed
– skulle det være noget særligt? – om
ledelse, rekruttering og fagligt fællesskab
v/Maria Hæstrup
			
G. Frivillige på sociale tilbud
– hvordan er det muligt?
v/ Mette Wang
			
H. Sæt kvalitet på dagsorden
– gør din indflydelse gældende
v/ Bjørn Hansen

10.00-10.15:

 elkomst
V
v/Benny Andersen, Forbundsformand
Konferencier
v/Tina Løvbom Petersen, journalist og
Socialpædagogen

10.15-11.15: 	Socialpædagogisk faglighed
kræver socialpædagogisk ledelse
– faglighed forandrer liv
Åbningsdebat mellem:
v/Mia Nyegaard, Socialborgmester og
formand for Socialudvalget i Københavns
Kommune, Carsten Mellon, Ph.d.,
Ledelsesforsker og forfatter, Mie Karleby,
forstander og formand for lederlandsudvalget
& Verne Pedersen, forbundsnæstformand,
Socialpædagogerne
Debatten ledes af journalist Lene Johansen
med forskellige perspektiver på de
udfordringer, socialpædagogiske ledere
dagligt mødes af i arbejdet med at sikre
kvalitet i indsatserne rettet mod børn, unge
og voksne med specialiserede behov.
11.15-11.30:

Pause

11.30-12.30: 	39 år – og leder for det hele
v/Tina Mechlenborg van Ewijk,
Institutionsleder, Rønshoved Skolehjem
12.00-12.30: 	Præsentation af Lederlandsudvalget
og udvalgets mål frem til 2023
12.30-13.30: 	Frokost
Eftermiddag med workshops
i 2x4 parallelle spor
12.00-15.00: 	1. runde: Spor A, B, C, D
A. Styrk lederes trivsel og resultater
v/Jan Heiberg
			

B. Ledelse i kompleksitet – ledelse af
tværfaglighed
v/Bjarne Richter Bjelke

			

C. Er de sundhedsfaglige opgaver gået for vidt?
v/ Inge Kristensen

			

D. VUM 2.0 – Voksenudredningsmetoden og
Fælles Faglige Begreber
v/Maj-Britt Lundum Storm &
Niels Ole Frederiksen

Skiftespor og pause med kaffe/ kage

17:00-19.00:

Networking

19.00-21.00:

Festmiddag

21.00:		

Friaften på Nyborg Strand

FREDAG D. 24/9
07.00-08.30:

Morgenmad

08.30-09.45: 	KERNEOPGAVE I KRISE
v/Anders Seneca
09.45-10.00: 	Pause med kaffe
10.00-11.00: 	STYRING OG FAGLIGHED
v/Simon Østergaard Møller
11.00-11.15: 	Pause med kaffe
11.15-12.15:

 RÆD UD I MELLEMRUMMENE
T
v/Jette Runchel

12.15-12.25: 	Lukning af Lederkonferencen 2021
v/Verne Pedersen, Forbundsnæstoformand
12.25-12.30: 	Hjemrejse med mulighed for
to-go sandwich mv.

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Hvornår:
Torsdag den 23. september kl. 10.00
– fredag den 24. september kl. 12.30
Sted:
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Målgruppe:
Ledere og mellemledere,
der er medlemmer af Socialpædagogerne
Pris:
Du får rabat på dette arrangement!
Socialpædagogernes hovedbestyrelse har valgt, at det
skal komme medlemmerne til gavn, at der har været
afholdt færre arrangementer i 2020 og 2021 på grund
af Coronavirus. Derfor giver Socialpædagogerne 50%
rabat på den faglige del af dette arrangement.
Prisen er 1.805 kr. inkl. ovenstående rabat
(normalpris uden rabat 2.500 kr.) der dækker
konference, alle måltider, festmiddag med
underholdning og overnatning på enkeltværelse
samt to-go sandwich den 24. ved afgang.
Early Bird
Hvis du har tilmeldt dig senest den 30. juni, får du
konferencen for 1.585 kr. inkl. ovenstående rabat
(normal earlybird-pris uden rabat 2.280 kr.)
Vær opmærksom på, at rabatprisen først fremgår,
når vi udsender opkrævninger.

SOCIALPÆDAGOGISK FAGLIGHED
KRÆVER SOCIALPÆDAGOGISK LEDELSE
Socialpædagogernes lederkonference 2021 sætter fokus på faglig
ledelse med afsæt i ledernes socialpædagogiske faglighed og de
opgaver og udfordringer, lederne står med for at sikre kvalitet i
indsatserne rettet mod børn, unge og voksne med specialiserede behov.
Opgaverne omkring ledelse af de specialiserede tilbud er mangeartede,
og de socialpædagogiske ledere er fyldt med ønsker og visioner om
at gøre en forskel. Både for udviklingen af indsatserne, fagligheden,
arbejdsmiljøet og kvaliteten i arbejdet, men også for at gøre en forskel
for de børn, unge og voksne det hele handler om.
Med de mange opgaver og visioner følger også udfordringer. De handler
bl.a. om behovet for at sikre tilstrækkeligt uddannede i tilbuddene
med de fagligheder, der er uundværlige for kvaliteten i indsatserne.
De gælder nødvendigheden af at kunne skabe de fornødne rammer
for faglig udvikling. De følger af den stigende grad af kompleksitet
i tilbuddene, og krav om inddragelse af borgere, pårørende og
civilsamfund samtidig med overholdelse af lovgivninger, der ikke altid
spiller sammen. Og oven i alt det er der presset på lederne i forhold til
at kunne udfolde deres egne faglige ambitioner og socialpædagogiske
værdier, når bundlinjen kommer til at styre kvaliteten.
Årets lederkonference tager afsæt i en række af disse udfordringer.
I forskellige plenumoplæg, diskussioner med eksperter, politikere
og socialpædagogiske ledere og i en række workshops giver
konferencen bud på, hvordan du som socialpædagogisk leder kan
håndtere udfordringerne. Og ikke mindst hvorfor socialpædagogisk
faglighed kræver socialpædagogisk ledelse, og hvorfor det på
trods af alle besværlighederne er så givende og attraktivt at være
socialpædagogisk leder.

Tilmelding:
Find tilmeldingen på www.sl.dk/leder og tilmeld
dig senest 15. au-gust 2021. Bemærk, at der er
begrænset antal pladser.

Som en ekstra bonus har vi i år sat endnu mere tid af til at dyrke det
sociale samvær med gode kolleger, for nu trænger vi virkelig til at være
sammen – med hinanden.

Ved tilmeldingen skal du også vælge dig ind på to
workshops. Du kan vælge en 1. og 2. prioritet i hver
af de to runder. Hver workshop har plads til ca. 50
deltagere

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Lederkonferencen 2021.
Med venlig hilsen
Verne Pedersen, Forbundsnæstformand
& Mie Karleby, Formand for Lederlandsudvalget
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OPLÆG I PLENUM
KERNEOPGAVEN I KRISE
v/Anders Seneca

39 ÅR – OG LEDER FOR DET HELE
v/Tina Mechlenborg van Ewijk
Tina Mechlenborg van Ewijk tiltrådte 1. marts 2021 som
institutionsleder for Rønshoved Skolehjem i Aabenraa
Kommune.
Som ny institutionsleder på Rønshoved Skolehjem er Tina
Mechlenborg van Ewijk rykket en tand væk fra daglig praksis –
og tættere på forvaltningen. – Det er da megafedt at sidde i en
position, hvor jeg kan sætte de ting i gang, jeg tror på, siger hun
Tina Mechlenborg van Ewijk har gjort det, mange nok vil
kalde lynkarriere. I 2005 havde hun første dag på Rønshoved
Skolehjem i Aabenraa som studerende. Fire år efter blev hun
som 27-årig headhuntet som afdelingsleder samme sted – og
1. marts blev hun 39 år gammel ansat som institutionsleder og
chef for i alt ca. 100 medarbejdere.
I foredraget kommer Tina nærmere ind på, hvad der har
motiveret hende til at tage springet til leder for det hele. Men
også hvad der har været svært. Fx har det krævet tilvænning at
gå fra at være afdelingsleder til at være institutionsleder, hvor
hun ikke har den samme tætte kontakt til hverken medarbejdere
eller de børn, unge og familier, der er målgruppen på Rønshoved
Skolehjem.
Tina kommer også med sit bud på, hvordan ledere kan gå foran
og motivere deres medarbejdere til at gå efter en lederkarriere.

Anders Seneca har ti års ledelseserfaring fra den offentlige
sektor. Han har også i mere end otte år stået i spidsen for
sit eget konsulenthus. Det er med afsæt i denne baggrund,
at Anders Seneca i sine foredrag fortæller, hvordan I som
organisation skaber de bedste forudsætninger for innovation i
hverdagen. Samtidig tager han relevante og evigaktuelle emner
som teamsamarbejde, arbejdsmiljø, arbejdskultur og trivsel op
i sine foredrag samt giver bud på, hvordan en fælles forståelse
og italesættelse skaber rammer for en sundere arbejdskultur
og gladere medarbejdere, der godt kan løse sine egne
arbejdsopgaver og samtidig arbejde for virksomhedens fælles
kerneopgave.
Er kerneopgaven konkret på din arbejdsplads?
Med udgangspunkt i sin nye bog KERNEOPGAVEN I KRISE giver
Anders Seneca i foredraget en unik og underfundig indsigt
i kerneopgavens aktuelle tilstand og stilstand på de danske
arbejdspladser: Vi har styr på kerneopgaven, men vi styrer ikke
efter kerneopgaven. Vi styrter rundt, men det er uden retning. Vi
har travlt med at spilde tiden.
Kerneopgaven er i krise
Mange medarbejdere går hver dag på arbejde, uden at
vide hvorfor de er ansat. Kerneopgaven er reelt sjældent
kerneopgaven. Foredraget er en gyser, men i høj grad også en
guide til, hvordan vi kan gøre kerneopgaven konkret.
Vi har travlt, men det er ikke med kerneopgaven
Foredraget giver inspiration til, hvordan I sikrer, at kerneopgaven
er forløst, fælles og fokuseret på arbejdspladsen. Og dét er der
brug for.
Konkret kerneopgave skaber fokus og fællesskab
og øger trivsel og god tid.
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OPLÆG I PLENUM

FORTSAT

STYRING OG FAGLIGHED

TRÆD UD I MELLEMRUMMENE

v/Simon Østergaard Møller

v/Jette Runchel

Simon Østergaard Møller har siden
2004 arbejdet med kvalitets- og
metodeudvikling på socialområdet. Han
er uddannet cand.scient.pol. og er i dag
leder af Metodecentret, der beskæftiger
sig med udvikling og afprøvning af nye
metoder og tilgange på socialområdet.

Jette Runchel er afgående kommunaldirektør i Albertslund
Kommune, hvor hun har siddet på posten siden 2012. Før da
var hun fra 2006 Børne- og Ungedirektør i kommunen. Fra
marts 2020 til marts 2021 har Jette Runchel desuden fungeret
som ambassadør for offentlig ledelse, hvor hun har inspireret
offentlige ledere, været frontløber i ledelsesdebatten og
frontfigur for ledelsesugen.

Socialpolitikken i Danmark er underlagt mange hensyn. Alle vil
de udsatte, de svage, de psykisk syge og de handicappede det
bedste, men hvordan samfundets hjælp til disse borgere bør
indrettes, er ofte diskuteret. Hvad er det fagligt rigtige? Hvad er
ret og rimeligt? Hvor meget må det koste?

Som ledelsesambassadør har Jette Runchel bidt særligt mærke
i tre ledelsestendenser det seneste år – ledelse på tværs,
nærværende kommunikation og et fælles sprog om ledelse.

Balancen mellem behovet for styring og faglighed er ofte et
dilemma i den offentlige sektor. De fagprofessionelle ønsker
typisk en høj grad af autonomi, mens embedsmændene ønsker
en strammere styring for at sikre, at udgiftsbehovet er under
kontrol.
Fagligheden og styringen af socialområdet er kommet
i ubalance med hinanden, og styringen bygger ofte på
mangelfulde antagelser om, hvad det vil sige at være
fagprofessionel i velfærdsstatens frontlinje, og hvad der skaber
den egentlige effekt for borgeren. En overdreven detailstyring
gør, at selv dygtige fagprofessionelle holder op med at tænke
selv og nedtoner at bruge deres fagprofessionelle dømmekraft,
som ellers rigtigt omsat kan bidrage til at skabe en bedre
balance mellem høj faglighed og ansvarlig styring.
I foredraget kommer Simon Østergaard Møller rundt om,
hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i
en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme
i mødet med borgerne, og hvordan man som fagprofessionel
og som leder af fagprofessionelle i højere grad kan balancere
behovet for styring og autonomi. En balance, hvor styring og
organisering understøtter, og ikke begrænser, fagprofessionel
beslutningstagning i praksis, og hvor de fagprofessionelle
samtidig gøres ansvarlige for deres handlinger på en måde, der
bidrager – ikke bare til læring og udvikling af indsatskvaliteten –
men også til bedre styring og ledelse

Nødvendigheden af at lede på tværs har fået stadig større
opmærksomhed de seneste år. Og med god grund. For ledelse
på tværs af stat, regioner og kommuner er afgørende for
værdiskabelsen for borgerne.
Selvom der er talt meget om ledelse på tværs de seneste
år, er det stadig svært at udføre i praksis. Det kan ærlig talt
være vanskeligt at træde ud i mellemrummene mellem egen
organisation og omverdenen. Det kender Jette Runchel af egen
erfaring. Men det er ofte i mellemrummene, at vi for alvor kan
gøre en forskel for borgerne. Derfor er vi nødt til at lykkes her,
hvis vi vil bygge og styrke tilliden til den offentlige sektor. Det
er selve vores eksistensgrundlag, der er på spil: at borgerne
oplever, at vi skaber værdi.
Det kræver mod at lede på tværs, fordi man skal turde åbne
sit eget ledelsesrum og træde ind i andres. Og det kræver
accept af de risici, som følger med, og en evne til at give slip
på egen faglighed og beslutningskraft. Og så kræver det, at
man hele tiden forholder sig til, hvornår det giver mening at
bruge kræfterne i det tværfaglige
og tværorganisatoriske rum versus
at prioritere energien internt i egen
enhed, team eller organisation.
I foredraget vil Jette Runchel
komme ind på nogle af de
opmærksomhedspunkter, der
er i spil for at kunne træde ud i
mellemrummene og lede på tværs.
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WORKSHOP

SPOR A

STYRK LEDERES TRIVSEL OG RESULTATER
v/Jan Heiberg Johansen, cand.mag., MBA
Ledere er ofte stærkt motiverede af at lykkes med vigtige og
vanskelige opgaver. Sam-tidig oplever de ofte at stå alene i et
stort krydspres med mange modstridende krav. Det kan være
risikabelt for dem selv og deres ledelsesopgave. Det er et
særligt fokus at skabe et godt arbejdsmiljø for nye ledere.
Workshoppen sætter spot på lederes trivsel og resultater på det
socialpædagogiske område. Vi arbejder med ny viden, cases og
værktøjer.
Vi dykker på workshoppen ned i to nøglespørgsmål:
• Hvordan kan vi forstå lederes psykiske arbejdsmiljø
– hvad er der på spil?
• Hvordan kan du som leder bidrage til at passe på dig selv og
andre – og styrke jeres resultater?
Du får konkrete bud på at styrke trivsel og resultater i din
ledelsespraksis med hjem.
Workshoppen trækker på en ny undersøgelse om lederes
psykiske arbejdsmiljø, tre værktøjer til at styrke lederes
trivsel og resultater samt Socialpædagogernes arbejdsmiljøundersøgelse fra 2020 af de socialpædagogiske lederes
arbejdsmiljø.

Om oplægsholderen
Jan er underviser og ledelseskonsulent og har stået bag en helt
ny undersøgelse for BFA – Velfærd og Offentlig administration
om lederes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen giver
nuanceret viden om, hvad der indvirker på lederes psykiske
arbejdsmiljø, og hvad der kan styrker det.
Jan er tidligere rådgivningschef i Arbejdsmiljø København og har
12 års ledererfaring + otte år i konsulentbranchen.
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WORKSHOP

SPOR B

LEDELSE I KOMPLEKSITET
– LEDELSE AF TVÆRFAGLIGHED
v/Bjarne Richter Bjelke, chefkonsulent hos Komponent

I denne workshop præsenteres et af de temaer, der også
indgår i kompetenceforløbet ’Ledelse i kompleksitet 2.0’,
som Socialpædagogerne udbyder sammen med Komponent.
’Ledelse i kompleksitet 2.0’ vil give deltagerne indsigt i og svar
på nogle af de konkrete udfordringer i aktuelle ledelsestemaer.
I workshoppen stilles der skarpt på en række aktuelle
ledelsesudfordringer på socialområdet i forbindelse med
ledelse af tværfaglige indsatser, hvor der skal bygges
bro imellem forskellige fagligheder, lovkomplekser og
grundlæggende syn på borgerens behov.
Workshoppen tager udgangspunkt i en række konkrete
spørgsmål, som kan opleves udfordrende i den daglige ledelse
af de sociale tilbud:
• Hvilken betydning har et fagfagligt tunnelsyn for
opgaveløsningen?
• Hvordan kan man mindske usikkerhed i det tværfaglige
møde?
• Hvordan kan lederen håndtere mistillid over andres
position?
• Hvordan ansvarliggøres den tværgående helheds-indsats?
Formen på workshoppen vil bestå af oplæg og diskussion i
grupper og plenum.

Om oplægsholderen
Bjarne er en erfaren chefkonsulent, der brænder for udvikling
af det sociale område. Et område, som han har beskæftiget
sig med, siden han blev færdig som antropolog. Bjarne har
15 års erfaring med vidensarbejde på strategisk niveau og et
klart blik for resultater og omsætning i praksis - i samarbejde
med et bredt felt af aktører. Hos Komponent er Bjarne
forretningsansvarlig for Komponent Social og arbejder bl.a.
med implementering af faglig udvikling gennem satspuljeforløb
på social- og sundhedsområdet, kurser, temadage, kommunal
videndeling, konferencer på socialområdet og planlægning af
uddannelse inden for større velfærdsreformer.
Om Komponent
COK, KLK og KL
Ledelsespolitik er blevet til
Komponent – Kommunernes
Udviklingscenter. Vi
tilbyder rådgivning og
kompetenceudvikling og
understøtter kommunernes
ledelsesudvikling. Vi udbyder
stadig kurser, uddannelser
og andre aktiviteter for hele
den offentlige sektor – både
kommuner, regioner og det
statslige område.
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WORKSHOP

SPOR C

ER DE SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER
GÅET FOR VIDT?
v/Inge Kristensen, Direktør, Dansk Selskab for
Patientsikkerhed

Om oplægsholderen

Sundhedslov og Servicelov støder sammen – med ledere,
medarbejdere og borgere i midten. Og nogle gange i klemme.

Inge Kristensen er direktør i Dansk Selskab for
Patientsikkerhed, og bl.a. tidligere social- og sundhedschef i en
kommune og centerleder i Center for Små Handicapgrupper.

Workshoppen behandler nogle af de mange krav, som de
forskellige lovgivninger og opgaver medfører, og som ledere og
medarbejdere skal navigere efter. Workshoppen kommer ind
på de forskellige tilsyn og har et særligt fokus på håndteringen
af de krav, der relaterer sig til de sundhedsfaglige opgaver, fx
medicinhåndtering, og som mange oplever kolliderer med den
socialpædagogiske kerneopgave.
Med udgangspunkt i blandt andet viden og erfaringer med de
forskellige tilsyn og fra Fremfærdsprojektet om ’Medicinsikre
botilbud’, kommer vi ind på:
• Hvordan får vi paradigmerne til at hænge sammen?
• Hvad er ledelsesopgaven, når der skal sikres drift og
forbedringer på samme tid?
• Hvad kan lederen gøre her og nu – og hvordan arbejder vi
strategisk med ud-fordringerne?
Læringspunkter for workshoppen:
• De forskellige lovgivningers DNA
• Indholdet og tilgangen i tilsyn
• Introduktion til forbedringsledelse

Om Fremfærdsprojektet ’Medicinsikre botilbud’
Omdrejningspunktet for Fremfærds-projektet, der foregår
i et samarbejde mellem Socialpædagogerne, FOA og KL
samt Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er at forbedre
medicinhåndteringen, løfte personalets kompetencer og sikre et
vellykket samspil mellem sundhedsfaglige og socialpædagogiske
opgaver. Projektet løber fra 2020 til og med 2022. Du kan læse
mere på https://vpt.dk/projekt/medicinsikre-botilbud
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WORKSHOP

SPOR D

VOKSENUDREDNINGSMETODEN VUM 2.0
OG FÆLLES FAGLIGE BEGREBER
v/Maj-Britt Lundum Storm & Niels Ole Frederiksen
Socialstyrelsen har lanceret en revideret udgave af
Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0).
VUM skal generelt bidrage til, at sagsbehandlingen for voksne
med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer
er tidssvarende, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet.
Metoden understøtter en systematisk udredning af borgerens
ønsker, funktionsevne og behov for støtte samt tilrettelæggelsen
af en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandling fra opstart til
opfølgning.
Siden VUM blev udviklet i 2011-13, er der kommet ny viden
og lovgivning til, og det har skabt behov for en opdatering af
metoden, der bruges i varierende omfang i langt størstedelen af
landets kommuner.
Den reviderede udgave af VUM er foretaget af Socialstyrelsen
i samarbejde med KL og bygger på den aktuelt bedste viden
på sagsbehandlingsområdet og KL’s projekt Fælles Faglige
Begreber (FFB), der er indarbejdet i metoden.
Metoden har fået et skærpet fokus på, at recovery- og
rehabilitering begynder allerede i sagsbehandlingen. Der
lægges op til, at der arbejdes tæt sammen med borgeren, og
at der tages afsæt i dennes ønsker, håb og drømme, når det
vurderes, hvilken støtte borgeren har behov for.
Anvendelsen af de fælles faglige begreber understøtter
en dokumentations- og samarbejdspraksis mellem
udfører og myndighed, der skaber et solidt grundlag for en
sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren
i centrum.
I workshoppen vil vi præsentere FFB og VUM 2.0. Og herudover
vil vi have et særligt fokus på kommunikation mellem
myndighed og udfører samt udføres dokumentation af indsatsen
(VUM-faserne Bestilling, Levering og opfølgning).

Om oplægsholderne
Maj-Britt Lundum Storm, specialkonsulent i Socialstyrelsen,
Center for Handicap og Psykisk sårbarhed, Team
sagsbehandling. Projektleder på Voksenudredningsmetoden
siden 2015.
Niels Ole Frederiksen, konsulent i KL, Center for Sundheds- og
Socialpolitik. Faglig ansvarlig for KL-projektet Fælles Faglige
Begreber.
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VIDENDELING DER VIRKER
– SÅDAN ARBEJDER I MED NETVÆRK
v/Susie Lynge – Bestsellerforfatter og direktør i Netværks
Akademiet, har solgt mere end 15.000 bøger om netværk og
videndeling.
Forskning viser, at den rette videndeling på tværs bl.a. kan føre
til innovation, færre fejl, øget effektivitet og mere arbejdsglæde.
Men hvordan angriber man det i en travl hverdag?
I denne workshop sætter vi fokus på, hvordan videndeling på
tværs gør forskellen og skaber udvikling og på én og samme tid
styrker både den socialpædagogiske indsats og dig personligt
som leder.
Vil du gerne vide mere om, hvordan videndeling på tværs af
enheder og geografiske afstande kan gøre forskellen? Hvordan
du går forrest i at få medarbejderne til at spille hinanden gode,
og hvilke enkle greb i hverdagen du nemt kan gøre brug af, som
vil gøre en stor forskel? Så er denne workshop noget for dig!
Du får ny viden om, hvordan netværk er et effektivt
ledelsesværktøj og kilde til inspiration, læring, ny tænkning
og arbejdsglæde. Workshoppen er fyldt med konkrete
eksempler, enkle værktøjer og masser af positiv energi. Du vil
på workshoppen få erfaringsudvekslet med andre ledere og få
udvidet dit netværk.
Alle på workshoppen får bogen ”Videndeling der virker,
sådan arbejder I med netværk” og et netværksspil,
der kan fungere som din personlig værktøjskasse
til at arbejde med videndeling hjemme i din
organisation.

Om oplægsholderen
Susie er en efterspurgt foredragsholder, som på en positiv,
energifyldt og kærlig måde formår at sætte fokus på, at
sammen er vi stærkere! Hun har trænet mere end 40.000 ledere
og medarbejdere i videndeling og netværk på tværs af alle
brancher. Hendes metoder og tilgange er lige til at gå ud og
praktisere – uanset hvad du arbejder med.
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SOCIALPÆDAGOGISK LEDELSESFAGLIGHED –
SKULLE DET VÆRE NOGET SÆRLIGT?
– om ledelse, rekruttering og fagligt fællesskab
v/Maria Hæstrup, Institutionsleder på Den sikrede Institution
Kompasset

Om oplægsholderen

Lige så komplekst, det er at arbejde socialpædagogisk med de
borgere, vi er ansat til at støtte og udvikle, lige så komplekst er
det at lede medarbejderne og organisationen i den rigtige retning.

Maria er uddannet i 2005 som idrætspædagog – dengang var
uddannelsen ikke delt op i almen- og socialpædagog. Siden har
hun taget en Merkonom i ledelse og en Master i læreprocesser
med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi. Maria
har hele sit arbejdsliv arbejdet med udsatte unge i både åbent
og sikret regi – som pædagog og leder.

Det kan synes simpelt: Aftal en pædagogisk strategi for
målgruppen og den enkelte borger, sæt i system, sæt i gang, og
følg op!
Den første udfordring kommer, når de mennesker, strategien
er aftalt med og om ikke agerer, som vi har regnet med. Det
socialpædagogiske arbejde er en levende organisme, der kræver
indsigt i den socialpædagogiske faglighed for at kunne lytte,
forstå og tilpasse.
Den næste udfordring kommer, når de dygtige socialpædagoger,
vi søger, ikke kommer. Hvad gør vi så?
Fundamentet for rekruttering skabes i kulturen i organisationen
– i det faglige fællesskab. Men hvordan skaber og fastholdes det
i en travl hverdag, hvor driften – og politiske dagsordner fylder?
Jeg har et bud … og det er sjældent populært.

Maria siger om sig selv, at hun er fagnørd og optaget af både
den socialpædagogiske faglighed og professionel ledelse.
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FRIVILLIG PÅ SOCIALE TILBUD
– HVORDAN ER DET MULIGT?
v/Mette Wang, konsulent og rådgiver på Center for Frivilligt
Socialt Arbejde.

Om oplægsholderen

I disse år er der et stort fokus på, hvordan den offentlige og
frivillige sektor kan spille sammen på nye måder. Forvaltninger,
institutioner og projekter i kommuner og regioner arbejder med
at styrke samarbejdet med civilsamfundet til gavn for udsatte
borgere. Erfaringerne viser, at netop denne type samarbejde
kan skabe værdi for alle involverede, men også at samarbejdet
mellem offentlige institutioner og den frivillige sektor byder på
en række udfordringer.

Mette har arbejdet i frivillige sociale organisationer, i kommunalt
regi og har over 5 års erfaring fra CFSA med rådgivning og
undervisning i bl.a. rekruttering, fastholdelse og ledelse af
frivillige og samarbejde mellem kommuner og civilsamfund.

Ca. 40 % af den danske befolkning har inden for det seneste
år været frivillige. Langt det meste frivillige arbejde bliver
udført i en frivillig forening, mens kun godt 12 % er aktive
i offentlig regi (Frivilligrapporten 2016-2018). Til gengæld
vokser antallet af kommuner, der selv rekrutterer og inddrager
frivillige til aktiviteter og opgaver særligt på ældreområdet
(plejehjem, dagcentre o.l.), men også i kulturelle institutioner og
handicapinstitutioner.
Så, hvad er det for overvejelser, du som leder, skal gøre dig,
før du inddrager frivillige i sociale tilbud? Er det muligt på det
specialiserede socialområde? Et område, hvor der kræves
indgående faglig viden om, hvordan man skal møde borgerne og
understøtte dem i at få et liv med muligheder.
I workshoppen får du mere viden om frivillige og potentialer
i samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer samt
inspiration til, hvad der skal til på ledelsesniveau for at skabe
gode rammer for frivilligheden. For hvad er målet med
inddragelsen af frivillige? Hvor skal de inddrages? Hvordan skal
det frivillige arbejde organiseres? Hvem har ansvaret, og hvordan
skal juridiske spørgsmål omkring fx forsikring og tavshedspligt
håndteres?
Workshoppen vil være bygget op om korte oplæg,
refleksionsspørgsmål, gruppe og plenum diskussioner.

Om Center for Frivilligt Socialt Arbejde
CFSA er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der
har til formål at fremme, understøtte og videreudvikle frivilligt
socialt arbejde i Danmark samt at indsamle og formidle viden
om civilsamfundet.
CFSA arbejder for eksistensen af en mangfoldig, uafhængig og
aktiv frivillig sektor som en væsentlig og selvstændig del af det
danske velfærdssamfund.
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SÆT KVALITET PÅ DAGSORDENEN
– GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE
v/Bjørn Hansen, direktør i den socialøkonomiske virksomhed
DeltagerDanmark

Om oplægsholderen

Hvordan sætter man dagsorden?

Bjørn er forfatter til flere bøger om demokrati, deltagelse og
lederskab med særligt fokus på fagbevægelsens udvikling.
Bjørn har selv deltaget i den offentlige debat med kronikker,
debatindlæg og i radio/TV.

Op til kommunalvalget 2021 er det et spørgsmål, som mange
ledere på offentlige arbejdspladser stiller sig selv, fordi de ved,
at en god debat om netop deres fagområde kan blive afgørende
for kvalitet og ressourcer efter valget.
I workshoppen taler vi om, hvordan man som fagprofessionel
leder kan sætte dagsorden og vinde legitimitet. Vi kommer
også ind på, hvilke kanaler, man kan bruge for effektivt at nå
forskellige målgrupper - og hvad der virker bedst på fx sociale
medier og i lokalpressen.
Ud over oplæg og dialog indeholder workshoppen en konkret
skriveøvelse, der giver deltagerne mulighed for at prøve
metoderne af og skærpe deres evner til at bryde igennem og
sætte kvalitet på dagsordenen.

