
Center for Boligsocial Udvikling 
(CFBU), Boligsocialnet og  
Frivilligrådet inviterer til en 
inspirerende konference i 
MusikTeatret i Albertslund. 

Omdrejningspunktet for konferencen er engagement og fælles skaber i det boligsociale arbejde. 
Konferencen er bygget op omkring tre mindre fælles sessioner, som starter med en fælles introduktion 
til dagens program. Den øvrige del af konferencen er delt i tre spor. Som deltager får du mulighed for at 
komme på inspirationstur i et ud af tre udvalgte boligsociale indsatsområder på Københavns Vestegn 
ud fra overskrifterne:
 
1. Fællesskab, naboskab og trivsel med besøg i Brøndby Strand: Helhedsplanen Brøndby Strand for 
Fremtiden, hvor vi blandt andet skal høre om Kulturweekend, Børnenes Rejse bureau samt partnerskabet 
med de ni almene boligafdelinger.
 2. Rekruttering og engagement med besøg i Avedøre Stationsby. Her er fokus på effekterne af en 
afsluttet helhedsplan og de kerneudfordringer, der ligger i overgangen – med særligt fokus på ejerskab, 
rekruttering og engagement. 
3. Innovation, samskabelse og samarbejde med besøg i Hedemarken i Albertslund, hvor områdets 
byhave og hønse laug er eksempler på tværgående initiativer i området, og hvor samarbejder på tværs 
går igen i alle dele af indsatsen. 

Inspirationsturene ligger om formiddagen og over frokost. Når du tilmelder dig konferencen, kan du 
samtidig prioritere, hvilken inspirationstur du foretrækker at komme med på.

Efter inspirationsturene sættes der fokus på, hvordan kompleksitet i samarbejder og fællesskaber kan 
håndteres og på, hvordan spilmetoder kan bruges som proces- og faciliteringsværktøj. Her vil du som 
deltager få mulighed for at arbejde aktivt med at sætte viden og erfaringer fra dagens program i spil 
og lære at udvikle egne spil-værktøjer som en anderledes måde at facilitere processer på. 

Konferencen afsluttes med en middag arrangeret af Byhøst, som arbejder med lokale råvarer og 
madoplevelser.

Konferencen henvender sig både til boligsociale medarbejdere, kommunalt ansatte og frivillige.

Deltagelse er gratis. 

For yderligere information kan du kontakte 
konferencekoordinator Louise von Müllen,   
12byer ApS, tlf. 2489 0425, 
mail louise@12byer.dk.

Praktiske oplysninger
Konferencen afholdes d. 3. februar 2016 
fra kl. 9.30-21.00 i MusikTeatret Albertslund,
Bibliotekstorvet 1-3, 2620 Albertslund. 

Tilmeld dig konferencen HER senest 
d. 20. januar 2016. Pladser tildeles efter 
først-til-mølle-princippet. Bemærk, at du 
tilmelder dig både dags- og aftenprogram 
ved tilmelding. Hvis du ikke ønsker at deltage 
i middagen, skal du aktivt krydse dette af i 
tilmeldingsblanketten. 

BOLIGSOCIAL

UDVIKLINGSDAG
EN AKTIV KONFERENCE OM ENGAGEMENT OG FÆLLESSKABER 
I DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE

https://12byer.nemtilmeld.dk/1/


BOLIGSOCIAL

UDVIKLINGSDAG

09.30-10.00: Dørene åbner i MusikTeatret Albertslund 
Kaffe og tjek ind

10.00-10.15: Velkomst
Præsentation af dagens program 

10.15-11.00: Inspirationsoplæg #1 
Hverdagserfaringer fra det boligsociale felt v. Mads Olrik, journalist fra Zetland

11.00-14.30: Inspirationsture 
Deltagerne deles ind i tre grupper og tager på tur i enten Brøndby Strand, Avedøre 
Stationsby eller Albertslund 

14.30-14.45: Kaffepause i MusikTeatret Albertslund

14.45-15.25: Inspirationsoplæg #2 
Om at have kompleksitetskompetencer v. Jesper Gregersen og Sune Bjørn Larsen, orga-
nisationspsykologer, der arbejder med kompleksitet i praksis

15.25-15.45: Inspirationsoplæg #3
Med fokus på metoderne – om at bruge spil som proces- og faciliteringsværktøj v. Sune 
Gudiksen, designforsker ved Aalborg Universitet i co-design og spilværktøjer

15.55-18.10: Spiludvikling 
Cases fra Albertslund, Brøndby Strand og Avedøre Stationsby på spillebrættet

18.10-21.00: Middag
Byhøst præsenterer aftenens middag under overskriften Mad og Fællesskab

PROGRAM

Tilmeld dig konferencen HER senest 
d. 20. januar 2016. Pladser tildeles efter 
først-til-mølle-princippet. Bemærk, at du 
tilmelder dig både dags- og aftenprogram 
ved tilmelding. Hvis du ikke ønsker at deltage 
i middagen, skal du aktivt krydse dette af i 
tilmeldingsblanketten. 
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