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FORELØBIGT PROGRAM

OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL WORKSHOP  

Når du tilmelder dig vores workshops 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.

DAG: 1: 

29. august 2019 kl. 9.00-15.30

9.00 - 12.00

Udfordringer i arbejdet med sår-

bare familier og mulighederne 

for samarbejde mellem kommu-

nale og boligsociale tilbud.

Oplæg v/CFBU og gruppearbejde 

find hinandens styrker 

Oplæg v/ CFBU og gruppearbejde

jeres udfordring - fælles mål og 

forståelse. 

Gruppearbejde

12.00 - 12.30

frOKOst 

12.30 - 15.30

find løsninger

Oplæg v/CFBU og gruppearbejde

Præsentation af løsninger 

Deling på tværs af grupper 

en plan for læringsperiode 1

tak for i dag 

DAG: 2: 

10. oktober 2019 kl. 9.00-15.30

9.00 - 12.00

evaluering af indsatsen fra sidst 

Gruppearbejde 

Præsentation af læring og spar-

ring på hinandens udfordringer.

Deling på tværs af grupper 

12.00 - 12.30

frOKOst 

12.30 - 15.30

det innovative samarbejde - 

hvordan bliver vi bedre til at tæn-

ke nye og endnu bedre løsninger 

i fællesskab

Oplæg v/CFBU og gruppearbejde

Præsentation af løsninger 

Deling på tværs af grupper 

en plan for læringsperiode 2

tak for i dag 

DAG: 3: 

21.november 2019 kl. 9.00-12.30

9.00 - 12.00

evaluering af indsatsen fra sidst 

Gruppearbejde 

Præsentation af læring og spar-

ring på hinandens udfordringer.

Deling på tværs af grupper 

Gruppens fremtid 

er der nogle, der vil mødes og 

eller sparre på anden vis frem-

over?

Gruppearbejde

12.00 - 12.30

frOKOst 

tak for i dag 
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