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– Organisering og sammenhæng i støtten


 

Programmet for temamødet


 

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 i kommunes møde med borgere med behov for forebyggende indsatser? Så tag del i  en af 
en række temamøder i 82-netværket. 

Netop den måde vi organiserer 82-indsatsen på er en væsentlig del af det innovative potentiale med §82 i 
serviceloven. Samtidig rummer spørgsmål om organisering en række dilemmaer:



På temadagen går vi i  kødet på disse forskellige ti lgange og tegner med afsæt i konkrete oplæg fra praksis et 
bil lede af muligt virkningsfulde ti lgange og løsninger på udfordringer med organisering. 

Temadagen afholdes med Furesø Kommune som vært. Programmet, som det fremgår herunder, er 
ti lrettelagt med korte oplæg fra praksis efterfulgt af en netværksbaseret drøftelse af forskellige 
løsningsmodellen på problemstil l inger, som deltagerne rejser på mødet. Drøftelserne facil iteres efter 
metoden Open Space af chefkonsulent i  Substans, Christian Buskjær.



Skal vi designe 82-indsatsen som en åben cafe, eller som en kort voksenudredning? 

Er dét, der skal virke med 82-indsatsen at tilbyde et tidligt og kortvarigt recovery-orienteret forløb, eller er det 
en åben rådgivning, der kan være indgang til flere forskellige indsatser og helt individuelt tilrettelagt?

Nej – vil andre sige. 82-indsatsen er en gruppebaseret indsats med et klart rehabiliterende sigte for at kunne 
undgå permanente bo-støtte tilbud. 

Eller måske er essensen, at 82-indsatsen bliver brobygger til fællesskaber i civilsamfundet og til beskæftigelse i 
form af en mere recovery-orienteret rådgivning, der vender borgere i døren og undgår lange udredningsforløb? 

09:00-09:15
Velkomst og introduktion til  netværket  

Ved vært Sune Blom, afdelingsleder i Furesø Kommune

Chefkonsulent i  Substans, Christian Buskjær  


09:15-10:00
Åbencafe i Furesø ved afdelingsleder Sune Blom og leder af myndighed voksen Mette 
Haarder, Furesø Kommune.  

10:00-10:45 Oplæg med juridisk eller praktisk perspektiv (programpunkt under planlægning)


11.00-12.30

Open Space

Deltagerne deler erfaringer og bud på løsninger af fælles udfordringer. Open Space er en innovativ 
ti lgang til  erfaringsudveksling på tværs i små og store grupper, som facil ite-res af chefkonsulent i  
Substans, Christian Buskjær Christensen.  


10:45-11:00 Pause

12:30-13 .00 Frokostsnack og uformelt netværk

Pris for deltagelse: 595 kr. per deltager ex. moms

Adresse :  Farum Kulturhus, teatersalen Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Dato: 30. oktober 2020

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. Afhængig af tilslutningen vil der være 
begrænsede pladser per kommune.

INVITATION  TEMADAG  I  82  NETVÆRKET





