
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faglig fredagsbar 

Evidens på det sociale område Evidens på det sociale område Evidens på det sociale område Evidens på det sociale område ––––    er det jagten på den hellige gral?er det jagten på den hellige gral?er det jagten på den hellige gral?er det jagten på den hellige gral? 

Hvad 

skal vi? 

Hvorfor? 

Hvor er 

det? 

PD Academy vil gerne invitere kunder, samarbejdspartnere og venner af huset til 

startskuddet på en ny tradition: faglig fredagsbar! 

Fredagsbar bliver en anledning til at møde gode folk, have en hyggelig eftermiddag og 

diskutere et emne, som er hot på tværs af de projekter og indsatser, vi som virksomhed er 

en del af. 

Formatet bliver uformelt - en ølkasse vil danne scenen for indspark om eftermiddagens 

tema, debat og provokation – nogle vil være inviteret til at stille sig på kassen, andre får 

måske lyst på dagen. Hør bl.a. indspark fra gode folk fra både SFI og UCSJ 

Evidens er et gennemgående emne i det sociale arbejde, og dokumentationskravet fylder i 

alle vores projekter. Overskriften sætter det måske på spidsen, men der er mange 

holdninger til det stigende fokus på evidens. Hvordan ved vi, om det vi gør virker – og 

kan vi nogensinde blive sikre? Kan løsninger og innovation spredes og skaleres? Hvor er 

individet og det fagprofessionelle skøn? Handler det i virkeligheden om godtgørelse af 

forbrug og besparelser? Vi giver bolden op til en snak om metode, dokumentation og 

kvalitetsudvikling – hvad er myte, hvad er makværk, og hvad er brugbart? 

Første fredagsbar er fredag d. 20. maj 2016 

Vi ses på Analog bar i Huset i Rådhusstræde – det hele starter kl. 15.30, 

og fortsætter et par timer frem. 

Tag gerne venner med, som er klar på en evidenssnak og en fredagsskænk 

Giv os et praj om du kommer: E: in@pdacademy.dk T: 22 71 06 25 


