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Oplægsholdere: 
Lone Tinor-Centi, chef for Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp 
Ellen Hansen, socialrådgiver 
Mette Laurberg Jensen, DS 
 
Tirsdag d. 3/10-17 
 
10-11.30: Lone Tinor-Centi: Hvordan udvikles mindsettet til at tænke mere i civilsamfundet? 
 
Asylafdelingen i DFH, rådgiver om klage over udlændingelovens § 7.3 
 
Har 8.500 frivillige delt op i ca. 250 grupper og netværk. De frivillige har indgået samarbejdsaftale 
med DFH. Indebærer bl.a. netværksfamilier, sprog- og lektiecafeer, hjælp til beskæftigelse, 
mentorforløb (ift. uddannelse), støtte til traumatiserede (der ikke er i behandling) og rådgivninger. 
Nye aktiviteter: modtagerkorps (”gamle” flygtninge, kommet til DK for 2-10 år siden, prøver at 
matche med sprog), hverdagstolke (ikke professionelle) og jobklubber. 
Projekter: leg og læring, finansieret af egmontfonden. Flygtningebørn. Startet op i august 2017, 
samarbejde med 10 kommuner. 
Naturprojekt, finansieret af socialstyrelsen. Mål at få flygtninge ud i naturen, gå en tur i skoven 
osv. 
Fritidspuljen. 0-18 år- Kan søge om midler til at dække kontingent indtil 1200 kr., og 500 kr. til 
udstyr til fritidsaktiviteter. Modtager værdibevis, ikke penge, som kan bruges i forskellige 
sportsbutikker.  
 
Alle frivillige er registreret og der er indhentet børneattest. De er forsikrede under deres arbejde 
for DFH. Skriver under på aftale der rammesætter indsatsen og de etiske retningslinier. 



 
Støtte til traumatiserede, et særligt samarbejde: 
Flere års samarbejde med Dignity og Oasis, om rekruttering af frivillige netværkspersoner til 
traumatiserede flygtninge. 
Her bliver der rekrutteret frivillige der matches personligt med en borger. DFH følger ”parret” i 
min. et år. Mødes ca. hver 14. dag. Supplere med netværk der kan styrke borgerens dagligdag og 
sociale netværk. Hjælp til at gå på biblioteket osv.  
Det er socialrådgiveren der visiterer borgeren, men borgeren skal ville det, da det er frivilligt. 
Borgere der lider af kontroltab, psykoser og ikke kan et minimum af dansk, kan ikke være en del af 
samarbejdet. 
DFH vil gerne udbrede samarbejdet til resten af landet. Er der interesse for det? Vil gerne prøve at 
søge om fondsfinansiering. 
 
11.40-12 
Snak om nye projekter i de forskellige centre og organisationer. 
 
 
 
13.15-16.30: Ellen Hansen: Mødet med følelser og komplekse udfordringer i arbejdet.  
Ellen arbejder indenfor deep democracy, art of hosting, gruppeanalyse – arbejdskonferencer og 
systemisk opstilling – links: https://groupworksdeck.org/,  
Udfordringer på sin faglighed, også fra kollegaer. Hvis man ikke kan få gennemført ting, hvad skal 
man så bruge socialrådgivere til? 
”Standing in the fire” Larry Dressler.  Møder hvor kommunikationen befinder sig i det røde felt. 
Snak om at bringe sig selv ind i samtalen. Vise sin sårbarhed for at skabe tillid.  
Snak i små grupper, hvad har vi selv oplevet og hvad gør vi.  
Selvopmærksomhed – hvad bliver man trigget af?  
Her-og-nu, hvordan opleves stilheden når der sker optrapning i konflikt.  
Åbent sind – forestillinger/forforståelser der ikke holder stik, situationer hvor man føler sig 
bedrevidende/selvretfærdig/defensiv.  
Kend til hvad du står for – situationer hvor man har en fornemmelse af at miste sig selv.  
Dans med overraskelserne – situationer hvor man blive unødigt kontrollerende/rigid, og 
situationer hvor ens legende tilgang eller sans for at eksperimentere kommer frem?  
Om en medfølende position – der opstår stærke emotionelle reaktioner i det røde felt. Kend din 
egen ”kant-adfærd”.  
Battle mind – præstation under pres. Forberede sig, bruge teknikkerne dagligt, og ikke kun under 
pres. Ellers virker det ikke. 
Ubuntu (jeg er, fordi vi er). 
Hvad er den centrale definition af en socialrådgiver? Snak om det. 
Liminalfasen (overgangsfase), ligger mellem initieringsfasen og inkorporeringsfasen. Gå fra a til b. 
Karakteriseret ved ubehag og følelsen af ikke at høre til. 
 
Onsdag d. 4/10-17 
 
8.30-10: Evaluering 

https://groupworksdeck.org/


Generalforsamling mandag d. 22/1-2018. Hos DS kl 9-15.30. 
Forslag til tema: inspiration til pårørende inddragelse, hvad fortæller man børn. Hvad kan man 
gøre for familien på 1-2 samtaler. Karen Glistrup, Anne lise Nordtoft, Tina Armundsen, Katrine 
Frydendal? Evt. Tina og Katrine  
Mail fra SIRI ang kort oplæg om negativ social kontrol. Kunne være spændende at starte med det, 
og Tina og Katrine bagefter. 
 
Temadage: Kunne være interessant med noget helt andet. Studietur, måske Holland? Rundt til 
forskellige organisationer. Min. 2 overnatninger. Alle undersøger interessante 
organisationer/institutioner inden 1/11, og mailer tilbage til bestyrelsen. 
 
10-12: 
Mette Laurberg Jensen: 
Arbejder som konsulent i DS, primært med beskæftigelse. 
Sket meget de sidste 10 år på beskæftigelsesområdet. Alene indenfor de sidste 4 år 5 reformer på 
området (kontanthjælp, sygedagpenge, refusion, beskæftigelse og jobreform 1).  
Mere fokus på helhedsorientering, kan dog ikke ses i de fleste kommuner.  
Flere investeringsprojekter 
Snak om hvad der sker i KBH i øjeblikket. 80% på administration og 20% til borger. 
Hvad har DS foreslået til ministeren til revision af LAB. 
Snak om behov fra DS på de forskellige institutioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


