
 

14. december 2018 

 
Program 

SBH Repræsentantskabsmøde og konference 
14. og 15. marts 2019 

Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart 
 

Baggrunden for Repræsentantskabsmødet er de perspektiver, der er opsamlet løbende gennem de foregående 

års repræsentantskabs- og årsmøder. Temaet for årets oplæg og drøftelser er: 

 
Forsorgsidentitet 

SBH består af en række forskellige forsorgshjem og herberger med forskellige tilhørs- og ejerforhold og ideolo-

giske grundlag, der dog samlet set skal løse den samme opgave: At optage og hjælpe hjemløse borgere til en bo-

lig. Vores identitet har generelt og konkret for den enkelte boform en betydelig indflydelse på måden, hvorpå vi 

ser og forstår os selv, og for det vi gør.  Boformernes identitet hænger sammen med den opgave, vi historisk set 

har løst og skal løse, og dermed sammen med brugerne. Vi skal på sigt arbejde med udvikling af uddannelse og 

på den baggrund er det godt at kende sin fortid, nutid og identitetsdannelse.  

 

Dag 1 

Kl. 10.00 – 12.00 Repræsentantskabsmøde  

Vi starter i plenum og afvikler de punkter, som skal afvikles i fællesskab. Derefter går vi i 

regionerne og drøfter kommende års aktiviteter, og regioner, der skal foretage valg til 

bestyrelsen, gør det. Vi mødes igen i plenum, drøfter der kommende års aktiviteter og får 

besked om, hvem der er valgt til bestyrelsen fra de regioner, hvor der er valg. 

 1.  Velkomst v/formanden 

 2.  Valg af dirigent og referent 

 3.  Godkendelse af dagsorden 

 4.  Vedtagelse af forretningsorden 

 5.  Beretning v/formanden 

 6.  Regnskab v/kassereren 

 7.  Kommende års aktiviteter 

 8.  Regionsmøder og valg jf. vedtægterne: 

Syddanmark. 

Sjælland. 



Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

Kl. 13.00 – 15.00 

Inkl. drøftelse/ 

diskussion/feedback 

Organisationers identitet - Oplæg v/Sara Louise Muhr, professor og PhD, CBS. 

Oplægget har til formål at give deltagerne indsigt i, hvad der skaber, vedligeholder, ud-

vikler og afvikler organisationers identitet. Saras forskning er fokuseret på kritiske per-

spektiver på HRM og ledelse, specielt i forhold til hvordan det moderne fleksible arbejds-

marked påvirker individ, medarbejder såvel som leder. 

Kl. 15.00 – 15.30 Kaffepause 

Kl. 15.00 – 17.00 

Inkl. drøftelse/ 

diskussion/feedback 

Organisationers identitet - fortsættes - Oplæg v/Sara Louise Muhr, PhD, CBS 

Kl. 19.00 - Middag 

 

Dag 2 

Kl. 9.00-10.00 Medarbejdernetværket mødes. Vi vil skabe nysgerrighed og italesætte, hvordan vi kan 

arbejde med sikker adfærd.  Der er fokus på de kurser, SBH udbyder, og oplæg om ”Rørt, 

ramt og rystet” af ekstern oplægsholder. 

Kl. 10.00 – 12.00 Oplæg v/Ph.d. og historiker Stine Grønbæk Jensen, Svendborg Museum 

Oplægget handler om, hvordan mennesker med funktionsnedsættelser, sindslidelser og 

sociale problemer er blevet kategoriseret og behandlet af professionelle efter socialre-

formen i 1933 og årtierne frem, og hvordan livet på datidens store anstalter erindres og 

bæres med ind i det videre liv hos tidligere anbragte og indlagte. Oplægget handler også 

om, hvordan nogle tidligere anbragte forsøger at vriste sig fri af historiens tyngde og 

danne en ny identitet ved at beskæftige sig aktivt med deres egne minder. Oplægget er 

baseret på forskningsprojekterne ”Anbragt i historien” og ”Velfærdsfortællinger fra kan-

ten af samfundet”, som begge er forankret på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. 

Kl. 12.00 Afrunding og afslutning.   

 

Praktiske oplysninger 

Sted Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart 

Tid 14.-15. marts 2019 

Deltagerkreds Leder- og medarbejderrepræsentanter i SBH 

Tilmelding www.sbh-boformer.dk 

Pris incl. overnatn. Kr. 2400,00 

Pris excl. overnatn. Kr. 1400,00 

Gebyr ej medlem Kr.   300,00 

Tilmeldingsfrist 4. februar 2019 

 

https://www.svendborgmuseum.dk/forsorgsmuseet-projekter/418-jacob-knage-rasmussen
https://severinkursuscenter.dk/
http://www.sbh-boformer.dk/

