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– Forebyggende samarbejde med beskæftigelse


 

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. 

På temadagen om det forebyggende samarbejde med beskæftigelsesområdet går vi i  kødet på, hvordan vi 
løfter den sociale beskæftigelsesindsats med et samarbejde mellem § 82 og beskæftigelsesområdet. 
Udfordringerne handler især om at løfte den enkelte borgers handlekraft og motivation om at skabe nye 
veje ti l  beskæftigelse og uddannelse med afsæt i borgers egne jobpræferencer og vil je ti l  forandring. 
Temadagen tegner med afsæt i konkrete oplæg fra praksis et bil lede af mulige virkningsfulde ti lgange og 
løsninger på udfordringerne.  





Temadagen afholdes med Slagelse Kommune som vært på Posthuset – Vækst og Innovation lige ved Slagelse 
Station. 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, Johannes Patursson. 


09:00-09:15
Velkomst og introduktion til  netværket ved Johannes Patursson og

vært ved § 82 netværketet Thomas Amstrup, leder af FOKUS i Slagelse


09:15-10:00
Oplæg ved Kim Thanner Franzpøtter, afdelingsleder i Jobcenter Slagelse, Adam Holst, 
leder af Fokus Akadamiet og Thomas Amstrup, leder af Fokus - Enhed for udvikling og 
forandring i Slagelse Kommune


10:00-10:45
Synergier mellem § 82, socialøkonomien og beskæftigelse ved Dorte Bukkahl, centerchef 
og Robin Vickery, projektchef i  Copenhagen Dome – Videnscenter for socialøkonomi fra 
Copenhagen Dome


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 :  Posthuset Innovation og Vækst, 

Sdr. stationsvej 26 i slagelse 

Dato: 10. december 2010

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





