FORANKRING
AF BOLIGSOCIALE
INDSATSER
Workshop om forankringsstrategi

Hvordan sikrer man, at de virkningsfulde aktiviteter,
metoder og organiseringer bliver forankret og lever

FACILITATORER
Chefkonsulent Rikke Engly Mygind og konsulent Siff

videre, når en helhedsplan eller et projekt slutter?
Hvordan kan man arbejde systematisk med forankring?
CFBU inviterer til en workshop om forankring, hvor vi med
udgangspunkt i jeres lokale virkelighed, arbejder med at
kortlægge og analysere potentielle forankringsaktører
og med at udarbejde lokale forankringsplaner.

Monrad Langkilde.

INDHOLD PÅ WORKSHOPPEN
•
Introduktion til forankringsbegrebet
•
Forankringsstrategiens fire faser
•
Kortlægning og analyse af potentielle forankringsaktører
•
Udarbejdelse af lokale forankringsplaner
•
Sparring og diskussion af konkrete udfordringer med
andre deltagere og CFBU
UDBYTTE
•
I blive skarpere på, hvad forankring er, og hvordan I
kan arbejde bevidst og systematisk med det i praksis
•
I går hjem med en række redskaber til at arbejde med
forankring
•
I får den første praktiske erfaring med at bruge redskaberne
MÅLGRUPPE
Projektledere og medarbejdere fra helhedsplaner,
boligorganisationer og kommuner. Vi anbefaler, at I er
minimum to deltagere fra hver arbejdsplads/område, og
at I deltager i workshoppen.

FORBEREDELSE
Inden workshoppen bedes I udvælge en case, som
I vil arbejde med på dagen. En indsats, en aktivitet
eller en metode I gerne vil forankre. I skal sende os
en kort beskrivelse af casen, evt. fra jeres delaftale.
I casebeskrivelsen skal der stå hvor langt I er i
projektarbejde, hvornår I har startet arbejdet med casen,
og hvornår I ca. ønsker, at den er forankret. Vi anbefaler,
at I på workshoppen arbejder sammen i grupper af 2-3
personer om hver case.
TID OG STED
Onsdag d. 8/5 kl. 10.00-15.00 i Korskærparken
Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia
TILMELDING
Der er begrænset antal pladser, og de fordeles efter førsttil-mølle princippet. Hver helhedsplan kan deltage med
max 4 deltagere. Send din tilmelding til Nikoline Linea
Berg på nbe@cfbu.dk med navn og mail på alle deltagere.
Casen skal sendes senest en uge inden workshoppen.
Tilmelding er bindende.
Spørgsmål om workshoppen kan rettes til Siff Monrad
Langkilde, sml@cfbu.dk.

Se program på næste side >>

FO R A N K R I N G A F B O L I G S O C I A L E I N D S AT S E R

FORELØBIGT PROGRAM
Kl. 9.45

Ankomst – kaffe, the og en bolle

Kl. 10:00

Velkomst og præsentationsrunde

Kl. 10:15

Hvad er forankring? – I teori og praksis

Kl. 10:45

Forankringens fire faser

Kl. 11:00

Pause

Kl. 11:15

Fase 1: Hvad kan forankres og hvorfor?

Kl. 12:00

Frokost

Kl. 12:30

Fase 2: Kortlægning af forankringsaktører

Kl. 13:00

Fase 3: Analyse af potentielle forankringsaktører

Kl. 13:45

Pause – og lidt sødt

Kl. 14:00

Fase 4: Udarbejdelse af forankrings- og implementeringsplan

Kl. 14:45

Opsamling

Kl. 15:00

Tak for i dag

OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL WORKSHOP OM FORANKRING
Når du tilmelder dig vores arrangement registrerer vi dit navn, telefonnummer (hvis angivet), mailadresse, samt hvor du er ansat. Disse
oplysninger behandler vi fortroligt. Vi bruger oplysningerne til at kunne sende en bekræftelse på deltagelse, for at kunne tilrettelægge
workshoppen samt sende matriale til dig.
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