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På vegne af DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialun-

dervisningsområdet) i den midtjyske region indbydes hermed til konference om:  

 

 

Viden, evidens og dokumentation 
Implementeringsbarrierer og fælles forpligtende standarder 
 

 

Konferencen finder sted onsdag den 6. november 2014 kl. 13.00 – 16.30 på Viborg 

Rådhus, Multisalen, Prinsens Alle 5 i Viborg.  

 

 

De midtjyske kommuner og region har alle fokus på metodeudvikling inden for det specialiserede 

socialområde og fælles metodeudvikling indgår igen i 2015 i den midtjyske Rammeaftale. De se-

neste år er der afprøvet og implementeret mange spændende metoder. Det fremgår bl.a. af de 

inspirationskataloger, som er blevet præsenteret på de seneste to års novemberkonferencer.  

 

Regeringen fremlagde i efteråret 2013 deres sociale 2020-mål, der indeholder konkrete målsæt-

ninger for de mest udsatte frem mod 2020. I kommunernes arbejde på at indfri målsætningerne, 

er tiden kommet til, at de midtjyske kommuner forpligter sig yderligere gennem formuleringen af 

fælles standarder for brugen af evidensbaserede metoder - for herigennem at udnytte det fulde 

potentiale for metodeudvikling. Brugen af evidensbaserede metoder er central for en effektiv op-

gaveløsning i kommuner og region - både i et fagligt og økonomisk perspektiv.  

 

Programmet for konferencen vil være som følger:  

 

Program 
13.00 Velkomst  

v/Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune, fmd. for DASSOS 

 

13.10 Hvorfor skal kommunerne arbejde med viden, evidens og dokumentation ? 

v/direktør Jane Wiis, KL  

 

13.40 Oplevelser og refleksioner fra en periode med evidensbaserede metoder 

v/Preben Siggaard, chef for Center for Børn og Forebyggelse i Herning Kommune 

 

14.10 Introduktion til eftermiddagens arbejde 

Formålet med eftermiddagen er at afklare, om og hvordan de deltagende kommuner og 

region fremover skal samarbejde omkring viden, evidens og dokumentation på det spe-

cialiserede socialområde. Arbejdet er dialogbaseret og foregår i forskellige grupper - 

dels med hverdagens kendte kolleger, dels i grupper, der er sammensat på tværs af 
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kommuner/region. 

  

14.25 Idéstorm og sortering, 1. runde af gruppearbejde 

 

14.55 Midtvejspejling  

Opsamling af gruppernes foreløbige perspektiver på viden, evidens og dokumentation 

 

15.10 Prioritering og begrundelser, 2. runde af gruppearbejde 

 

15.40 Opsamling og konkrete aftaler om næste skridt 

 

16.10 Eftertanker om udviklingen på socialområdet  

v. Leif Gjørtz Christensen, Viborg Kommune, Direktør, Job og Velfærd 

 

16.30 Tak for i dag 

 

 
Dagen bliver faciliteret af Henrik Bendix, MidtLab, Region Midtjylland, og Metodecenteret står bag 

materialerne til arbejdet. 

 
”Vejen til at nå de sociale 2020-mål skal først og fremmest lægges med ambitionen om, at so-

ciale indsatser bliver givet med afsæt i den til enhver tid aktuelt bedste viden. Det skal vi selv-
følgelig gøre med respekt for den viden og erfaring, der ligger hos socialpædagoger, socialråd-
givere og andre socialarbejdere tæt på borgeren. Og med omsorg og værdighed for borgeren. 
 
Men vi skal i højere grad bruge virkningsfulde metoder, og vi skal lære af bedste praksis. Sam-
tidig skal vi turde sammenligne på tværs og lære af hinandens erfaringer.” Manu Sareen, mini-
ster for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, om de sociale 2020-mål. 

 

 

Der vil være en let frokost inden konferencen starter.   

 

Tilmelding til arrangementet sker på mail til Line Rørholm Poulsen, lpe@viborg.dk 

- Oplys venligst navn, kommunenavn og titel.  

- Arrangementet er gratis.   

 

Der er tilmeldingsfrist den 25. oktober 2014 

 

På vegne af DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområ-

det) i den midtjyske region. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jesper Thyrring Møller 

Formand for DASSOS 
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