Program
SBH Årsmøde
4. og 5. oktober 2018
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg
Temaet for årets oplæg og drøftelser er:

Samarbejde og samarbejdslogikker mellem sektorer og aktører.
Hvorfor et det så besværligt?
Hvad kan vi gøre bedre?
Alle er som regel enige i, at det kræver samarbejde på tværs af systemer, sektorer og aktører,
når hjemløse borgeres komplekse udfordringer skal løses mellem borgeren og flere offentlige
aktører. Erfaringer viser imidlertid, at det ikke er så let, som det lyder. På dette årsmøde
dykker vi ned i problemstillingerne og undersøger sagen ud fra tre perspektiver.

Dag 1
Kl. 12.00– 13.00

Frokost

Kl. 13.00 – 13.15

Velkomst v/Formand Jakob May

KL. 13.15 – 14.45
Diskussionsrum og
pause undervejs

Samarbejde mellem sektorer er åbenbart besværligt!
Men hvorfor forholder det sig sådan, og hvorfor får vi ikke bare samarbejdsproblemet løst? Vi søger svar i et todelt oplæg om tværsektorielt samarbejde:

1. Problemer og udfordringer.
2. Tværgående ledelse: Perspektiver og muligheder.
Professor Janne Seemann, leder af Forskningscenter for Organisation, Management og Administration; Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Se Jannes personlige hjemmeside hos www.aau.dk
Kl. 14.45 – 15.00

Kaffe og kage

Kl. 15.00 – 16.30
Diskussionsrum og
pause undervejs

Dilemmaer i arbejdet med udsatte borgere?
Med afsæt i Nannas Mik Meyers nye bog ”Fagprofessionelles møde med udsatte klienter” er der fokus på, hvordan pædagogiske, økonomiske og juridiske systemer påvirker mødet med klienterne, og om disses forskellige logikker ligefrem kan forstyrre en effektiv indsats.

25. juni 2018

Nanna Mik-Meyer, professor i sociologi ved CBS, har i mange år forsket i brugeres
møde med velfærdsstaten med stort fokus på, hvordan organiseringen af arbejdet
påvirker dette møde. Se Nannas personlige hjemmeside hos www.cbs.dk.
Kl. 16.30-16.45

Pause

Kl. 16.45 –
17.15/30.

Speakers corner - der er dømt åben talerstol!

Kl. 19.00

Middag og socialt samvær

Kl. 23.00

Natmad

Kom med dine refleksioner/perspektiver og inviter til flere samtaler!
Vi ved, at mange har meget på hjerte. Indtag talerstolen, sig hvad du mener og bliv
ved med at tale, indtil du hører en ringen for dine ører!

Dag 2
Kl. 09.00 – 10.30
Pause undervejs

Hvordan inddrages brugerne, når der udvikles nye tiltag?
Vi taler meget om brugerinddragelse, men hvad er det, og hvordan opleves det af
de brugere, vi taler om at inddrage? Fokus er på barrierer for brugerdreven innovation og -inddragelse af borgere i udsatte positioner i udviklingen af socialt arbejde. Fokus er ligeledes på, hvilke metoder der anvendes til at inddrage brugerne, og hvilke roller både de fagprofessionelle og brugerne udvikler i samarbejdet.
Maja Müller, ph.d. stud. Underviser på Socialrådgiveruddannelsen.
Se Majas personlige hjemmeside hos www.sdu.dk.

10.30-10.45

Pause

Kl. 10.45 – 11.30

Hvad skal der arbejdes videre med?
Hvad tager jeg/vi med hjem? Vi laver et set-up med fokus på det videre arbejde.

Kl. 11.30

Afslutning. God weekend!

Praktiske oplysninger
Sted

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Tid

4. – 5. oktober 2018

Tilmelding

SBH Årsmøde 2018

Pris med overnat.

Kr. 2700,00

Pris uden overnat.

Kr. 1700,00

Gebyr ikke SBH
medlemmer

Kr. 300,00

Tilmeldingsfrist

14. september 2018

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i programmet.

25. juni 2018

