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SKOVBRYNET 1, 6000 KOLDING 



  

GLASHUS 
 

De færreste af os går rundt og ved, at glas overvejende består af Siliciumdioxid.  
Det er et såkaldt amorft materiale, hvilket betyder, at dets opbygning er uordnet eller uregelmæssigt.  
Til gengæld ved vi alle, at glas er et komplekst og flerdimensionelt produkt, der er både kan være stærkt 
og skrøbeligt, smukt og grimt, brugbart og fejlplaceret, koldt og varmt, det kan være gennemsigtigt og 
sløret.  
Fælles for alle varianter er, at det skal forarbejdes for at blive til det, vi kalder glas. 
Og der skal varme til … meget varme. 
 

GLASHUS, der er blevet overskriften på vores årsmøde i 2022, giver den association til vores område, 
at vi i en foranderlig verden, hvor autoritet, relationer og anerkendelse er noget, vi skal gøre os fortjente 
til, skal kunne håndtere de modsætninger, som glasset repræsenterer.   
 

Udefra skal man kunne se, hvad der foregår derinde SAMTIDIGT med, at vi skal beskytte de børn, unge 
og familier, der er der… 
Vi skal kunne skabe et balanceret forhold mellem lys og skygge, og SAMTIDIGT vide, hvornår der er brug 
for hvad … 
Vi skal være parate til at skifte de dele ud, der er gået i stykker eller som ikke tjener formålet, SAMTIDIGT 
med, at man skal kunne se at tingene bliver brugt … 
Vi skal gøre os umage for at få børn, unge og familier til at vokse indefra, SAMTIDIGT med, at vi sørger 
for, at de lærer at tage del i det udefra … 
Vi skal fagligt set vide, hvad vi har med at gøre, SAMTIDIGT med, at vi skal forstå, at menneskelighed, 
omsorg og respekt er det kit, der kan skabe relationer mellem mennesker… 
 

De mange glastyper, formål og nuancer kan minde os om vigtigheden af at fastholde den 
mangfoldighed, vi kender på vores område. Udsatte børn og unge er lige så forskellige som ikke-udsatte. 
One size fits NOT all.  
Vi har en forpligtelse til, at der er plads til alle og alle behov. 
 

I årets program har vi valgt at lade en række temaer indgå, der kan medvirke til at kaste lys ind i 
GLASHUSENE: 
Vi har bedt VISO give et bud på, hvad det er kommunerne ikke selv kan klare. 
Michael Dassa vil indvie os i den omsiggribende diagnosekultur, der både kan skabe afklaring og 
frustration (?) 
Dannelse er en gammel traver, men rektor på professionshøjskolen i København Stefan Hermann løfter 
begrebet til (måske) at være et svar på vores tid. 
Følelsesforurening er et relativt nyt ord. Men det er dårlig stemning, negativitet og brok ikke. 
Rikke Østergaard giver gode råd til, hvordan man både som medarbejder og leder kan stoppe den 
følelsesmæssige forurening.  
Som en kommentar til mediernes rolle og #SOME – herunder dokumentarudsendelser om vores eget 
område - giver journalist Niels Svanborg sit bud om pressen er med – eller modspiller for 
socialsektoren? 
Og så har vi i lighed med sidste år indbudt en hemmelig gæst til festmiddagen … 
 

Et gammelt ordsprog lyder som bekendt: Man skal ikke kaste med, sten når man selv bor i et GLASHUS. 
Meningen blev analyseret til hudløshed en gang i 3.-5. klasse. 
 

Men vi kan lige så godt vænne os til det: Gennemsigtighed, inddragelse, udstillelse er kommet for at 
blive. 
Hvordan bliver vi kloge, empatiske og SAMTIDIGT afgrænsende aktører i en mere og mere amorf 
verden? 
 



 

  

TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER 2022 

17.00 

 

18.00 – 19.00 

 

19.00 – 19.20 

 

 
19.30 – 21.00 

Ankomst og indkvartering 
 

Middag  

 

Velkomst og åbning af årsmøde 

Åbningstale ved Henrik Ernest (SOFUS) 

 

 
 
 
 
 

ADAM PAABY  
kontorchef i VISO 
 

VISO står i en brydningstid. Hvordan håndterer man bedst muligt, at flere og 
flere har brug for hjælp, at de kommunale sager ser ud til at blive mere 
komplicerede og kalder på stadigt mere differentierede tilbud? Hvordan kan 
VISO understøtte, at borgere, tilbud, kommuner og regioner får den bedst 
mulige indsats og understøtte, at vores område bliver mere og mere 
vidensbaseret?  

For at svare på de spørgsmål har Socialstyrelsen og VISO gennemført et større 
analysearbejde for at se på, hvordan VISO kan tilpasse sine ydelser og den 
daglige drift for at stå godt rustet til fortsat at kunne imødegå den stadigt 
stigende efterspørgsel efter rådgivning og viden. Arbejdet har ført til, at VISO 
skal prioritere at arbejde med fem udviklingsspor de kommende år.  

Det drejer sig om: 

- Styrket anvendelse af VISOs viden i praksis 
- Fokus på forankring af viden i kommuner og på tilbuddene 
- Udvikling af nye rådgivningsydelser 
- Større viden om rådgivningens effekt 
- Data, drift og styring. 

 
Oplægget vil være en præsentation af, hvor og hvordan VISO ser, at det 
specialiserede område udvikler sig og hvorfor det har ført til valget af disse 
fokusområder.  

OPLÆGSHOLDER: 
Adam er kontorchef i VISO og har været det siden 2020. Før det har Adam 
arbejdet som både medarbejder og leder i Center for Børn, Unge og Familier 
i Socialstyrelsen og i Social- og Ældreministeriets departement. 

 



 

  

ONSDAG DEN 23. NOVEMBER 2022 

7.00 – 9.00 

 

9.00 – 10.30 

 
 

 

10.30 – 11.00 

 

 

 11.00 – 12.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Morgenmad 
 

MICHAEL DASSA 
antropolog, projektleder E-sport 
 

– Diagnose tsunami 
Oplægget vil tage afsæt i, at vi lever i et diagnosekultur, hvor stadig flere 
af tilværelsens områder præges af en diagnostisk logik, når det 
konstateres, at mennesker har udfordringer.  
 

 
 

Pause 

 

 

STEFAN HERMANN 
rektor på Professionshøjskolen i København 
 

Engang gik man kold. I dag brænder man ud. Bør vi i dag gentænke 
dannelse?  

I 2000erne begyndte vi igen at tale om dannelse i særligt 
gymnasieskolen. Og de sidste 5-10 år har vi talt om det alle steder. 
Dannelse som værn mod konkurrencestatens kynisme, dannelse som 
løsningen på den digitale lovløshed. Fortsæt selv. Men måske kæmpes 
der på forkerte slagmarker. Måske bør vi se behovet for dannelse i et 
bredere perspektiv. Som et svar på vores tid. Men det forudsætter, at vi 
revurderer den almene dannelse, så dannelse ikke er svaret på en kold 
tid, men derimod også handler om besindelse, om moderation i en tid, 
hvor man ikke længere går kold, men smelter ned. Hvor energikrise ikke 
har med kulde at gøre, men med overophedning. Måske bærer en sådan 
reorientering af vores forståelse af dannelse også et væsentligt budskab 
til udsatte børn og unge? Måske skal vi orientere os mere mod dannelse 
end mod trivsel?  

 

 
 



 

  

Frokost 

 

 

Indskrivning til generalforsamling 

 

 

Generalforsamling 

 

 

Pause 

 

 

RIKKE ØSTERGÅRD 
sociolog, mentalsundhedsekspert, foredragsholder og forfatter  
 

– Følelsesforurening  
Rikke er forfatter til flere bøger, senest ”Vi havde en fest på 
arbejdet, men så kom Preben. Sådan undgår du at blive 
følelsesforurenet på jobbet” (februar 2021). Bogen gør op med 
den gængse opfattelse af stress, der langt oftere handler om 
dårlig stemning på arbejdspladsen end for højt arbejdspres. I 
bogen giver Rikke redskaber til, hvordan vi undgår følelsesmæssig 
forurening på arbejdspladsen. 

 

Festmiddag 

12.30 – 13.15 

 

 

13.00 – 13.15 

 

 

13.15 – 14.45 

 

 

14.45 – 15.00 

 

 

15.00 – 17.00 
 

 
 

 

 
 

 
 

19.00 –  



 

PRIS OG TILMELDING 

Pris pr person 5.400 kr.  

Link til tilmeldinger:  

https://forms.gle/3x3g3pQSfymPxUUu5 

Der skal udfyldes et tilmeldingsskema for    

hver for hver deltager 

Tilmeldingsfrist: 15. september 2022 

Tilmeldingen er bindende. 

 

TORSDAG DEN 24. NOVEMBER 2022 

7.30 – 9.30 

 

9.30 – 11.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.00 – 12.00 

 

Morgenmad 
 

NIELS SVANBORG 
direktør, ansvarshavende chefredaktør, journalist og medlem af 
redaktionsgruppen Socialt Indblik  
 

– Pressen og dens rolle 
Er pressen en med- eller modspiller for socialsektoren? 

Historier om svigt, overgreb og økonomisk vinding hos sociale tilbud er 
blevet til godt og underholdende tv. Og mediernes socialstof handler mest 
om at afsløre og mindre om at oplyse og finde nye løsninger. Svaret fra 
socialsektoren er i stigende grad at lukke for journalisters adgang til få 
indsigt i indsatsen for samfundets mest udsatte – og for indsigt i disse 
menneskers udfordringer og styrker.  
 
Hvorfor det er et problem, som både socialsektoren og pressen skal tage 
alvorligt og løse gennem samarbejde, vil redaktør og journalist Niels 
Svanborg fortælle mere om i et oplæg, der inddrager publikum og giver 
konstruktive ideer til, hvordan medier og socialsektoren kan samarbejde 
frem for at modarbejde hinanden? Og hvordan udsatte kan få en større 
stemme i samfundsdebatten?  
 
Niels Svanborg er stifter og redaktør af mediet Socialt Indblik, der har som 
erklæret mål at skabe konstruktiv og dybdegående journalistik om 
socialsektoren. Han er tidligere graverjournalist og står selv bag en række 
kritiske artikelserier med blandt andet skjult kamera.  
 
Se mere om Socialt Indblik www.socialtindblik.dk 

 
 

Grab and go 

 

https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1oQTba-0009kB-3Z&d=3%7Ccustomer%2Fmail%2F24163780%2F1661259600%2F1oQTba-0009kB-3Z%7Cin12i%7C57e1b682%7C24163780%7C11713897%7C6304D0BE68C830C07271E5452097D7A3&s=AFpu4c9BD42pqn011vvc_Szt_90&o=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F3x3g3pQSfymPxUUu5
http://www.socialtindblik.dk/

