Rundt om ”Samarbejde og Samskabelse ”
DASSOS inviterer til fælles viden-workshop
Torsdag den 1. november 2018 kl. 9-12
Kære fagchefer og afdelingsledere på social/voksenhandicap-området
Voksenhandicap er et fælles udviklingsområde i dette års rammeaftale mellem de
midtjyske kommuner og Region Midtjylland.
Ambitionen i rammeaftalen er at understøtte videndeling og dialog på tværs om faglige
udviklingstiltag og ny praksis på voksenhandicapområdet. Derfor afholdes en række
viden-workshops om de indsatsområderne som kommunerne og regionen pegede på i det
fælles rammepapir. Læs mere her.

HVOR?
Viborg Rådhus
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Der er parkering ved
Rådhuset eller på
Feltbanen ved VIA
eller Tingvej.

Temaet for denne viden-workshop er Samarbejde og Samskabelse.

HVORNÅR?

Workshoppen indledes af et oplæg fra Jens Ulrich, ph.d. på VIA University College, som
vil give en introduktion til samskabelsesfeltet. Derefter byder workshoppen på en række
indlæg fra både kommuner og region i Midtjylland. Vi ønsker herigennem at skabe rum til
gensidig videndeling om de mange erfaringer, der gøres her i Midtjylland.

Torsdag d 1.
november
kl. 9:00 – 12:00

HVEM?

Program
9.00 - 9.05

Velkomst

9.05 - 10.00

Jens Ulrich, VIA, ”Samskabelse – hvad, hvorfor og hvordan?”

10.00 - 11.45
•
•
•
•
•
11.45 -12.00

Cafe-oplæg: Rundt om Samarbejde og Samskabelse
Fritidsliv for borgere med handicap
Fælles kommunal og regional indsats for unge
Frivillighedskoordinator
Vaskeriet i Brabrand
Samskabelse som mission

Fælles afrunding og sandwich

Workshoppen er
målrettet fagchefer,
afdelingsledere og
nøglepersoner fra
socialområdet/
voksenhandicapområdet

TILMELDING

Senest den 25.
oktober 2018 til
Sekretariat for
Rammeaftaler på:
kbl@viborg.dk
Deltagelse er gratis

Tilmeld dig til Sekretariat for rammeaftaler på mail kbl@viborg.dk senest den 25.
oktober 2018.
Med venlig hilsen
Planlæggerne: Aarhus, Randers, Herning og Holstebro Kommuner samt Region Midtjylland
På vegne af DASSOS,
Den Administrative Styregruppe for Social og Specialundervisningsområdet i Midtjylland

Rundt om ”Samarbejde og Samskabelse ”
Oplæg om samarbejde og samskabelse
”Samskabelse – hvad, hvorfor og hvordan?”, Jens Ulrich,
Jens Ulrich er ph.d. og ledelseskonsulent ved VIA University College. Han er en af landets førende eksperter
i samskabelse og arbejder med feltet som konsulent, facilitator, rådgiver, underviser, projektleder og
forsker.
Han vi komme ind på, hvorfor offentlige organisations skal samskabe og hvilke værdier de kan høste ved at
indgå i samskabende processer. Jens Ulrich vil også præsentere forskellige måder, hvorpå man kan indgå i
samskabende processer og efterfølgende pege på, hvilke særlige kompetencer, der kræves af såvel ledere
og medarbejdere, hvis de skal lykkes med at samskabe.
”Fritidsliv for borgere med handicap”, Centerchef Runa Steenfeldt og aktivitets- og fritidskoordinator
Mette Birkmose, Randers Kommune
For at øge indsatsen og kvaliteten af borgernes fritidsaktiviteter har Randers Kommune ansat en aktivitetsog fritidskoordinator. På workshoppen kan du møde aktivitets- og fritidskoordinatoren, der kan fortælle om
hvordan borgernes fritidsønsker bliver indfriet i samarbejde med frivillige og foreningslivet.
”Samarbejde og samskabelse mellem region og kommune”, Rasmus Ladefoged Dinesen
Enggården er et tilbud, der er udviklet og drives i tæt koordinering mellem den selvejende institution
Holmstrupgård, med en Regional driftsoverenskomst, og Aarhus Kommune.
Det er i fællesskab lykkes, at udvikle et tilbud, som leverer den behandlingsmæssig kvalitet på en ambulant
formel, og som målretter ind mod efterfølgende kommunalt tilbud, der hvor det giver mening.
”Samskabelse som politisk vision”, Line Loldrup, Ringkjøbing-Skjern Kommune
I Ringkjøbing-Skjern har Byrådet sat samskabelse på dagsordenen. Byrådet har afsat midler til at uddanne
ledere og medarbejdere til at tænke og handle samskabende. Samskabelse er på den måde udbredt til hele
kommunens virke. Ringkjøbing-Skjern præsenterer sammen med en nøgleperson fra et samskabelsesprojekt
deres erfaringer.
”Fællesskaber for mennesker med autisme”, Frivillighedskoordinator i Viborg Kommune Dorrit
Nørgaard og Louise Egerton fra Autismeforeningen
Ensomhed og isolation er et vilkår for mange mennesker med autisme. I Viborg samarbejder
Autismeforeningen og Handicap Viborg om at oprette fællesskaber for mennesker på autismespektret, hvor
de kan mødes i trygge autismevenlige rammer, møde ligesindede og måske for første gang få muligheden for
at spejle sig i et andet menneske. Louise Egerton Bisgaard fra Autismeforeningen og Frivillighedskonsulent
Dorrit Nørgaard fortæller, hvorfor og hvordan de samarbejder, om samarbejdets succeser og udfordringer og
hvad de håber at lykkes med på sigt.
”Vaskeri i Brabrand”, chef for voksenhandicap Kirsten Bundgaard, Pia Stabell Hjort og Katrine Knudsen,
Aarhus Kommune
Vaskeriet er en øvebane for de mennesker med udviklingshæmning, som endnu ikke er klar til at få et
arbejde i en almindelig virksomhed. Vaskeriet vasker tøj for virksomheder og private, og er samtidig et
møntvaskeri i en afdeling af Brabrand Boligforening, hvor alle kan komme for at vaske tøj. Det har fra
starten været vigtigt, at Vaskeriet også var et sted, hvor der kommer andre end personer med
udviklingshæmning.

