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– Innovation i praksis


 

Med venlig hilsen


 

Er du ligesom os optaget af, hvordan paragraf 82 i serviceloven kan åbne op for nye praksisformer i det 
sociale arbejde? Har du ambitionen, og vil  du inspireres med erfaringer fra praksis og med modeller ti l  at 
skabe forandring og udvikling af forebyggende sociale indsatser? Så tag del i  vores første fysiske temamøde 
i 82-netværket, efter covid-19 nedlukningen.

Vi er nu 45 kommuner med i 82-netværket. Alle med hver sin unikke model, lokale rammer og lokale 
ambitioner ift.  at styrke borgernes handlekraft og livsmestring. Grib København og Fremdrift i  Aalborg, 
arbejder begge, men på hver sin måde, med innovative praksisformer. Vi inviteres indenfor i deres 
arbejdsrum og præsenteres for deres tænkning af paragraf 82-indsatsen.  Efter oplæggene trækker vi i  
arbejdstøjet. Camilla og Bjarke sætter gang i to små træningsbaner, hvor deltagerne træner de innovative 
muskler, så 82-området fortsat designer indsatser, der øger menneskers l ivsmuligheder.



Temadagen afholdes med Aalborg og Københavns Kommune som værter og vil  foregå på 2 lokaliteter 
samtidigt. Du vælger selv, hvor du vil  deltage. Programmet, som fremgår herunder, er ti lrettelagt med fysisk 
fremmøde, fælles velkomst, netværk mellem deltagerne, oplæg fra Fremdrift i  Aalborg og Grib København, 
efterfulgt af workshops på lokaliteten.


Pris for deltagelse: 950 kr. per deltager ex. moms

Christian Buskjær 


Chefkonsulent, Substans-konsulenthus	             


Christian@substans-konsulenthus.dk


40 41 03 35


Johannes Patursson


Chefkonsulent, Slagelse Kommune


Center for Handicap og Psykiatri


Johaj@slagelse.dk


23 82 94 08


Tilmelding:  Via Substans’ hjemmeside efter først til mølle:

www.substans-konsulenthus-dk/kompetenceudvikling

Eller kontakt til undertegnede.



Nærmere information om adresser og lokaler følger på mail ca. en uge før mødet.

82  NETVÆRKSMØDE

I  Aalborg og København den 14.  december 

Programmet for netværksmødet


 10:00-10:30
Velkomst, kaffe og introduktion ved Christian Buskjær og Johannes Patursson fra 82-
netværket, samt værterne Camilla Ottesen, leder af Fremdrift i  Aalborg, og Bjarke 
Solkær, leder af Grib København

11:30-12:00 Deltagerne drøfter oplæg 

12:00-12:30 Frokost i  netværket

12:30-13:45
Deltagerne melder sig ind på en af følgende workshops :

Workshop (I)  Træning i Design Thinking som en del af et paragraf 82 mindset

Workshop (I I)  Træning I  hvordan du øger andre menneskers l ivsmuligheder 

10:30-11:00 Innovativ ledelsespraksis (I)  Oplæg ved Bjarke Solkær, leder af Grib København 

11:00-11:30 Innovativ ledelsespraksis (I I)  Oplæg af Camilla Ottesen, leder af Fremdrift i  Aalborg

13:45-14:00 Fælles opsamling 

14:00-14.30 Netværk og afslutning indtil  glasset er tomt

Dato: 14. december 2021

https://substans-konsulenthus.dk/kompetenceudvikling/#%C3%85bne%20hold

