
Workshops/Sessioner (kl. 12:00-13:00) 

 

 

Workshop 1 

Forsikringer – Jungle eller overblik? 

v/ Carsten Bonde Pedersen - Topdanmark, Mogens Lillelund - Söderberg & Partner, Jakob 

Kirkegaard, PFA Pension 

Private sociale tilbud rummer nogle forsikringsmæssige udfordringer, som det er vigtigt, at 

man er opmærksom på, så man ikke står uden dækning eller er underforsikret, hvis der sker 

en skade.  

 

I denne session vil man kunne få en masse relevant viden om, hvad man specielt som privat 

socialt tilbud skal være opmærksom på, når man vælger forsikringsløsninger. Du vil også få en 

masse relevant information om, hvordan du aktivt kan bruge dine forsikringer i hverdagen.   

 

Workshop 2 

Hvordan skabes der bedre sammenhæng for, og omkring, borgeren? 

v/ Niels Ole Frederiksen, Konsulent og Rasmus Lumbye, Konsulent - KL 

I januar 2017 igangsatte KL og kommunerne det fælleskommunale projekt Fælles Faglige 

Begreber. Projektet skal styrke sammenhængen og dokumentationen mellem myndighed og 

udfører på handicap- og udsatte voksne-området.  

På workshoppen kan du høre mere om projektet, samt være med til at gå i dybden på projektets 

foreløbige arbejde omkring et bedre dokumentationssamarbejde med borgeren i centrum. 

 

Workshop 3 

Samtaler der skaber resultater - Bliv klædt på til MUS  

v/ Robert Skovsholt, Konsulent - UCN act2learn, Ledelse & organisation 

På denne workshop får du som leder redskaber til at få mest muligt ud af 

medarbejderudviklingssamtalen. Således at du sikrer dig, at du både udnytter og udvikler 

medarbejdernes kompetencer optimalt – til glæde og gavn for både dem og jeres organisation.  

MUS skal sikre en overensstemmelse mellem organisationens mål og medarbejdernes 

kompetencer, og hvis de anvendes rigtigt, er de også et målrettet og konstruktivt 

dialogværktøj, som sikrer, at alle er på forkant og besidder de færdigheder, som virksomheden 

har brug for nu og i nærmeste fremtid. 

 

 

 

 



Workshop 4 

KompetenceCirklen – som dialogredskab! 

v/ Susanne Gram-Hanssen og Løkke Munk Kirkegaard - Etgodtlivnu ApS 

I denne workshop får du mulighed for at høre om de erfaringer og gode resultater Løkke Munk 

Kirkegaard og Susanne Gram-Hanssen har opnået med Tilværelsespsykologiens enkle tilgang.  

Tilværelsespsykologien (TP) bygger på anerkendte teorier og dansk forskning indenfor psykologi.  

KompetenceCirkel med de 10 tilværelseskompetencer og 5 grundspørgsmål, støtter den 

enkelte til at blive en mere bevidst aktør i eget liv. Så den enkelte borger med et lille skridt ad 

gangen GØR det han/hun VIL. 

I workshoppen gives en kort introduktion til TP og via små øvelser afprøver deltagerne 

redskabet og får et indtryk af metoden.   

 

Workshop 5 

3 grunde til at dialogen med hashrygeren ikke virker - og hvad du kan gøre! 

v/ Christopher Schmitz - Komphash - Navigation i hashmisbrug!® 

 

Christopher Schmitz er ejer og leder af Komphash og har før Komphash arbejdet flere 

år som leder indenfor behandling og psykiatri og har en særlig kognitiv uddannelse fra 

Lunds Universitet ("Afhængighedslære"), der retter sig mod afvikling af hashmisbrug. 

Desuden er Christopher uddannet supervisor ved International Center for Clinical 

Excellence. 

Workshoppen går direkte på vores forståelse af problemet og hvorfor det vi gør i dialogen, ikke 

virker. 

Gennem øvelser får deltagerne i workshoppen konkret viden og værktøjer til at skabe en 

konstruktiv dialog der gør en forskel. 

 

Workshop 6 

Historier om udsathed – mød de unge bag statistikkerne og  få inspiration til 

egen praksis 

v/ Leonora Wulff-Jørgensen, Projektleder - C:ntact 

C:NTACT bruger scenekunstens levende rum, dramaturgien og æstetikken til at tilgå, 

undersøge og løse de konflikter, udfordringer og problemer, som vi står over for i dag. Det 

levende rum er for C:NTACT et rum for dialog og forståelse. 

I workshoppen vil de medvirkende opleve to unge fra C:NTACTs tidligere forestillinger om 

udsathed, som vil fortælle deres monologer og efterfølgende indgå i debat, som stiller skarpt 

på den proces de har gennemgået med C:NTACT. 

Deltagerne får mulighed for selv at komme på gulvet, når vores facilitator giver redskaber til 

arbejdet med den personlige fortælling og de deltagende selv får lov at udvikle og arbejde med 

deres egne fortællinger, holdninger eller udsagn. 

 



Workshop 7 

Kan vi få "forretningsudvikling" til at give mening i private sociale tilbud? 

v/ Morten Greve, Chefkonsulent - DEFACTUM, Region Midtjylland 

I den bundlinjeorienterede del af den private sektor bruger man mange kræfter på 

forretningsudvikling – men i velfærdsorganisationer har man i de fleste tilfælde ikke rigtigt 

noget, der svarer til denne praksisform. Klassisk forretningsudvikling med vægt på regneark 

har næppe det store at tilbyde i denne sammenhæng, men de senere år er der sket noget nyt!  

Workshoppen giver en kort introduktion til nogle visuelle og involverende redskaber til 

innovationsorienteret indsatsudvikling og aktuelle eksempler på brugen. På det grundlag 

lægged der op til en diskussion af muligheder og udfordringer forbundet med at gå ad denne 

vej. 

 

Workshop 8 

Forhandlingsteknikker 

v/ Anne Brorson, Indehaver og konsulent - Brorson Consult 

Workshoppen giver deltagerne en kort teoretisk indføring i forhandling hvorefter de via øvelser 

med efterfølgende fælles refleksion får praktiske værktøjer, som de fremadrettet kan bruge i 

deres forhandlinger med kommuner m.m.  

Workshoppen er målrettet ledere af sociale tilbud, eller andre der varetager 

forhandlingsopgaver i virksomheden. 

 

 


