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POSITURER 
I FADD insisterer vi på - samtidig med at vi løser opgaverne - at være optagede af, 

hvordan vi som område kan medvirke til at kvalificere håndteringen af faglige 

problemer og ønsker på udsatte børn og unge-området: Nutidens løsninger til 

nutidens udfordringer for & med nutidens udsatte børn og unge. 

Som de politiske vinde blæser er opmærksomheden ofte rettet mod, hvad der 

virker, og hvad indsatserne koster. 

 

I FADD har vi forståelse for vigtigheden af omkostningsbevidsthed, effektivitet og 

ansvarlighed. Det kender vi fra os selv 

Det var AP Møller, der sagde: ”Respekt for pengene. De kommer ikke af sig selv. 

Nøjsomhed og sparsommelighed. Papiret bruges på begge sider”. 

I FADD er vi enige. Men vi skal altså hver dag levere, finjustere og udvikle kvalitet. 

Og det koster jo det, det koster … 

 

Indholdet på vores årsmøde repræsenterer et ønske om at give os mulighed for at 

se nærmere på nogle temaer, som i en hektisk hverdag med hårde deadlines, 

forstyrrelser og dynamik kan være rigtig svære at få til at stå stille. De bevæger sig. 

For at vi kan komme til at nærstudere og undersøge tingene, vil vi prøve at 

fastfryse dem for en stund. 

Derfor er årets tema POSITURER, som betyder ’attitude’ eller ’stilling’. 

Vi går i laboratoriet, og gør mikroskopet klar til, at vi kan se nærmere på: 

Styringsstrategier i forhold til børnesagerne, forebyggelse, sundhed, skolegang, nye 

forståelser af inklusionsbegrebet og naturen – i håbet om, at vi på den måde kan 

vitaminisere vores forudsætninger for at skabe endnu bedre indhold i og rammer 

for udsatte børn og unges liv. 

 

Så … 

Hvordan kan vi som område med en traditionel stærk faglig identitet og en 

dialogbaseret kontakt med kommunerne både påvirke det kommunerne 

efterspørger samtidig med, at vi løbende indarbejder ny og virksom viden i vores 

fagprofessionelle selvforståelse. 

Og hvad er egentligt virksomt? 

 

Vi har hyret nogle oplægsholdere, der har fået i opdrag at inspirere, udfordre og 

måske provokere os med vinkler, der stiller spørgsmål, kalder på refleksion og 

stiller skarpt på vores fælles udfordringer. 
 



  

ONSDAG DEN 7. NOVEMBER 2018 

17.00 

 

17.45 – 18.45 

 

 
 

19.00 – 19.30 

 

 

19.30 – 21.30 

 

 

Ankomst og indkvartering 
 

Middag  

(Bestyrelsen spiser middag med nye forstandere og ledere) 
 

 

Velkomst og åbning af årsmøde 

Simon Østergaard Møller, Metodecentret 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louise Bjørn – Styringsstrategiske modsætninger og 

ledelsesmæssige udfordringer i arbejdet med børnesager 

Marie- Louise Bjørn, cand.scient.pol., Master i Organisations-

psykologi og er pt. i gang med en ErhvervsPhD. Hendes PhD.  

”Good Will Hunting” handler om styringsstrategiske modsætninger 

og ledelsesmæssige udfordringer i arbejdet med børnesager. 

Projektet handler kort fortalt om, hvordan styringsmæssigt 

krydspres, ledelsesmæssige dilemmaer og paradokser håndteres i 

forvaltningen af børnesager i forbindelse med tidlig forebyggelse 

og indsats. Hvordan skaber man som leder/beslutningstager 

mening og retning i og målrettede løsninger på det hele? Hvad der 

sker af ”oversættelsesarbejde” på de forskellige niveauer, og hvilke 

rationaler, hensyn og motiver lægger de pågældende 

beslutningstagere til grund for de trufne beslutninger? Marie-

Louise Bjørn stiller det interessante spørgsmål: Hvad virker 

egentlig?  

 



 

TORSDAG DEN 8. NOVEMBER 2018 

 

 

 

 

8.30 – 9.00 

 

9.00 – 10.30 

 

10.30 – 11.00 

 

11.00 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12.30 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indskrivning til Generalforsamling 

 

Generalforsamling 

 

Pause 

 
Bo Vinnerljung – Uddannelse og sundhed i udsatte børn og 

unge liv 

Bo Vinnerljung er professor ved Institut for Socialt Arbejde 

på Stockholms Universitet og medlem i Lær for Livets 

Advisory Board.   

Bo Vinnerljung sætter spot på det faktum, at  når anbragte 

børn klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end deres 

jævnaldrende, er det nærliggende at forklare det med, at 

deres kognitive niveau ligger under gennemsnittet pga. 

gentagne svigt og traumer i barndommen. Han har stået i 

spidsen for et svensk forskningsprojekt, som konkluderer, at 

anbragte børns underpræstation bl.a. skyldes de lave 

ambitioner, som omgivelserne har på deres vegne.  

Yderligere gør Bo Vinnerljung det tydeligt, at sundhed har 

en væsentlig betydning for børn og unges skolegang. Børn 

og unge der på en eller anden måde modtager hjælp og 

støtte af systemet har væsentlig flere sundhedsudfordringer 

end andre. 

 
Frokost 

 

 

 

 

https://laerforlivet.dk/om-laer-for-livet/moed-os/advisory-board/


  

13.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.30 

 

15.30 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 – 19.00 

 

19.00  

 

01.00 

 

 

Rasmus Alenkær – Inklusion og adfærd 

Rasmus Alenkær er psykolog, ph.d. og forfatter. Han vil 

fortælle om inklusion og adfærd.  Og om sit omfattende 

arbejde med inklusion i institutioner. I de seneste mange år 

har Rasmus Alenkær arbejdet sammen med et stort antal 

institutioner, forvaltninger, interesseforeninger m.m. om 

bevægelsen mod øget inklusion. Alt sammen på et praktisk 

niveau: tung teori, omfangsrig evidens og tabeller er fint, 

men først når hele herligheden oversættes til brugbar 

praksis, er målet nået. Denne holdning går igen i Rasmus 

Alenkærs foredrag, hvortil han giver deltagerne brugbare og 

konkrete værktøjer med hjem. 

 

Pause 

 

Poul Hjulmann Seidler – børn og unge i udsatte positioner 

– hvad kan naturen? 

Poul Hjulmann Seidler er Specialkonsulent på Videncenter 

for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns 

Universitet. Poul Hjulmann Seidler har stor erfaring med en 

narrativ og systemisk tilgang. Han arbejder med 

udviklingsarbejde, metodeudvikling, undervisning og 

supervision af ledere og personale, der bl.a. arbejder med 

børn og unge i udsatte positioner. Poul Hjulmann Seidler vil 

give os nye vinkler og inspiration til, hvordan indsatser i 

naturen kan understøtte behandling og trivsel hos børn og 

unge i udsatte positioner Der vil specielt være fokus på 

betydningen af emotionelle processer, personlige værdier 

og refleksioner og på hvordan indsatser i naturen kan 

understøtte disse områder.  

 

Pause 

 

Velkomstdrink i foyeren – derefter fest 

 

Servering fra pølsevogn 

 

 

 



 

FREDAG DEN 9. NOVEMBER 2018 

9.00 – 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 10.45 

Jonas Dahl alias Jokeren – Rap musik, ADHD og et liv i 

overhalingsbanen 

Jokeren afslutter vores årsmøde, og sender os forventeligt 

alle hjem, klogere og gladere.  

Dette foredrag handler om Jokerens liv med musik gennem 

25 år som professionel, om at leve med ADHD på både godt 

og ondt samt om, hvordan man skriver sange og tekster 

generelt. 

Jesper Dahl startede sin karriere som professionel rapper 

som 19-årig i Los Angeles i 1992, hvor han producerede 

musik for bl.a. Ice Cube, Rakim og Eazy-E. I Danmark udgav 

han efterfølgende 4 skelsættende og prisvindende albums 

med gruppen, Den Gale Pose, og lavede en natklub-

evergreen med “Spændt op til lir”. I 2003 gik han solo, og 

har som soloartist udgivet 4 studiealbums, og har nu i 2018 

sit 5. på vej. Alle med store hits - senest 

kærlighedserklæringen til sin datter, “Kun os to”. 

Afslutning  

Formand Søren Skjødt runder af  

Tak for denne gang og sandwich ”to go” 

 

Servicemeddelelse: 

Færgeafgange  

fredag den 9. nov. 2018 

Århus - Odden  

kl. 12.30 eller 14.15. 

PRIS OG TILMELDING 

Pris: 4.795 kr. – der fratrækkes 400 kr. i rabat 

pr. person ved bestilling af dobbeltværelse. 

Tilmelding er bindende og sendes på mail til: 

reception@kysthotellet.dk 

Angiv arrangement: FADD 

Oplys: Institutionens navn, adresse, postnr., by, 

e-mailadresse, evt. EAN-nr., navne på alle del-

tagere, ønske om enkelt- eller dobbeltværelse 

samt evt. præferencer ift. Mad f.eks. vegetar. 

Sidste tilmeldingsfrist: 27. september 2018 

mailto:reception@kysthotellet.dk

