Program SBHs Årsmøde 2016
”Magt forklædt som motivation og/eller manipulation?”
Vi vil gerne synliggøre den skjulte magt i vores organisationer, denne gang med fokus på
medarbejder/bruger relationen. På årsmødet sætter vi således fokus på, hvordan der kan
skelnes mellem motivation og manipulation samt hvordan magt kan påvirke det pædagogiske
samarbejde. For hvad sker der med magtforholdet mellem medarbejdere og brugere, når vi
giver brugerne mere indflydelse og ansvar, f.eks. med afsæt i Recovery-orientering, den anerkendende tilgang, empowerment og lign.? Ændrer magtforholdet reelt karakter, eller bliver
det bare mere skjult?
DAG 1
12.00 – 13.00: Frokost
13.00 – 13.15: Velkomst v/formand Jakob May
13.15 – 14.45: Om risikoen for dobbeltmarginalisering
v/Agnete Neidel, Analyse- og forskningschef, Det Sociale Netværk
På baggrund af sin Ph.d. afhandling ”På vej?!: Kritiske analyser af recovery-orienteringen i det socialpsykiatriske arbejde” problematiserer Agnete Neidel, hvordan recoveryorienteringen (og lignende strømninger) paradoksalt kan
medføre en dobbeltmarginalisering af brugerne.
14.45 – 15.00: Kaffepause
15.00 - 16.15: Kollegiale oplæg: Eksempler fra praksis
v/Ebbe Larsen, Møltrup, Asbjørn Høj, Sølyst, og Penille Mau, Østervang
Fra tre forskellige tilbud hører vi praksiseksempler på, hvordan der arbejdes med magtforholdet bruger og medarbejder imellem. Hvilke dilemmaer
møder man og hvordan håndteres de?
16.15 – 16.30: Pause

16.30 – 17.15: Workshops – valgfrit emne debatteres
1. Kan man styre og kontrollere en person, der skal styre og kontrollere
sig selv?
2. Bruger du åbent og ærligt din magt som fagperson?
3. Herredømmefri dialog – er det overhovedet muligt?
4. Kan nogen have magt til at definerer lighed?
5. Kom med eksempler på berettiget magt fra din praksis.
17.15 – 17.30: Opsamling
19.00 – 20.15: Middag - hovedret
20.15 – 21.00: Underholdning: ”Om arbejdsglæde og forandring”
v/Michael Svendsen, foredragsholder og HR-konsulent
Forandring, humor og arbejdsglæde er altafgørende for at
skabe en forandringsparat og velfungerende arbejdsplads.
Med personlige og humoristiske eksempler sættes der fokus
på, at alle har et medansvar, når det gælder om at skabe en
god stemning og bidrage til fællesskabet på arbejdspladsen.
21.00:

Dessert

DAG 2
9.00 – 10.15: Styringsparadigmer og magt i den offentlige sektor
v/Leon Lerborg, chefkonsulent, professionshøjskolen Metropol
Afslutningsvis perspektiveres magttemaet på baggrund af de
seks styringsparadigmer, som Leon Lerborg beskriver indenfor det offentlige.
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.30 Opsamling

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i programmet.
Praktiske oplysninger:
Tid: D. 6 – 7. okt. 2016
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Tilmeldingsfrist: 7. sept.
Tilmelding på www.sbh-boformer.dk – efter først til mølle-princippet
Pris: For medlemmer af SBH: 2.540,- kr. pr. person.
Ikke–medlemmer: 2.840,- kr. pr. person.
Hvis man vil bo 2 på et dobbeltværelse vil prisen være 350,- kr. mindre pr. person.
Hvis man ønsker dette, skal I skrive, hvem I vil bo sammen med under bemærkninger.

