
Mangler I viden om hvilke evalueringsmetoder I kan 

anvende, når de mere bløde målsætninger for jeres 

indsatser skal evalueres? Med udgangspunkt i jeres 

udvalgte indsats og succeskriterier afholder CFBU 

en workshop, som kan inspirere jer til jeres videre ar-

bejde med evaluering. På workshoppen får du oplæg 

om evalueringsmetoder og tips og tricks til databe-

handling. 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 udfordringer.

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, bo-

ligsociale medarbejdere, medarbejdere i kommuner 

og boligorganisationer, der arbejder med udsatte bo-

ligområder.

TID OG STED 

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 10.00-15.00 

Kvartershuset i Løget By.

Løget Høj 15D, 7100 Vejle

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 sammen med én 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

Seniorkonsulent, Helle Nielsen

og konsulent Stephanie Bernth Ahrenkiel 

EVALUERINGS- 
METODER OG  
REDSKABER

Workshop med introduktion til 
evaluering af boligsociale indsatser
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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: summemøde og 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!

OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL WORKSHOP  

Når du tilmelder dig vores arrangement registrerer vi dit navn, mailadresse, samt hvor du er ansat. Vi bruger oplysningerne til at kunne 

sende en bekræftelse på deltagelse og udarbejde en deltagerliste til temamødet. Oplysningerne opbevares fortroligt og håndteres 

udelukkende af medarbejdere ansat i Center for Boligsocial Udvikling.


