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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Præsentation og rammesætning af workshoppen: Vores hjælpekonsulent Tania fra DS byder velkommen. Vi hilser på deltagerne ved selv at sige hvem vi er og hvor vi kommer fra Jeg præsenterer intentionen bag workshoppen: At skabe et refleksionsrum, hvor vi kan inspirere hinanden med indsigt og konkrete eksempler på hvad vi kan gøre fra vores forskellige roller for at vidensbasere social arbejde Definition af vores fælles overordnet forståelse af vidensbasering: At arbejde fagligt begrundet ud fra en lokal kontekst.Jeg præsenterer indholdet og fremgangsmåden for workshoppen: 3 oplæg/eksempler - hvad den ansvarlige myndighedssagsbehandlers ansvar kan være, afdelingslederes opgave og hvilke drøftelser der er relevant at tage lokalt på arbejdspladserne for at kunne arbejde vidensbaseret. Derefter åben dialog ud fra spørgsmål fra vores forskellige positioner, de spørgsmål deltagerne kan have og så vil der blive lavet en afrunding ift. hvor vi kan tilkendegive, hvad vi tager med os fra workshoppen i dag. Igangsætning: Jeg laver en tænkepause på et minut, til at tænker over, hvad deltagerne gerne vil have med sig fra mødet i dag, inden jeg går i gang med mit oplæg. 



Vidensbasering i opfølgningsarbejdet 
(Antagelse) 

ER: 
At registrere og begrunde (Dokumentere) hvilke afvejninger vi  laver når vi  vurderer en borger er berettiget til en ydelse og 
indsats. Derudover hvilken indsats samt, hvordan og hvornår vi kan evaluere  om indsatsen virker. 
 
 
 
HVAD: 
Det skal dokumenteres hvad vi vurderer, begrundelsen for vurderingen, belægget for vurderingen  og hvilken viden vi har lagt til 
grund for  at borgeren fortsat er berettiget til en ydelse og en indsats. Derudover: 
- Hvorfor der skal laves en indsats 
- Hvad indsatsen skal bestå i  
- Hvad borgeren skal opnå  og evt. samarbejdspartnere skal arbejde sammen med borgeren om 
- Hvilke handlinger der skal iværksættes   
- Hvordan vi ved om en indsats virker og 
- Hvornår vi skal tale samme med borgeren og samarbejdspartnere  om retningen for indsatsen  
 
 

HVORDAN: 
Tage stilling til og beskrive overordnet og retningsgivende mål  for indsatsen og hvilke spørgsmål vi skal forholde os til, for at lave 
mål vi kan styre efter  under indsatsen 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mit Oplæg:Præsentation af min antagelse: Jeg introducerer kort til hvad jeg tænker vidensbasering i opfølgningsarbejdet er, hvad jeg tænker vi skal gøre og hvordan jeg tænker vi skal gøre det ud fra mit PP.Baggrunden for min antagelse: Erfaring fra samtaler med borgere, samarbejde med særligt de specialiserede socialområde, mentorer og jobkonsulenter, viden om de bekæftigelsespolitiskemål, læringsmøder og faglig sparringsmøder med vores ledelse og kolleger. Præsentation af, hvad jeg gennemgår i mit oplæg: Hvordan jeg i praksis arbejder med at styre og skabe fremdrift i borgerens liv via dokumentation for den indsats der laves, mhp. borgeren kommer i arbejde ved at forholde mig til mål og aftaler for den indsats jeg sætter i gang. 



 
 
 
 
 
Retningsgivende Styringsmål og Aftaler 
(Beskriver de mål og aftaler der skal udarbejdes for den indsats vi skal lave, for at borgeren kommer i arbejde) 

 
Formulering af Indsatsformål (Beskrivelse af overordnet intention med en indsats / hvorfor man gerne vil opnå målene) 
Indsatsmål (De konkrete resultater som skal opnås for at realisere formålet med indsatsen /hvad indsatsen skal bestå i) 
Delmål (Mål der understøtter indfrielsen af indsatsmålet / hvad borgeren skal opnå)  
Handlinger (Det der virkeliggør en indsats eller en del af en indsats / hvilke tiltag der skal iværksættes) 
Metode (Teoretiske modeller / kommunikative tilgange)  
Løbende evaluering (Hvad der er kommet ud af det ift. borgeren og ift. indsatsformålet) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Indsatsformål  

Indsatsmål 

Delmål  Handlinger  Metode Evaluering 

Delmål  

Indsatsmål Delmål  Handlinger  Metode Evaluering  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Retningsgivende styringsmål og aftaler er et udtryk for alle de mål og aftaler vi skal udarbejde ift. den forventede indsats vi skal lave, for at borgeren kommer i arbejde. Jeg giver en kort introduktion til, hvad de enkelte styringsmål er et udtryk for 



Retningsgivende mål 
(Beskriver retningen for indsatsen og præmisser for udformning af indsatsmål og delmål) 

 
Beskriver det resultat som skal opnås  Indsatsmål og Delmål er retningsgivende mål 

Retningsgivende mål kan være: 
- Genopbygge arbejdsevne: Når arbejdsevnen er forværret efter hændelsen/ sygdom, men sandsynligt vil kunne genetableres  
- Udvikle arbejdsevne: Når borgeren ikke har en tilstrækkelig arbejdsevne til at opnå arbejde  
- Stabilisere arbejdsevne: Når der er en ustabil eller forventelig  nedsat arbejdsevne  som der skal forebygges en forværring af  

Indsatsmål skal være konkrete og målbare. 
Formuleringen af konkrete  og målbare mål er: 
Specifikke: Et konkret mål beskriver hvilke evner, færdigheder der skal arbejdes med og graden af hvordan de skal forbedres  
Målbare: Et målbart mål  angiver hvilke handlinger vi  kan konstatere på om der sker en forbedring i den rigtige retning 
Attraktive/accepteret : Meningsfuldt for borgeren og afstemt med borgeren  
Realistisk: Et realistisk mål er afstemt ud fra sandsynligheden for, at borgeren ved indsatsen kan nå målet , hvad der  
helbredsmæssigt begrundet er  sandsynligt og lokalt er en mulighed ift. at lave en indsats  
Tidsbestemt : Der  er afsat  en periode hvor indenfor eller en dato for, hvornår målet skal være nået   

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Retningsgivende mål er et udtryk for retningen for indsatsen og den måde vi skal forholde os til at formulere indsatsmål og delmål på. Måden gør det konkret og forpligtende hvad der ske i indsatsen og synligt hvad der skal skabes fremdrift omkring. Det er de retningsgivende mål der gør det muligt at evaluere på, om den indsats vi laver virker – eller om vi skal skifte retning. Jeg gennemgår kort hvad de retningsgivende mål er og fortæller overskrifterne for, hvordan et mål gøres konkret og målbart 



Eksempel fra Praksis  
Sygemeldt med langvarig belastningsreaktion i jobafklaringsforløb 

 
Indsatsformålet er at xxx bliver selvforsørgende ved arbejde på 30 timer om ugen med de evner og erfaringer xxx har. 
 
Indsatsmålet er at xxx får genopbygget sin kognitive funktionsevne til at kunne arbejde selvstændigt med administrative 

opgaver.   
Delmål: At xxx genopbygger følgende evner herunder: 

- hukommelse . Kan konstateres ved at xxx kan huske og bruge oplysninger xxx har læst 
- koncentration. Kan konstateres ved at xxx kan holde fokus på arbejdsopgaverne og løse dem indenfor den forventede 
hastighed ift. opgaven. Kan lave lektier med sit barn. 
- udholdenhed. Kan konstateres ve d xxx kan arbejde 2 timer sammenhængende uden pause og har energi til også at lave 
praktiske ting hjemme efter arbejde. 
Handling: Virksomhedspraktik 3 måneder med administrative arbejdsopgaver 
Metode: Afprøvning af afgrænsede opgaver med  bogføring, understøttende samtaler med jobkonsulent 
Evaluering: Samarbejdsmøde med borger og jobkonsulent efter 8 uger, ved målopfyldelse eller hvis situationen ikke 
udvikler sig i retningen af målene  

 
Indsatsmålet er at xxx  udvikler evner til at prioritere sin energi ift. at arbejde og være deltagende i sin familie. 
Delmål: At xxx udvikler evner til at kunne justere hvordan og hvor xxx bruger energi herunder  
       - indsigt i markører ift. at xxx bruger mere energi end xxx kan klare 

- holde fokus på egen trivsel fremfor præstation ift. arbejdsopgaven  
       Handling: Mentorstøtte 3 måneder  
       Metode: Indsigtsgivende og motiverende samtaler med mentor  
       Evaluering: Status fra mentor efter 3 måneder, ved målopfyldelse eller situationen ikke udvikler sig i retningen af målene 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg introducerer eksemplet overordnet ift. indholdet. Herunder det at et indsatsatsformål kan have flere indsatsmål og at fokus er på borgerens evner og færdigheder der skal undersøges på eller forbedres. 



Retningsgivende Overvejelser, Afvejninger og Spørgsmål 
(Beskriver det vi skal forholde os til for at udarbejde målene) 

 
Formulering af Indsatsformål (Beskrivelse af overordnet intention med en indsats / hvorfor man gerne vil opnå målene) 
Overvejelse: Skal der og hvorfor skal der laves en indsats 
Afvejning: Kan borgeren - fastholde arbejde ved hjælp af kompenserende ordninger, bruge  nuværende  evner og erfaringer, have brug for 

hjælpemidler eller personligassistance, brug for tilføjelse af evner og erfaringer  for at komme i arbejde eller vil borgeren  forventeligt 
have en nedsat arbejdsevne.  

Laves på baggrund af:  Sagsbehandleres vurdering af om det er nødvendigt at lave en indsats for at borgeren kan komme i arbejde og 
borgerens ønsker og behov  for indsats i den forbindelse  

Spørgsmål der snakkes med borgeren om: Hvilke arbejdsopgaver vil du gerne beskæftige dig med, hvad er det vigtigt for dig, at du får 
ud af, at gå på arbejde, hvilke opgaver trives du med at udføre og hvorfor? Hvor mange timer vil du arbejde i fremtiden eller hvor mange 
forventer du , at du kan? Hvad skal du og andre gøre for at du kan få det arbejde? 
 
 

Indsatsmål (De konkrete resultater som skal opnås for at realisere formålet med indsatsen) 
Overvejelser: Hvilke evner eller færdigheder skal der arbejdes med  
Afvejning: Hvad er problemet – mangel på kompetencer, psykologiskudfordringer, kognitive begrænsninger, sociale udfordringer,  

kropslige funktionsbegrænsninger, eksistentielle problemer ift. at  påtage sig et arbejde  
Laves på baggrund af: Sagsbehandlers vurdering af  borgerens  evner  til at indgå i en arbejdssituation og borgerens forestillinger om at 

kunne udføre specifikke arbejdsopgaver  
Spørgsmål der snakkes med borgeren om:  Er der noget du skal lære? Noget du skal erfare om du kan lave? Noget du skal  have 

kendskab til  for at  du kan komme til  at lave vareopfyldning  og sælge i en butik?  Hvad er det du skal lære? Hvad er det du skal erfare. 
Mv.  

 
 
Delmål (Mål der understøtter indfrielsen af indsatsmålet)  
Overvejelser: Hvad skal der findes ud af i forbindelse med det tilbud eller den aktivitet som  igangsættes  
Afvejning:  Kan borgeren planlægge arbejdsopgaver,  holde til arbejdsstillingen, lette på belastningsgraden ift. opgaver og aktiviteter 

borgeren er involveret i.  
Laves på baggrund af: Sagsbehandlers vurdering af  hvilke færdigheder der er behov for viden omkring ift.. at løse en arbejdsopgave og  de 

begrænsninger der skal fjernes /færdigheder der skal bedres , for at  borgeren kan komme i arbejde 
Spørgsmål der snakkes med borgeren om: Hvad kan give dig indblik i, om du kan klare opgaven? Hvad kan lette  på den belastning og 

følelse af uoverkommelighed du oplever?  
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Retningsgive overvejelser er et udtryk for den faglige overvejelse vi skal gøre os for at sætte retningenRetningsgivende afvejninger er et udtryk for de forhold vi skal forholde os til, når vi vurderer hvad der skal ske (Forholdende relaterer sig til de lovmæssige muligheder, lokale muligheder, borgerens ønsker, behov og muligheder)Retningsgivende spørgsmål er et udtryk for det vi snakker med borgeren om ved samtalen (Forholdende relaterer sig til viden om, hvad der kan være et socialt problem, evner og færdigheder ift. at indgå i et arbejde og arbejdsopgaver der findes på arbejdsmarkedet)Jeg laver en kort introduktion ift. Indsatsformålet og tilføjer en pointe om, hvad overvejelserne og formuleringen omkring indsatsmål og delmål er fokuseret omkring. 



Retningsgivende aftaler  
(Beskriver aftaler med samarbejdspartnere og hvordan de udarbejdes)  

Henvisning jobkonsulent 
Dato 
Sagsbehandler 
Borgers navn og cpr. nr. 
Kontaktoplysninger – telefon og mail Hvis borger fx udelukkende kan kontaktes på mail noteres det her 
Beskrivelse af aktuel sygemelding Hvornår er første sygedag? 

Hvornår er der revurdering? 
Hvad er borgeren sygemeldt for? 
Hvad har ført til sygemeldingen? 
Om relevant beskriv tidligere sygemeldinger 
Er der behandling i gang/på vej og hvornår foregår behandlingen (faste tidspunkter/dage)? 
Er der andre udfordringer/belastninger (skilsmisse, økonomi, familie/børn) som har indflydelse på borgerens situation? 
Er der andre indsatser i gang (tilbudsafdelingen, mentor, BFC)? 

Skånehensyn Fx nedsat tid, brug for pauser, støjfølsom etc. 
Formål med praktikken 
  

Hvilke overvejelser er der gjort i forhold til retning jobmæssigt? (tilbage i eget fag/afprøve andet fag/overvejelser vedr. opgaver) 
Hvad skal praktikken bruges til? 
Hvad skal der komme ud af praktikken? 
Hvad er forventet omfang af fremtidig beskæftigelse? (fuld tid, deltid, brug for personlig assistance, hjælpemidler, § 56 etc.) 

Delmål Hvad er udfordringerne? 
Handicapkompenserende ordninger Brug for hjælpemidler/personlig assistance? 
Plan og rammer for praktikken (skal 
selvfølgelig også cleares med 
arbejdsgiver) 

Hvilket timetal skal borgeren starte på og hvorfor dette timetal? 
Hvilke dage skal borgeren arbejde? 
Hvordan og hvornår forventes arbejdstiden at kunne øges? 
Hvor længe skal praktikken vare og hvad er begrundelsen herfor? 

Vedhæft CV og evt. andre relevante 
dokumenter  

CV er altid relevant – andet relevant materiale kan være rehab-plan eller lægeudtalelser 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Retningsgivende aftale er et udtryk for en skriftlig aftale mellem samarbejdspartnere ift. hvilke oplysninger vi skal videregive, når vi formidler en opgave til en samarbejdspartner. Jeg giver eksemplet  ”Henvisningen til jobkonsulent” udarbejdet som produkt efter læringsmøde Jeg fortæller kollegers feedback på brugen af skemaet: ”Jeg har skemaet med når jeg taler med borgeren. Det gør det let, at snakke med borgeren om hvad der skal ske, fordi jeg har spørgsmålene at forholde vi skal forholde os til””Når nu vil skal tage stilling til alt hvad vi gør og hvorfor vi gør det, så hjælper skemaet til det”Pointe med mit oplæg: At til gå vores arbejde bevidst ved styring efter mål for den indsats vi skal lave og spørgsmål vi skal undersøge og begrunde vores valg ift. gør, at vi får os forholdt til den viden vi har om borgeren og bruger den til at dokumenteret den indsats vi skal og har lavet. Forskellen fra tidligere tilgang til praksis er en ændring fra blot at være optaget af at beskrive og registrere hvad der skal ske i en indsats, til at tydeliggøre en indsigt i udfordringen som skal løses, sammenhængen indsatsen skal løse ift. til og hvad der forventes at skulle komme ud af indsatsen. Det gør det muligt at vurdere på om den indsats vi laver virker og derudfra justere på den indsats der laves. Min anbefaling er derfor, at praktikere og ledere bruger tid på at snakke med hinanden og lave aftaler om, hvad der skal undersøges ift. om og hvilken indsats der skal laves med borgerne.



Vidensbaseret arbejde efter 
beskæftigelsespolitiske mål 

• Litteratur: 
  
- Lundkvist, M. og Vedsted, N. (2017). New 
Public Leadership – fra strategi til effekt. 
 
- Majgaard, K. (2007). Livet efter NPM – 
Ledelse på kerneforretningens vilkår. 
 

• Speciale  
 

• Erfaring fra praksis 



Effektkæden og delvist autonome læringsrum 

Ressource Proces Ydelse Resultat Effekt 

(E-)vidensbaseret? 

Borger og 
fagprofessionel 

Fagprofessionelle 
og ledelse af 

fagprofessionelle 

Ledelse af 
fagprofessionelle 
og leder af ledere 

Direktion Byrådet 



Evalueringskultur 

Individuel og/eller gruppe? 

Tal og/eller feedback på faglig indsats? 

Alle 5 led i effektkæden skal undersøges 

Husk at tal kun kan være et udgangspunkt 
for en kritisk refleksion! 



Vidensesbaseret  
arbejde efter 
beskæftigelsespolitiske 
mål 

Der skal være læringsrum, hvor viden kan 
deles og gøres fælles. 

Der skal opbygges en evalueringskultur for 
at kunne evaluere viden. 

Viden skal omsættes til konkrete 
handlingsanvisninger.  

Handlingsanvisningerne skal understøttes af 
værdien bag, evt. ved hjælp af effektkæden. 
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Faglig 
refleksiv 
praksis 

På noget 
(emnet) 

Med noget 
(begreber, 

viden) 

Ud fra 
noget 

(interesser, 
værdi, mål) 

Inden for 
noget 

(hierarki, 
stemning, 
rum, tid) 

Ved hjælp 
af noget 

(metoder, 
teknikker, 
modeller) 

REFLEKSIONENS ANATOMI (Inspireret af Steen Wackerhausen: Erfaringsrum, 
handlingsbåren kundskab og refleksion, 2008) 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Baseret på mit feltarbejde og litteratur om refleksiv praksis, herunder brug af forskellige former for viden. Modellen kan bruges til at stille spørgsmål til praksis med. Som fx:På noget:  Hvad er det, vi undersøger/reflekterer om? Er det en case, en type af borgere, en type af problemstillinger (hovedpine, autisme, fabrikker)? Har vi en idé om, hvad der er refleksionens genstand eller taler vi løst og fast om det, der falder os ind? Hvad kan man tage med til en sparring/refleksion? Med noget: Hvilke begreber benytter vi os af (implicitte og eksplicitte)? Lovgivning, praksis, erfaringer, programeffekter, teorier om fx motivation, forandring, pædagogik, psykologi. Hvad er legitime begrundelser? Hvad er evidens? Tal, narrativer? Ud fra noget: Hvem bestemmer, hvad der skal reflekteres om? Hvad har vi altid i centrum for refleksionen? De svære cases, det vi gerne vil vise hinanden, det der lykkes/ikke lykkes?Inden for noget: Kultur, stemning, tidspunkt på dagen, sted. Hvem bestemmer? Alder, køn, uddannelse, erfaring, kompetencer, ledelse. Hvem trumfer hvem? Lægen, lederen, den erfarne?Ved hjælp af noget: Taler vi bare sammen? Reflekterende team, supervision, bevidning, audit, grafer osv. 



VIDENSBASERET REFLEKSIV PRAKSIS – HVAD 
KRÆVER DET? 

Teknikker og modeller?  Kultur og tillid? 

 Sker ikke af sig selv – skal designes 
 Ellers reproducerer man fordomme 

og dårlige vaner 
 Kræver organisering, ledelse, 

færdigheder, metoder (Cultivate 
habits of reflections) 

 Kræver etisk fundament 
 Kræver tryghed, tillid, fortrolighed 
 Feedback 
 Praksisfællesskab 
 Håndtering af forskelle ift. hierarkier, 

fag, køn osv. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad kræver det så at arbejde med viden i organisationerne?Skal man arbejde med særlige teknikker til at skabe refleksion og vedligeholde det? Eller handler det i højere grad om at arbejde med kulturen, der muliggør refleksionerne? Det betyder noget for, hvordan man strukturerer det arbejde. Skal man som leder skabe organisatoriske rum, hvor der er designet eller skal man sige ‘at skal da bare sparre med hinanden’? 



KULTUR, DER FREMMER REFLEKSIV 
PRAKSIS 
 Tillid til, at mine refleksioner og sårbarhed bliver behandlet 

ordentligt 
 Praksisfælleskab – at vi kender hinanden godt og føler, at vi 

er sammen om opgaven, at vi skaber mening sammen 
 Åbenhed – at der ikke er hemmeligheder, konkurrence, 

skjulte dagsordner, som ikke siges højt 
 Opmærksomhed fra ledelse– at ledelsen i både ord og 

handling understøtter ‘gode refleksioner’  
 Invitationer – at invitere til refleksion er nogle gange 

vigtigere end at kunne give refleksioner 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her er fem vigtige forhold. Det handler ikke om at sige, at ‘det har vi’ eller det har vi ikke’, men i stedet at undersøge, hvor på skalaen vi ligger og hvad vi evt. skal arbejde med. Giv eksempler på, hvordan man kan arbejde med det. Tillid: At ledere ikke bedømmer mig, at jeg ikke gøres til grin, at jeg kan dele viden og uvidenhed, at jeg kan dele succes og fiaskoPraksisfællesskab: Fx at arbejde med større kendskab til hinanden, at tale om mening, at høre personlige historierÅbenhed: Kan fx være tips og tricks, der holdes skjult, adgang til virksomheder, at tale ledelsen efter munden, karriere, benchmarking mellem kolleger osv. Opmærksomhed: At vise interesse, at belønne, at fortælle, at sætte tid af, at involvere sig, at engagere sig. Invitationer: At vende fokus væk fra at kunne give til at kunne bede om



KULTUR DER HÆMMER REFLEKSIV 
PRAKSIS 
 Konsensussøgende – vi stræber efter enighed, glatter ud ved 

konflikter, giver hinanden ret, anerkender, bekræfter identitet 
 Svar og løsninger – vi er optaget af at løse problemer og give 

svar fremfor at undersøge 
 Objektivitet – troen på, at der findes én sandhed om sagen, som 

vi skal finde frem (minearbejdermetaforen) 
 Kun én type viden dur – fx teori, tavs viden, erfaring, forskning 
 Optaget af meninger – at vi konstant skal mene noget fremfor 

at undersøge noget 
 Entydigt fokus på borgeren – at årsager og forklaringer 

entydigt findes hos borgeren 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
På samme måde skal man kigge åben på de hæmmende faktorer og erkende at alle organisationer sikkert har grader af det hele. Forhold jer til det! Hvis jeg skulle give jer ét  råd, så forhold jer virkelig til disse punkter. De vil være i jeres organisation på forskellig vis. Konsensus: Antikonfrontatorisk, ‘det er også svært’, ‘du har gjort det godt’, vi er jo enigeSvar og løsninger: Vi søger at lukke i stedet for at åbne. Vi vil gerne hjælpe, men bekræfter i stedet problemforståelsen. Vi har travlt og vil videre. Vi er utålmodige. Beslutninger, drift, handlinger.Objektivitet: Nysgerrighed og interesse forsvinder, når vi søger at finde ét svar. Hvilket er menneskeligt. En type viden: Jf. tidligere snakMeninger: At ville mene noget om noget hele tiden fremfor at invitere perspektiver ind. ‘jeg er enig’, ‘det er også rigtigt’, ‘ja nemlig’, ‘her er det jo sådan, at…’Borgerfokus: At man i en sparring nemt ender med fokus på borgeren (hun er umotiveret, hun har det sådan og sådan) fremfor på os selv, systemet, omgivelser. ‘De tunge borgere’, ‘de umotiverede’, ‘hun må lære, at…’, ‘vi har jo sagt, at….’



Spørgsmål til Salen:   
 Hvilke eksempler har I på at arbejde vidensbaseret (fagligt begrundet) i 

samtalen med borgeren og dokumentation af borgerens ret til og behov for en 
indsats ?  
 

 Hvilke fora har I til at dele viden, og ser I jeres vidensdeling i relation til de 
beskæftigelsespolitiske mål? 
 

 Til ledere: 
     Hvad er gyldig viden i jeres organisation, når I skal formidle viden om 

socialrådgivernes arbejde til jeres chefer/direktion/byråd? 
 

 Hvilke typer af viden tæller / tæller mindre i jeres organisation? (fx teori, tal, 
erfaring, praksis, følelser, tanker, fornemmelser) 
 

 Hvad understøtter og hæmmer refleksiv praksis  i jeres organisation? 
 

 
 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dialogen / diskussionen med salen: Efter oplæggende får deltagerne et minut til at læse spørgsmålene på PP og gøre sig refleksioner  ift. hvilken genklang de skaber til deres eget arbejde. Derudover at overveje hvad de vil spørge om/ og eller give eksempler på.  Vores hjælpekonsulent Tania fra DS er ordstyrer ift. spørgsmålene. Afrunding: Når der er 5 min tilbage, beder jeg Tania om at give ordet til mig. Jeg sætter afrundingen i gang ved at spørge til om nogen vil fortælle hvad de tager med sig fra workshoppen og om der er noget det konkret vil gå hjem og gøre. Jeg giver eksempel på, at det kan være (relateret til formålsbeskrivelsen) hvem der han ansvar for hvad ift. at lykkes med vidensbasering og hvordan man kan gøre det. 
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