
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADDs Årsmøde 2016 
Kystvejens hotel og konferencecenter 

Kystvej 26, 8500 Grenaa 
9.-11. november 2016 

Vi retter i år blikket mod et af de centrale aspekter i socialpædagogikkens DNA, etikken. Et fags 

etik skal blandt andet bistå dets udøvere i bestræbelsen på at kunne håndtere dilemmaer. 

En af vores fags fordringer består i at holde et stramt fokus på børn og unge med særligt 

vanskelige livsvilkår på en sådan måde, at de mødes med værdighed, omsorg og faglighed, for at 

de kan trives, styrkes og udvikles. Udfordringen har i nogle år blandt andet været, at vi samtidigt 

har skullet kunne forstå, argumentere og handle ind i et paradigme, hvor evidens, målstyring, 

cost-benefit og resultatfokus har stillet varierende krav til vores måde at arbejde og evaluere på. 

På årsmødet i 2016 vil vi have fokus på, hvad det næste paradigme skal være. Vi ønsker at 

udfordre, nytænke og bidrage til opbygningen af et paradigme, der skal generere og manifestere 

nyt indhold, nye fremtrædelsesformer og nyt sprog. I den sammenhæng sætter vi i programmet 

konkret spot på magtanvendelsesbegrebet, som i regeringens nye lovforslag, der bliver iværksat 

fra 1. januar 2017, vil blive ændret til et voksenansvarsbegreb. 

Vi ønsker at udfordre den i nogle sammenhænge hårdt udspændte line mellem etikken og 

evidensen, som måske på nogle måder er hinandens modsætninger. Vi vil undersøge, om det 

med lige dele klogskab, humanisme og faglighed kan lade sig gørat lægge kimen til nye 

forståelser af sammenhængen mellem anstændighed, viden og value for money. 

 

 

 



 

 

 

  

Onsdag den 9. november 2016 

 16.00 – 17.30   Ankomst og indlogering 

 17.30 – 18.30  Middag 

18.45 – 19.00 Årsmødet åbnes 

Filmkøbmand Peter Ålbæk Jensen, Zentropa 

19.00 – 21.30 Står etikken og menneskeligheden nødvendigvis i 

modsætningsforhold til kravene om evidens og 

målstyring? 

Musiker og forfatter, Peter Bastian  

Peter Bastian – musiker: Den Danske Blæserkvintet, Bazaar 

mm. og forfatter: Ind i Musikken, 1987 og Mesterlære, 2011. 

”Med Mesterlære blev jeg kastet hovedkulds ud i debatten om 

de senmoderne værdier i en lang række foredrag. Jeg har mødt 

ubegribeligt mange mennesker fra alle egne af samfundet, og 

har fået en forståelse for, hvad der rører sig og hvad der 

udfordrer. Ikke mindst om konsekvenserne i samfundsforhold af 

de nye ledelsesparadigmer. I foredraget vil jeg komme ind de 

senmoderne værdier - hvordan vi balancerer vertikalitet hhv. 

horisontalitet i udvikling og undervisning - ydre og indre 

myndiggørelse - kontekstuelt nærvær – Det skabende 

Fællesskab. Og et brændende spørgsmål: står etikken og 

menneskeligheden nødvendigvis i et modsætningsforhold til 

kravene om evidens og målstyring? Spørgsmålet leder frem til 

en sprogliggørelse af det som ikke er målbart.” 

 

Torsdag den 10. november 2016 

 08.30 – 09.00  Indskrivning til GF 

 09.00 – 10.30  Generalforsamling 
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11.00 – 12.00 Etikkens grundforudsætning  

Provst i Aabenraa, Kirsten Sønderby 

Kirsten Sønderby – Præst og provst i Aabenraa. Er desuden 

gestaltterapeut, fortæller og har en diplomuddannelse i 

ledelse. 

”Der tales meget om værdighed i dagens Danmark. Måske fordi 

vi erfarer den for sjældent? I en verden hvor det meste skal 

måles og prissættes er det svært at holde fast i sit ønske om at 

der, også på arbejdet, skal være plads til kærligheden, poesien, 

stilheden og nærværet i mødet med medmennesket. Hvordan 

er man egentlig et ordentligt medmenneske, når man sagtens 

kan komme til at overskride et andet menneskes grænser, selv 

med de bedste hensigter?” 

 12.00 – 13.00  Frokost 

13.15 – 17.15  Etik, evidens og kreativitet i opgaveløsningen 

Professor og forfatter, Lena Tanggard og forfatter, kaospilot og 

forskningsassistent, Tue Juelsbo. 

Lene Tanggaard er Danmarks førende professor i læring og 

kreativitet og står bag den nyeste forskning på 

området.  Hun har udgivet en række bøger om emnet og 

senest bogen Lær! Effektiv Talentudvikling og Innovation 

sammen med Tue Juelsbo i 2015.  

”Kan opfindsomhed bringe etik og evidens sammen? Hvad 

betyder kvalitet i traditionelt værdibårne organisationer, og 

hvad gør vi, hvis krav om evidens og målbarhed udfordrer det, 

vi tror og står på? Hvordan kan vi bringe vores faglighed i spil 

på nye og opfindsomme måder, så vi på den ene side både 

står fast på vores etik og fundament og på den anden side 

forholder os til stigende krav om netop evidens? Som 

fagprofessionelle kan vi nogle gange opleve, at vores faglige 

blik for det enkelte unge menneskes særlige livsvilkår ikke 

honoreres under krav om målstyret praksis. Vi risikerer 

dermed, at vi kommer til at stille evidens og etik op som 

uforenelige størrelser, men det behøver ikke være sådan.”  
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I denne session vil professor Lene Tanggaard sammen med 

erhvervsforsker og konsulent Tue Juelsbo kombinere oplæg og 

workshops. Sammen vil de give os et indblik i 

evidensbegrebets udvikling og diskutere opfindsomhed som 

nøglen til at lykkedes i spændingsfeltet mellem evidens og 

etik.  

 17.30 – 18.15  Møde med nye forstandere 

 19.00    Velkomstdrink 

19.30 Festmiddag med overraskende indslag, hvorefter der 

spilles op til dans… 

Fredag den 11. november 2016 

08.30 – 10.15 Lov om voksenansvar 

Formand for Magtanvendelsesudvalget, Jens Møller 

Jens Møller var formand for udvalget. Han har i en lang 

årrække været direktør hos Folketingets Ombudsmand, og han 

tiltrådte den 1. september 2015 en stilling som kommitteret 

ved institutionen. 

Den 1. januar 2017 træder lov om voksensvar over for 

anbragte børn og unge i kraft. Loven afløser den sociale 

servicelovs regler om magtanvendelse over for anbragte børn 

og unge. Loven indeholder bl.a. nye regler om omsorgsretten 

for børn og unge, husordener, brug af rusmiddeltest, fysisk 

guidning, fysisk afværgehjælp, fysisk magtanvendelse, 

tilbageførelse ved rømning, kontrol med brevveksling, 

telefonsamtaler og anden kommunikation, undersøgelse af 

person og opholdsrum samt om registrering og indberetning, 

tilsyn, klageadgang og domstolsprøvelse. Loven bygger på en 

betænkning fra det såkaldte ”Magtanvendelsesudvalg”, hvor 

FADD var repræsenteret. 
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 10.30 – 12.00  Etikkens genkomst 

     Professor og forfatter, Vincent F. Hendricks 

Vincent Fella Rune Møller Hendricks er Dr.phil., Ph.d. og 

professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder 

af Center for Information og Boblestudier sponsoreret af 

Carlsbergfonden. Hendricks er desforuden forfatter til en 

række værker om erkendelse, logik og metodologi og har 

senest studeret demokrati og demokratiske processer i 

informationsteoretisk perspektiv (Information Processing and 

the Analysis of Democracy). Han er blandt andet chefredaktør 

af det internationale filosofitidsskrift Synthese: An International 

Journal for Epistemology, Logic and Methodology. 

12.00    Afslutning på årsmødet v/ formand Søren Skjødt 

     Sandwich to-go 
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PRIS OG TILMELDING 

Pris: 4.495,-  

Pris pr. person hvis man deler dobbeltværelse: 4.095,- 

Tilmelding sendes til reception@kysthotellet.dk 

Angiv arrangement: Årsmøde FADD  

Oplys: Institution/tilbud/skole, EAN nummer, navne og e-mailadresser  

(OBS vigtigt) på alle deltagere. 

 

VILKÅR 

 Deltagelse alene i generalforsamlingen er gratis 

 Der gives ikke prisreduktion på deltidsdeltagelse 

 Tilmelding er bindende 

 I lighed med sidste år håber vi at kunne efterkomme alle 

tilmeldingsønsker. Værelserne tildeles dog efter princippet først til mølle 

 Sidste tilmeldingsfrist er den 30. september 2016 

 Herefter vil hotellet sælge overskydende værelser i almindeligt udbud 
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