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Handicapfaggruppens konference 2016 

Vi kan, vil og tør gøre en positiv forskel på handicapområdet. En konference med fokus på, 

hvordan vi socialrådgivere på handicapområdet i dagligdagen sikrer medinddragelse af borgere 

med handicap, sikrer en god kommunikation med borgeren og har os selv og vores faglighed med. 

Vi vil det gode sociale arbejde på vores område. 

Sted:               Kryb i Ly, Kolding Landevej 160, 7000  Fredericia. 

Arrangør:  Handicapfaggruppens bestyrelse  

 

Program:  

Torsdag den 10. marts 2016 

9.30-10.00: Morgenmad og indtjekning 

10.00-10.05: Velkomst 

10.05-11.20: Hovedoplæg del 1 ved DUKH om retssikkerhed, Lotte Egebak   

Kort præsentation af DUKH. Hvilke udfordringer møder DUKH på handicapområdet 

ift. retssikkerhedsmæssige problemstillinger, hvilke typiske henvendelser får de, 

hvad fungerer rundt omkring i kommunerne, og hvilke konkrete forslag/anbefalinger 

har DUKH til os socialrådgivere. 

11.20-11.30: Pause  

11.30-12.30: Hovedoplæg del 2 ved Socialstyrelsens Handicap Task Force, Vibeke Lubanski   

Præsentation af Socialstyrelsens Handicap Task Force. Hvilke opgaver har de, og 

hvordan kan vi drage nytte af deres viden? Har de anbefalinger til os?  

12.30-13.30: Frokost 

13.30-15.00: Selvledelse,  Sanina Kürstein 

 Selvledelse er et begreb, der ofte bliver brugt ift. vores arbejde. Men hvad dækker 

det egentlig over? Og hvordan anvender man det hensigtsmæssigt i en presset 

hverdag, hvor sagerne er mange, opgaverne endnu flere, kalenderen booket med 

møder… Vi bliver konstant udfordret pga. lovmæssige ændringer, ledelsesmæssige 

udfordringer og et ønske om at gøre et godt socialt arbejde.  

15.00-15.30: Kaffepause 
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15.30-16.30: Oplæg fra DS’s næstformand, Niels Christian Barkholt  

Hvad ser DS som de aktuelle udfordringer på handicapområdet (både børne- og  
voksenområdet)?  
Er der noget aktuelt i støbeskeen?  
Hvad gør vi/I ift. den tillidskløft, der er på området?  
Hvilke råd og anbefalinger har DS til os?   

 

16.30-17.00: Generalforsamling 

19.00-: Festmiddag med underholdning 

 

Fredag den 11. marts 2016:  

8.00-8:45: Morgenmad 

8.50-9.00: Velkomst dag 2 

9.00-10.30: Workshops: 

 1) Frivillighed, Oplæg ved Socialstyrelsen, Jacob Brønnum. 
Projekt om kommuner og frivillige organisationer, der arbejder sammen om 
kurser/forældreprogrammer til forældre til handicappede børn og unge 

  
2) Flygtninge med handicap, Jette Thulin, Dansk flygtningehjælp 
Kulturelle problemstillinger når vi taler om handicappede, flygtningelandenes syn på 
handicappede – kan vi lære noget af dem og omvendt. 
Hvordan håndterer vi som myndighed de handicappedes behov for støtte og hvordan 
møder vi dem bedst mulig.  
 
3) Botilbud, Maria Lausten, DUKH  
Forskellige typer af botilbud (SEL § 107/§ 108, ABL § 105) og de forskellige

 regler, der knytter sig hertil, bl.a. opholdsbetaling 
Omfanget af frit valg 
Indholdet i et visiteret botilbud/hvad skal fremgå af en afgørelse om botilbud 
Øvrige forhold, som DUKH ser kan ”gå galt” i sager om botilbud, og som 
kommunerne derfor kan være opmærksomme på 
 

10.30-10.45: Kaffepause 

10.45-12.15: Arbejdsglæde, Simon Steenholm 

12.15: Afslutning og frokost 


