
Temadag Region Hovedstaden / Region Sjælland

Tid: 1. november 2012
Sted: Hotel Scandic Hvidovre

Program

09.00-09.30 Ankomst – morgenbuffet – velkomst

09.30-12.00

incl.pause

Kompetenceudvikling i botilbud
For tre år siden fordelte Socialstyrelsen (Servicestyrelsen) en pulje således, at
der kunne arbejdes med Kompetenceudvikling i botilbuddene.
Formålet med puljen til kompetenceudvikling i botilbud var at skabe bedre
livsvilkår for borgere i botilbud gennem kvalitets- og kompetenceudviklings-
initiativer.
9 projekter, 16 kommuner og 1690 medarbejdere har beskæftiget sig med
kompetenceudvikling de seneste 2½ år. De har haft fokus på
kompetenceudvikling, der kombinerer undervisningsforløb,
udviklingsprojekter, netværk på tværs og læring i praksis. Alle med det formål
at øge borgernes mulighed for at leve et liv på egne præmisser.
Der bliver givet et tværgående billede af projekternes væsentligste resultater
og metoder, og vi kommer helt tæt på projektet Kvalikombo, hvor der er
arbejdet med udvikling af kompetencer i 6 nordsjællandske kommuner, bl.a.
projektets opdatering af ’Det kan nytte metoden’ og deres arbejde med
’frontløbere’ i forbindelse med implementering af metoden.
Efter oplægget bliver det lagt op til en dialog om, hvordan man kan sikre, at
resultaterne og erfaringerne fra projekterne kan implementeres i
dagligdagen på tilbud, der ikke har været med.
Janina Gaarde Rasmussen, Socialstyrelsen og Lars Thomsen, projektleder på
Kvalikombo

12.00-13.00 Pause – Frokostbuffet – Networking

13.00-13.30 Præsentation af Socialt Lederforums aktiviteter

13.30-15.00

incl.pause

Forandringer spørger ikke om lov, de kommer bare
Som vi dagligt kan læse og mærke på egen kroppe mange steder, bliver vi i
øjeblikket udsat for forandringer i et tempo, som vi aldrig tidligere har
oplevet.
Hvorfor reagerer vi, som vi typisk gør, når vi bliver udsat for forandringer?
Ved det første møde med en ny forandring går der et naturligt – men
ubevidst – alarmberedskab i gang. Ofte kan vi opfatte denne alarm-reaktion
som negativ. Men en alarm- reaktion mod en forandring er faktisk helt
naturligt. Ved at åbne denne viden og give deltagerne en fælles reference-
ramme, får de både individuelt og kollektivt helt andre muligheder for
fremadrettet at handle anderledes og mere konstruktivt på forandringer.
Forandringer er et vilkår. Det gælder således om at få så meget positivt som
muligt ud af det faktum, at vi hele tiden vil blive mødt med forandringer, og
at disse er et vilkår og ikke et problem, med mindre vi gør det til et problem.
Intet bliver, som det tidligere har været. Hvis vi kan erkende dette, bliver en
forandring meget sjældent et problem. Det er derimod faren ved ikke at
forny sig og dermed gøre mere af det samme, der er vores største
udfordring.
Helen Eriksen, Foredragsholder, forfatter og cand.psych.

15.00-15.30 Opsamling og afslutning


