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LUMINA SPARK – STYRKELSE AF RELATIONER I LEDELSE 
 
Hvad er Lumina Spark? 
Lumina Spark er et forskningsbaseret profil-værktøj der opbygger gode og 
anerkendende relationer mellem mennesker ved at skabe bevidsthed om 
egne og andres ressourcer og adfærdsmønstre. 
 

Nuancerede portrætter 
Lumina inddeler ikke i typer og putter os 
ikke i kasser. Værktøjet fremstiller os 
ikke som enten den ene eller anden 
personlighed, men med alle de 
modsætninger de fleste af os indeholder  
 
Lumina arbejder på 3 niveauer 
- Hvordan vi bedst kan lide at arbejde 
- Hvordan vi faktisk arbejder 
- Hvordan vi arbejder under pres  
 

Digitale løsninger 
• Lumina Splash app 
• Spark Coach 
• Lumina Teamviewer 
• Lumina Sellect  
 

Mød mig på min stand og få en snak om muligheder! 
 
Henrik Boisen er selvstændig ledelseskonsulent og Master i ledelses- og 
organisationspsykologi. Henrik anvender Lumina i arbejdet med teamudvikling, 
samarbejde, konflikthåndtering og rekruttering og har særlig viden og erfaring om 
ledelse i sociale institutioner.  
www.henrik-boisen-consulting.com  



 
 

Samarbejde med myndighed 
Takstgennemsigtighed 

Salg af socialfaglige ydelser 
Kontraktindgåelse 

 
Er dette fokuspunkter på jeres sociale tilbud? Så kom forbi os på 
standen hos Brorson Consult, hvor vi står klar til at fortælle dig om, 
hvordan vi arbejder med dette hos både kommunale, regionale og 
private leverandører rundt omkring i hele Danmark.  

Brorson Consult er et konsulenthus, der er specialister indenfor 
samarbejdet mellem leverandører og myndighed. Vi holder 
faglighed og retssikkerheden højt, så dette er fælles fokuspunkter 
mellem samarbejdspartnerne – til gode for borgeren.  

Vi samarbejder også med en række kommunale myndigheds-
afdelinger, så vi har indgående kendskab til jeres kunder og 
hvordan I bedst samarbejder med og sælger til dem. 

Her til sidst skal vi også lige nævne, at skulle I stå overfor VUM 2.0 
implementering på jeres tilbud, så kan vi også hjælpe jer med det! 
Besøg desuden vores hjemmeside og se vores udbud af gratis 
webinarer på brorsonconsult.dk.  

Og ja – det er også os med findenplads.dk. 

 



www.cekura.dk | tryghed@cekura.dk | Tlf. 32 31 60 50

Kære deltager i Landsmødet 2023.
Jeg håber at du har lyst til at besøge vores
stand, hvor du kan afprøve vores sikkerhedsalarm til 
personalet og høre mere om vores tryghedsservice 
til borgerne.

Mvh. Søren Nielsen, Cekura
Service 1.
Til personale: Sikkerhedsalarm

Vores sikkerhedsalarm benyttes
af personale på botilbud og  
døgninstitutioner og vi kender derfor  
vigtigheden af at alarmen både skal  
være hurtig og effektiv men samtidig  
også diskret, således at alarmen ikke  
ødelægger tilliden mellem personalet  
og borgeren.

Få sekunder fra tryk til kontakt  
Stand-by tid op til 65 timer  
Nemt at indstille alarmmodtager

Service 2.
Til borger:Tryghedsservice
Vores tryghedsservice har med veldokumenteret effekt givet borgeren mere stabilitet.

Borgeren har oplevet øget brud på negativetankemønstre  
samt en reducering afangst.

Borgeren har fået hjælp til strukturering af daglige opgaver,  
herunder oprydning, sovetider, bad, aftalermm.

Borgeren har fået tryghedsskabende samtaler, som har ført  
til mindsket behov for vejledningstimer.

- udviklet og implementeret i samarbejde med

www.cekura.dk | tryghed@cekura.dk |Tlf. 32 31 60 50
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Forebyg  Konflikten

BESØG 
VORES STAND 

OG FÅ EN PRAKTISK 
INTRODUKTION TIL 
VORES  E-LÆRINGS 

PLATFORM DUREWALL 
ACADEMY 

Målrettet forebyggelse af vold 
og trusler på din arbejdsplads 
gennem uddannelse og viden.

Durewall Metoden er en 
praksisnær arbejdsmetodik, 
der arbejder ud fra en 
holistisk forståelse af 
arbejdsrelaterede konflikter.

1

Vores målsætning er 
at skabe et trygt og 
sikkert miljø for både 
medarbejdere og borgere.

2

Mennesket i centrum - 
særligt fokus på, at ingen 
involverede parter i en 
given konflikt lider overlast.

3

MED DUREWALLS E-LÆRING KAN DU
Styrke vidensdeling i organisationen, 
effektivt onboarde vikarer og nyansatte, 
samt øge motivation for læring.

Alle læringsforløb kan tilgås fra PC, 
tablet og mobil.

Kurser, Temadage, 
Workshops & E-læring

Kom forbi Evidentias stand på landsmødet
Mød vores konsulenter og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med en 
række forskellige opgaver, fx: 

• Kvalitetsarbejde 
• God dokumentation i socialt arbejde
• Implementering af nye faglige metoder
• Konflikthåndtering
• Projektansøgninger
• Få mere ud af din bestyrelse
• Lederudvikling

Evidentia 
Evidentia arbejder med udvikling af  
organisationer og mennesker.  

Vi er fire faste konsulenter og  
et par juniorkonsulenter.  

Se mere om os på www.evidentia.dk



Kom forbi Evidentias stand på landsmødet
Mød vores konsulenter og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med en 
række forskellige opgaver, fx: 

• Kvalitetsarbejde 
• God dokumentation i socialt arbejde
• Implementering af nye faglige metoder
• Konflikthåndtering
• Projektansøgninger
• Få mere ud af din bestyrelse
• Lederudvikling

Evidentia 
Evidentia arbejder med udvikling af  
organisationer og mennesker.  

Vi er fire faste konsulenter og  
et par juniorkonsulenter.  

Se mere om os på www.evidentia.dk



SOCIALFAGLIG 
DOKUMENTATION 
FRA UOVERSKUELIG OG BESVÆRLIG OPGAVE  
TIL ET UUNDVÆRLIGT VÆRKTØJ

HumanDocs er specialiseret indenfor socialfaglig  
dokumentation og tilbyder hjælp til de udfordringer, 
som mange døgntilbud står med. 

Den socialfaglige dokumentation er en utrolig vigtig 
opgave, men desværre også en opgave, som mange 
steder opleves som alt for tung og tidskrævende. 

EN STOR DEL AF LØSNINGEN LIGGER  
I AT HAVE STYR PÅ RUTINERNE. 
HumanDocs tilbyder blandt andet:

De mest almindelige udfordringer er f.eks. 

• Delmål, der ikke fungerer eller slet ikke bliver 
lavet

• Manglende evalueringer og opfølgning  
på delmålene

• Bestillinger, der ikke afspejles i  
den pædagogiske praksis

• Journalnotater, der mangler fagligt indhold.

• Statusrapporterne er for lange og  
for ustrukturerede.

• Uenigheder om faglige tilgange, der  
ikke skabes konsensus om.

• Behovsafdækning af tilbuddets dokumentationsrutiner

• Kurser og temadage - F.eks. ”Styr på SMART-mål og evalueringer etc.

• Workshops, individuel sparring og opfølgning på skriveprocesserne. 

• En ”sit-in” konsulent kan give konkret og praksisnær hjælp.

• Abonnementsordning med ”hotline” så medarbejderne altid har adgang til hjælp. 

Med venlig hilsen 
William Flügge
+45 2145 3010  
kontakt@humandocs.dk    
www.humandocs.dk

Tidligere leder af  
flere døgntilbud og
Uddannet fra  
Statskundskab,
Århus Universitet

Madplan Nyheder Aktiviteter BookingGalleri Møder VideoKaldGrupper ConnectPlannerBorgere Tjenesteplan

Vil du gerne høre mere om, hvordan 
vi kan hjælpe jeres fællesskab, så 
kontakt os for en uforpligtende snak 
om IBG - Interaktiv Borgerguide. 

Book en gratis demo på  
www.borgerguide.dk eller ring til en 
af vores implementeringskonsulenter 
tlf.: 36150520

“Man kan gå ind og mere eller mindre 100% lave sin egen 
dag. Meget punktligt: Hvad skal der ske nu? Hvad skal der 
ske om lidt? Hvad skal der ske senere? Fuldstændig bygge 
sin egen dag op, hvordan kommer den til at blive?”

Dennis Nielsen bor på Vangeleddet, et bosted i Greve  
Kommune. Han har været én af de første borgere i  
Danmark til at bruge den helt nye IBG App. 

Den helt nye IBG app samler al funktionalitet  
i IBG i én app, i et nyt opdateret design og med 
forbedret navigation for både borgere og  
medarbejdere. Den kombinerer deltagelsen 
og kommunikationen i fællesskabet med egen 
individuel struktur og planlægning. 
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Almindelige 
kurser, bare på 
en anden måde
LearnLet.com hjælper med 
fastholdelse af medarbejdere til 
Børne- & Unge området. 
- Onboarding
- Faglig udvikling
- Online kurser
- Mentorordning

Kursusforløb

Temadage

Foredrag

Supervision

Online træningsplatform 

TRYGHED, TRIVSEL & ARBEJDSGLÆDE MEDVIRKER TIL MINDRE
SYGEFRAVÆR, GIVER FÆRRE KONFLIKTER, FOREBYGGER VOLD,
FORRÅELSE OG OMSORGSTRÆTHED, OG GIVER OGSÅ STABILITET
OG FASTHOLDER GODE MEDARBEJDERE.

INSTITUT FOR KONFLIKTHÅNDTERING

VI TILBYDER: 

Vi tilbyder et kompetenceløft til alle i

organisationen. Med høj faglighed, spændende og

inspirerende oplæg, og adgang til online

træningsplatform, får I mulighed for et

helhedsorienteret uddannelses- og

træningsforløb, hvor vi også har fokus på proces

og forankring. 

+45 28566430

WWW.IFKH.DKkontakt@ifkh.dk

FRA TEORI TIL

PRAKSIS 

VORES FORLØB OG TILBUD ER MÅLRETTET ALLE ANSATTE I DEN
PRIVATE OG OFFENTLIGE SEKTOR, DER ARBEJDER MED MENNESKER
ELLER SOM MØDER MENNESKER I DERES DAGLIGE VIRKE. BÅDE JER
DER ER I FRONT, JER DER TAGER TELEFONEN, ELLER JER DER ER DEN
GODE KOLLEGA, DER GERNE VIL STØTTE OG HJÆLPE. 

BESØG VORES STAND

PÅ LANDSMØDET - VI

GLÆDER OS TIL AT

MØDE DIG. 

ledertræning

personaletræning

train the trainer

RÅDGIVNING

+ 10 kompetente undervisere 

Undervisning i hele Danmark,

Færøerne og i Grønland

Mere end 2000 afholdte

kurser

Faglighed fra praksis

Teoretiske oplæg funderet i

evidens og kendte metoder  

"VI HAR MENNESKET I CENTRUM"



Almindelige 
kurser, bare på 
en anden måde
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Planlægning, Kommunikation, 
Dokumentation & integration til KMD Nexus



For borgere med autisme,
ADHD og særlige behov

STYRK TRIVSEL OG SELVSTÆNDIGHED 
MED VISUEL STRUKTUR

SHOWMYDAY

Det er svært at skabe rytme, overblik og struktur i
hverdagen, når man er ramt af autisme, ADHD eller

andre kognitive forstyrrelser. 
 

Manglende struktur kan medføre frustration,
uadadreagerende adfærd, dårlig selvtillid og større

behov for pædagogisk støtte.
 

ShowMyDay er en app med visuel kalender, der
skaber struktur, mindsker angst og styrker

brugerens evner til at klare opgaver og gøremål på
egen hånd. 

 
Kom forbi standen på Socialt Lederforum og se, 

hvordan appen virker for både pædagoger, lærere
og andre fagfolk og brugerne.

 
 

Socialt Lederforum er en landsdækkende  
interesseorganisation for tilbud til mennesker indenfor  
handicap- og psykiatriområdet.  
 
Foreningens omdrejningspunkt er offentlig ledelse/udøvelse af 
velfærdsledelse. 
 
Et medlemskab omfatter hele tilbuddet og giver dermed alle ansatte adgang 
til: 

• Et stort netværk af ledere og medarbejdere fra ca. 350 tilbud indenfor 
handicap- og psykiatriområdet. 

• Nyttig viden og aktuelle nyheder. 

• Deltagelse i kurser, kompetenceudvikling og temadage. 

• Landsdækkende videndeling.  

• Uvildig sparring og rådgivning. 

• Synlighed i den socialfaglige debat. 

• Medlemsrabat på deltagelse i arrangementer og på udvalgte bøger fra 
Socialt Fagforlag.  

• Gratis abonnement på tidsskriftet Social Udvikling. 

Som medlem støtter du/I os i vores arbejde med at skabe viden, netværk og udvikling, som er 
afgørende for at sikre bedst mulige vilkår på tilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet. 
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www.s-t-o-p.nu

Tlf. 71 99 37 75

mail@s-t-o-p.nu

Pædagogisk Sikkerhed® er udviklet af Michael Neigaard, og er dét grundlæggende 

fundament hos S.T.O.P. der gør, at personalet kan arbejde inden for arbejdsområder 

med følelsesmæssige høje krav i indsatsen, og stadig komme sikkert hjem hver dag. 

Pædagogisk Sikkerhed® har samme humanistiske menneskesyn som eksempelvis LA2, 

KRAP, Mentalisering, Recovery og Åben dialog m.m., og går derfor hånd i hånd, da de 

bygger på samme menneskesyn. Det betyder for dig, at vi altid kan tage udgangspunkt i 

netop jeres teoretiske afsæt, både når det gælder vores kurser for personale-

grupper, men i særdeleshed også på vores vikar- og indsatsdel. 

Hos S.T.O.P. skaber vi nemlig tryghed for både borger og personale.

Find os i området 
med udgang til 

parken - hvor du 
også kan tanke op 
på forfriskninger.

- En del af

Michael Neigaard
Direktør og 

Grundlægger af S.T.O.P.

”S.T.O.P. Pædagogisk Sik-
kerhed® sætter personalet 
først, men kun ud fra det 
faktum at ”ingen medar-
bejder kan hjælpe en borger 
op, hvis personalet selv står 
i quicksand til knæene” Når 
personalet trives – trives 
borgene også .”

Denis Quvang
Udførerchef

Iben Beltoft
Leder for 

Kursusafdelingen ”Sårbare mennesker har 
krav på at vi, som fagper-
soner, er engagerede og in-
volverende. At det er mere 
end blot et arbejde. Jeg ser 
Pædagogisk sikkerhed® som 
nøglen til at vi kan give lidt 
af os selv, uden at gå på 
kompromis med den fysiske 
eller psykiske sikkerhed.”

”Når jeg lægger hovedet på 
puden for sidste gang, så 
drømmer jeg om at Pædago-
gisk Sikkerhed® er kommet 
ind på uddannelsesinstitu-
tionerne, så borgere med 
udadrettet adfærd, kan få 
samme hjælp, som borgere 
uden udadrettet adfærd.”

Social, psykiatri, handicap,
sundhed & omsorg

Virtual Reality
der gør en
forskel 

+45 73 11 57 28
contact@takeawalk360.com
takeawalkvr.dk

DET FÅR DU:

+ 900 VR-oplevelser

Individuelt & socialt VR

Tablet/PC er din fjernbetjening

Upload egne 360° videoer

      Og meget mere...

Vores VR-platform er
udviklet i samarbejde
med danske kommuner.

Det er både hurtigt og
nemt at implementere 
og anvende i en travl
hverdag.

BRUGES AF 
+ 70

KOMMUNER OG
REGIONER
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Mød TCP / Kursuscenter Danmark på vores stand til Socialt lederforum 2023 

Vi er stolte af at kunne præsentere jer for denne nyhed som vi har arbejdet på og udviklet gennem det 
sidste år. 

Det Pædagogisk E-learning system. 

Med det Pædagogiske E-learnings system kan du som leder af et botilbud eller institution udvikle og 
vedligeholde dine medarbejders faglighed og kompetencer. Ligeledes kan du ved ansættelse af nye 
medarbejdere klæde dem på til hvordan I ønsker at arbejde med pædagogikken på netop jeres tilbud. Du 
kan med det samme opkvalificere din nye medarbejders faglighed ved målrettet efteruddannelse, med 
lav omkostning og uden at tage medarbejdere ud af den daglige drift. 

I dag er det mange steder en udfordring i dagligdagen at få vagtplanen til at gå op. Med dette E-
Learningsprogram vil i kunne spare jeres medarbejders tid i forhold til at tage på et fysisk kursus. ekstra 
vikar til at dække ind. E-learning vil kunne tages når netop der er tid i jeres dagligdag. 

Programmet er opbygget i moduler så I kan købe netop de kursuser der er behov for til netop jeres tilbud 
/ behov 

Ved køb af dette program vil I kunne dokumentere over for det sociale tilsyn at I har haft jeres 
medarbejder på kursus så I opfylder jeres forpligtelser som arbejdsgiver med hensyn til efteruddannelse 
og i henhold til serviceloven og lovgivningen om magtanvendelser. 

Vi glæder os til at demonstrere og fortælle meget mere om vores nye Pædagogiske E-learnings system på 
Socialt lederforum 2023. 

Vi er naturligvis også på plads som de foregående år med TCP Tryghed og vikar løsninger til jeres 
dagligdag. 

 

Vi ses d 29 og 30 marts i Nyborg. 

Hilsen  

Kursuscenter Danmark & TCP Viborg ApS 
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/ behov 

Ved køb af dette program vil I kunne dokumentere over for det sociale tilsyn at I har haft jeres 
medarbejder på kursus så I opfylder jeres forpligtelser som arbejdsgiver med hensyn til efteruddannelse 
og i henhold til serviceloven og lovgivningen om magtanvendelser. 

Vi glæder os til at demonstrere og fortælle meget mere om vores nye Pædagogiske E-learnings system på 
Socialt lederforum 2023. 

Vi er naturligvis også på plads som de foregående år med TCP Tryghed og vikar løsninger til jeres 
dagligdag. 

 

Vi ses d 29 og 30 marts i Nyborg. 

Hilsen  

Kursuscenter Danmark & TCP Viborg ApS 

 

 

DANMARKSMESTRE I TRIVSEL

Kom forbi TeamEffects stand og få en
uforpligtende snak med Peter og Jeppe
fra TeamEffect om, hvordan du/I kan
arbejde mere systematisk med
medarbejder-trivsel i hverdagen. Du kan
også kigge forbi og hente vores nye
gratis 24-siders inspirationsmagasin:
”Trivsel på pædagogiske
arbejdspladser”. 

HVEM PASSER PÅ LEDERNE?

TeamEffect har igennem de seneste 9 år
udviklet en række simple
lederunderstøttende forebyggelses- og
dialogværktøjer, der dækker hele en
pædagogiske people-proces: Fra daglige
målinger af trivsel, over opsamling og
handlingsplaner på borgernære hændelser
til defusing. Processerne sikrer, at lederen
altid er på forkant med sit team og sine
opgaver, hvilket er forudsætningen for et
lederliv i balance.
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Noter:Noter:



BESØG OS I
UDSTILLEROMRÅDET

I PAUSERNE


