
 

 

  

ÅRSMØDE 2019 
13. – 15. NOVEMBER 2019 

ÅRSMØDET AFHOLDES PÅ 

Radisson Blu Odense 

H.C. Andersens Hotel 

Claus Bergs gade 7 

5000 Odense 



 

 

  

KALEJDOSKOP 
 

På årsmødet 2019 skal vi kaste et kalejdoskopisk blik på den mangeartede 

virkelighed, vi befinder os i. Alt efter hvordan vi drejer kalejdoskopet, opstår 

der nye brudflader og spejlinger af sammensatheden og de forskellige 

logikker, der er i spil. 

Vi skal kaste et metablik på socialpolitikkens historiske udvikling i Danmark. 

Ikke mindst på socialpædagogikkens rolle i forhold til udsatte børn og familier 

igennem tiden, og på hvilke udfordringer vi står med i dag. 

Hvilke muligheder for dialog ligger der i at tale ud fra en vidensdatabase om 

effekter, konsekvenser og priser (SØM) – og kan det kvalificere de politiske 

beslutninger eller kommer hensynet til økonomi til at dominere de 

socialfaglige perspektiver? 

Hvorledes bliver den måde vi organiserer og leder meningsskabende og 

stabiliserende med de komplekse og foranderlige vilkår, der udgør 

ledelsesrummet?  

Ændrer dét, der skaber trivsel og udvikling hos børn og unge sig også 

væsentligt – eller er omdrejningspunkterne for at understøtte udvikling stadig 

nærvær, omsorg og relation? Hvilke socialpædagogiske indsatser og kvaliteter 

kalder det på? 

Vi skal sammen omkring mange spørgsmål. På bundlinjen kalder det hele på 

stadig refleksion over, hvilke kernekompetencer det fordrer at lede midt i det 

multivers af legitime modsatrettede krav både nu og fremadrettet.  

 
 



  

ONSDAG DEN 13. NOVEMBER 2019 

17.00 – 17.45 

 

17.45 – 18.45 

 

 

 

18.45 – 20.15 

 

 

 

 

20.15 – 20.30 

 
20.30 – 21.00 

 

Indkvartering 
 

MIDDAG 

Bestyrelsen spiser sammen med nye forstandere og 

institutionsledere 

 

Inge Bryderup – Historiske debatter gennem hundrede år i dansk 

børneforsorg 

Metablik på socialpolitik og socialpædagogik. Rød tråd op til i dag. 

Hvad er de store udfordringer? 

I debatter, om hvilken viden der har været relevant i forhold til at 

arbejde med børn og unge på institutioner, har flere temaer med 

historisk skiftende retorik været på dagsordenen i perioden 1900-

2000. Det drejer sig blandt andet om forholdet mellem teori og 

praksis, anvendelse af videnskabelig viden og nødvendigheden af 

et socialt engagement. Oplægget giver et historisk rids over 

udviklingen, hvor der spørges til kontinuitet og brud samt til de 

aktuelle behov for diskussioner af viden i socialpædagogisk 

arbejde. 

 
PAUSE 

 
 Åbningstale ved Trine Torp 



  

TORSDAG DEN 14. NOVEMBER 2019 

6.30 – 9.00 

 

 

9.00 – 10.30 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORGENMAD 
 

 

Kontorchef Carsten Strømbæk Pedersen og Leder af SØM og 

Analyse Kenneth Lykke Sørensen 
 

SØM-modellen 

Hvad er Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, og hvad kan 

man med SØM? 

I oplægget fortæller Carsten Strømbæk Pedersen og Kenneth Lykke 

Sørensen fra Socialstyrelsen om SØM, herunder hvad man kan og 

ikke kan med SØM.  

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM er et 

beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret 

lokal sammenhæng og sætter fokus de på økonomiske 

konsekvenser over tid, der kan være ved at investere i sociale 

indsatser. SØM er særligt målrettet kommunerne, men kan bruges 

af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats 

påvirker den offentlige økonomi over tid. 

  

SØM kan give et bedre grundlag for dialog og lokalpolitiske 

diskussioner, men kan aldrig stå alene, når der skal træffes 

politiske beslutninger om investeringer i sociale indsatser. Sociale 

indsatser skal i høj grad også vurderes ud fra den progression og 

livskvalitet, der skabes for borgerne. 

 
 

PAUSE 

 



 

  

 

 

11.00 – 12.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 – 13.15 

 

13.15 – 13.30 

 

13.30 – 15.00 

 

15.00 – 15.30 

 

 

Sverri Hammer - Dilemmaer og paradokser.  Meningsskabelse, 

organisering og ledelse 

Lad meningsskabelse være din beslutning 

Hvis du arbejder i en verden, hvor spørgsmålene er klare og 

svarene entydige, så kan du træffe rationelle beslutninger. 

Men hvad gør man, hvis problemerne er uklare, svarene er 

mudrede og løsningerne er forhandlede? 

Måske handler det allermest om at skabe mening. Sverri Hammer, 

der har skrevet den meget populære ledelsesbog: 

Meningsskabelse, organisering og ledelse (2. udgave maj 2019), vil 

ved hjælp af Wulffmorgenthaler, Rasmus Klump og Steen og 

Stoffer fortælle, hvorfor vi ikke skal skabe brændende platforme 

(de brænder allerede), hvorfor vi skal bruge udsagnsord i stedet for 

navneord, og hvorfor strategi handler mere om jazz end planer. 

Glæd dig til et både fagligt og underholdende oplæg. 

Sverri har en lang fortid som leder i den offentlige sektor, og er i 

dag partner i Mobilize Strategy Consulting og lektor i strategi, 

organisation og ledelse på DTU. 

 

 
FROKOST 

 

Indskrivning til generalforsamling 

 

Generalforsamling 

 

PAUSE 



 

  

15.30 – 17.00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19.00 - ? 
 

00.30-?c  

Knud Hellborn - Hvad har børn brug for? Fra overlevelse og 

selvbeskyttelse til oplevelse og udvikling 

Vi ser ofte omsorgssvigtede børn og unge, der begavelsesmæssigt 

ligger inden for normalområdet, og har en almindelig sproglig og 

motorisk udvikling, men som til gengæld har store følelsesmæssige 

vanskeligheder. Disse børn frustreres nemt, er ofte impulsstyrede, 

kan være indesluttede og svære at fornemme i kontakten. De har 

udfordringer med at aflæse andre, mangler empati, har svært ved 

at overholde sociale spilleregler og normer samt problemer med at 

mentalisere.  

 Knud Hellborn beskriver, hvordan følelses- og personligheds-

mæssig udvikling foregår på hierarkisk forbundne niveauer i 

hjernen.  

Han vil også komme ind på, hvordan man som professionel 

gennem en legende kontakt i dagligdagen kan opnå noget af det 

samme, som tilstræbes i terapi med omsorgssvigtede børn, nemlig 

opnåelse af kontrol, belønning og evnen til at kunne håndtere 

stress.  

Knud Hellborn er autoriseret psykolog og arbejder til dagligt med 

undervisning, behandlingsprojekter, supervision og 

tilrettelæggelse af behandlingsforløb.  

Derudover superviserer han plejefamilier, institutioner og 

familiecentre, ligesom han holder tema- og undervisningsdage ud 

fra en neuroaffektiv tilgang.  

Knud Hellborn er sammen med bl.a. cand. psyk. Susan Hart og 

Skovgårdens ene psykolog Gitte Jørgensen medudvikler af NUSSA, 

som er et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 

årige.  

Desuden er han medudvikler af Emotional Development Scale 

sammen med psykologerne Susan Hart og Jesper Birck.  

Knud Hellborn er certificeret og supervisoruddannet i NMT ved 

Bruce Perry under Child Trauma Academy, Houston. 

Med energi og engagement evner han at beskrive og forklare teori, 

så det bliver meget praksisnært og hans evne til at inspirere andre 

er eminent.  

 

FESTKOMSAMMEN 

 

Natmad 



 

  

FREDAG DEN 15. NOVEMBER 2019 

6.30 – 9.30 

 

9.30 – 11.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.00 

Morgenmad 

 

Anne Skare Nielsen - Spænd sikkerhedsselen og gør dig klar til 

en tur ud i fremtiden. 

 
Anne Skare vil klæde dig på til selv at være fremtidsforsker eller 
futurist, som det også hedder - der er nemlig fut i futurister! Alt det, 
du sætter dig for, vil du lykkes med. Alle de problemer, vi har, 
kommer vi til at løse. Det du med en diffus drøm kan mærke, at du 
skal skabe, vil blive til virkelighed. Alle de bekymringer, der holder 
dig søvnløs i dag, vil du slet ikke kunne huske, at du havde. Du vil 
kunne hjælpe andre med at gøre det samme og få børn i alle aldre 
og tilstande med dig. Samtidig med, at du vil mærke en ro dybt 
inde i dit hjerte, der fortæller dig, at når du bøvler, og kæmper med 
komplekse opgaver og problemer, så kæmper og bøvler du med 
de rigtige opgaver og problemer.  
Det eneste det kræver, er at du stiller op! At du bliver futuristen.  
 
Som forberedelse til Annes oplæg vil du modtage små opgaver på 

video ca. 14 dage før årsmødet. 

Én om at opsøge irritation 

Èn om at spotte magiske øjeblikke 

Èn om at spotte en gamechanger 

Det bliver langt mere interessant for os alle, hvis ALLE tager sig tid 

til at besvare dem, før vi mødes. 

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen er både en tornado, som kan 

løfte dig op og udvide din horisont, og orkanens øje der kan give 

dig ro og fokus, så du kan træffe dine egne beslutninger baseret 

på fremtidens mange muligheder. 

Med sin store interesse og viden indenfor radikal forandring og 

transformation af tankegang er hun i høj kurs som foredragsholder 

og provokatør over hele verden. Hendes hjerte ligger dog hos de 

mennesker, der ’kan og vil’: Dem, der tør være passioneret for, 

hvad de gør – og som ved, at hårdt arbejde aldrig går af mode.  

Anne Skare Nielsen bliver jævnligt benyttet som fremtidsforsker og 

ekspert i medierne. Hun har blandt andet deltaget i DRs populære 

radioprogram ’Filosoffen, forfatteren og fremtidskvinden’, og har 

været tv-vært på programmet ’NewScience’ på TV2 News. Anne er 

uddannet biolog og kandidat i statskundskab, har været medlem af 

Etisk Råd og er medforfatter på en lang række bøger. 

Læs mere om Anne på www.futurenavigator.dk  

Yndlingscitat p.t.: “Smart has plans, stupid has stories”. 

 
FARVEL OG TAK FOR I ÅR. 

 

http://www.dr.dk/p1/filosoffen-forfatteren-og-fremtidskvinden/
http://omtv2.tv2.dk/nyhedsartikler/nyhedsvisning/12/tv-2-news-nyheder-om-videnskab-som-beroerer-din-hverdag/
http://www.futurenavigator.dk/


PRIS OG TILMELDING 

Kr. 4.795,- for enkeltværelse 

Kr. 4.595,- per person når to personer                  

bor på dobbeltværelse 
 

Tilmeld via dette link: https://fadd.nemtilmeld.dk/1/ 
 

Tilmelding er bindende. 

 

Sidste tilmeldingsfrist:  

24. september 2019 kl. 12.00 

Information 

Vi har reserveret de 

parkeringspladser hotellet har 

ud mod Hans Mulesgade.  

Kør frem til bommen og kør 

ind.  

Ved udtjekning får I udleveret 

betalt billet. 

https://fadd.nemtilmeld.dk/1/


 


