
Mangler du viden om, hvilke evalueringsmetoder du 

kan anvende, når de mere bløde målsætninger for 

jeres indsatser skal evalueres? Så tag en af dine kol-

leger med til CFBUs workshop om evaluering af bo-

ligsociale indsatser, her kan I få viden og in¬spiration 

til jeres arbejde med evaluering. 

På workshoppen får du viden om, hvordan man til-

rettelægger og gennemfører en evaluering. Sammen 

med en kollega får du mulighed for at udarbejde et 

konkret evalueringsdesign for en af jeres aktiviteter. 

Gennem sparring med CFBU og andre boligsociale 

kollegaer kan I finde løsninger på jeres metodiske ud-

fordringer. 

WORKSHOPPEN GIVER: 

• En kickstart til at komme i gang med evaluering af 

jeres aktiviteter. 

• Introduktion til evaluering og dataindsamlings-

metoder

• Mulighed for at udarbejde et evalueringsdesign 

for en af jeres aktiviteter.

• Konkret og målrettet sparring på de udfordringer, 

I sidder med. 

• Inspiration fra andre helhedsplaner, der sidder 

med lignende udfordringer. 

På CFBUs workshops er det lige så meget dig, der ar-

bejder, som os der fortæller. Derfor indeholder dagen 

både fælles oplæg, plads til dialog og gruppearbejde, 

hvor I arbejder med at opstille et design for en af jeres 

egne aktiviteter. 

Der er kun få deltagere (typisk 10-20), da dette giver 

mulighed for, at alle kan få sparring fra CFBUs konsu-

lenter, der har flere års erfaring med evaluering..

HVEM KAN TILMELDE SIG?

Workshoppen er for CFBUs primære målgrupper, 

dvs. boligsociale medarbejdere  samt medarbejdere 

i kommuner og boligorganisationer, der arbejder med 

udsatte boligområder.

TID OG STED 

Mandag den 7. oktober 2019 kl. 10-15 

Avedøre Bibliotek og Kulturhus

Hovedstien 14, 2650 Hvidovre 

TILMELDING

Der er begrænset antal pladser, så det er først-til-

mølle. 

I får mest ud af det, hvis I er flere afsted sammen. 

Tilmeld dig derfor gerne sammen med en eller flere af 

dine kollegaer. Send en tilmelding til Nikoline Berg på 

nbe@cfbu.dk med navne og e-mails på alle deltagere. 

For at workshoppen bliver så relevant og brugbar som 

muligt, beder vi jer ved tilmelding til workshoppen om 

at beskrive jeres evalueringsudfordring og fremsende 

en kort beskrivelse af den case, som I vil arbejde med 

på dagen. I får nærmere information ved tilmelding.

UNDERVISERE

Katrine Wamsler og Helle Nielsen
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E VA L U E R I N G  A F   B O L I G S O C I A L E   A K T I V I T E T E R  

FORELØBIGT PROGRAM

09.45: Ankomst og kaffe 

10.00: Velkomst og præsentation 

10.15: STEP 1: Formål og anvendelse og succeskriterier

11.15: STEP 2: Metodevalg og respondenter 

12.15: Frokost

13.00: STEP 3: Databehandling og analyse

13.30: STEP 4: Formidling

14.00: Kaffepause

14.10:  Hængepartier + forberedelse af fremlæggelse

14.30:  Fremlægge design i plenum

15.00:  Tak for i dag!

CFBU OG GDPR

Når du tilmelder dig vores workshops registrerer vi dit navn, stilling, telefonnummer, mailadresse, samt hvor du er ansat. Disse op-

lysninger behandler vi fortroligt og sletter dem, når de ikke længere er relevante. Vi bruger oplysningerne til at kunne sende en  

bekræftelse på deltagelse samt materiale til dig. Derudover bruger vi oplysningerne til at tilrettelægge vores workshops bedst muligt.


