FAMILIEINDSATSER
I JERES BOLIGOMRÅDE
Læringsmiljøer i familien

DELTAGERE
På dagen deltager relevante medarbejdere
og ledere fra den boligsociale indsats, lokale
dagtilbud, tandplejen, sundhedsplejen, skole, SFO,
familierådgivning og sprogkonsulenter.

FORMÅL
Med denne workshop kickstarter vi samarbejdet om
familieindsatserne i vores udsatte boligområder.
På dagen bliver vi sammen klogere på, hvad det
vil sige at arbejde med læringsmiljøer i familien og
hvordan vi helt konkret får det gjort til praksis i vores
fælles aktiviteter.

UNDERVISERE
Facilitatorer og oplægsholdere på dagen er:
Specialkonsulent Nana Øland Frederiksen og
Specialkonsulent Helle Nielsen fra Center for
Boligsocial Udvikling.

Dagen afholdes i samarbejde mellem Center for
Boligsocial Udvikling (CFBU) og den boligsociale
indsats.

Derudover kommer forsker XX fra XX og fortæller om
læringsmiljøer i familien.
VORES NUVÆRENDE FAMILIEINDSATSER
•

Familiecafé

•

Hjem/børnehave/skole -samarbejde

•

Familiedage

•

Familiekurser (kun i Vang)

FORBEREDELSE
Inden workshoppen skal du læse delaftalen for de(n)
aktivitet(er), som du bliver en del af.
TID OG STED
Torsdag den xx. xxx kl. 9.00-15.30 i XXXX

Se program på næste side >>
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PROGRAM
9.00

Velkomst og intro til dagens tema
V/Nana Øland Frederiksen og Helle Nielsen CFBU

9.30	Familiens læringsmiljøer
v/ xx
10.45	Forudsætninger for et godt samarbejde
Oplæg og gruppearbejde
v/Helle Nielsen, CFBU
11.30	Jeres aktivitet – udfordringen
Gruppearbejde
12.00	Frokost
12.30	Intro til eftermiddagens gruppearbejde
v/Nana Øland Frederiksen
12.45	Jeres aktivitet – Fælles mål
Gruppearbejde
13.15	Jeres aktivitet – Videnshuller
Gruppearbejde
13.30

Walk ’n Brainstorm

13.45	Jeres aktivitet – Første tanker om indhold
Gruppearbejde
14.30

Kaffepause

14.45

Handleplan – hvem gør hvad fremover
Gruppearbejde og deling i plenum

15.30	Tak for i dag

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.
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