Program
SBH Årsmøde
5. og 6. oktober 2017
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg
Temaet for årets oplæg og drøftelser er:

Vold og trusler om vold på forsorgshjem
- forståelse af pædagogik og arbejdsmiljø
Hvad forstår og gør medarbejderne? Hvad forstår og gør lederne?

Dag 1
Kl. 11.45– 12.45

Frokost

Kl. 12.45 – 13.00

Velkomst v/Formand Jakob May

KL. 13.00 - 14.15

Pædagogisk oplæg
v/direktør Jon Valdemar Andersen, Center for konfliktforebyggelse.
Hvordan arbejdes der både pædagogisk, konfliktforebyggende og konfliktnedtrappende med socialt udsatte voksne i en og samme bevægelse? Der er i arbejdet
en række formelle, modsatrettede krav. Hvordan kan det lade sig gøre at arbejde
pædagogisk i spændingsfeltet mellem forskellige, formelle krav?

Kl. 14.15 – 14.45

Kaffe og kage.

Kl. 14.45 – 15.45

Sikker adfærd v/Bjarne Frøslee Ibsen, arbejdspsykolog, ph.d.
Undersøgelser viser, at kun 10 % arbejdsulykker skyldes ikke-sikre forhold, mens
90 % skyldes ikke-sikker adfærd. Vi skal se på organisering og ansvar for sikker
adfærd. Hvor ligger ansvaret ift. ledelse, medarbejdergruppe og den enkelte medarbejder? Hvordan sikrer vi den størst tænkelige fællesnævner i forståelsen af sikker adfærd?

Kl. 15.45 – 17.15

Workshops – dilemmaer i at arbejde i et felt med vold og trusler om vold.

Inkl. pause

Hvad er I optagede af? Hver workshop formulerer ét dilemma og én perspektivering, som skrives på PC til det store lærred. Facilitator Penille Mau.

30. juni 2017

Kl. 17.15 – 17.45

Opsamling i plenum sammen med oplægsholderne, der giver direkte feedback på
dilemmaer og perspektiveringer.

Kl. 19.00

Middag og socialt samvær.

Kl. 23.00

Natmad.

Dag 2
Kl. 09.00 – 10.30

Det er en talemåde, at ”jo mere vi taler om noget, jo mere får vi af det!”.
Oplæg og diskussion v/hjerneforsker Thomas Raab.
Det er godt, hvis vi taler om trivsel – men gælder det også, hvis vi taler om vold?
Får vi virkelig mere af det, vi taler om, alene fordi vi taler om det? Og responderer
hjernen på det, vi taler om, alene fordi vi taler om det?
I det felt, vi arbejder i, betyder ord og retorik en del, så til det knytter sig at undersøge, hvilken betydning ord har for vores forståelse, og hvilken påvirkning ord har
på vores hjernes måde at fungere på.

Kl. 10.30 – 10.45

Pause.

Kl. 10.45 – 11.45

Oplæg v/Lars Benjaminsen, VIVE (Viden til Velfærd)
Veje ind og ud af hjemløshed. Lars Benjaminsen redegør for den seneste forskning.

Praktiske oplysninger
Sted

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Tid

5.-6. oktober 2017

Tilmelding

SBH-Boformer

Pris incl. overnatn.

Kr. 2700,00

Pris excl. overnatn.

Kr. 1700,00

Gebyr ikke SBH

Kr. 300,00

medlemmer
Tilmeldingsfrist

15. september 2017

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i programmet.

30. juni 2017

