
Mangler I inspiration til hvilke evalueringsmetoder I 

kan anvende, når de mere bløde målsætninger for 

jeres indsatser skal evalueres eller dokumenteres? 

Med udgangspunkt i jeres udvalgte indsats og suc-

ceskriterier afholder CFBU en workshop, som kan in-

spirere jer til jeres videre arbejde med evaluering. På 

workshoppen får du oplæg om evalueringsmetoder 

og tips og tricks til data behandling, og sammen med 

en kollega, mulighed for at arbejde med jeres konkre-

te problemstillinger. Gennem sparring med CFBU og 

andre boligsociale kolleger kan I finde løsninger på 

jeres metodiske udfordringer.

FORMÅLET MED WORKSHOPPEN ER:

• I får konkret og målrettet sparring på de  

udfordringer,  I sidder med.

• I kommer godt i gang med jeres evaluering.

• I får inspiration fra andre helhedsplaner, der  

sidder med lignende udfordringer.

• I får tips og tricks til forskellige evaluerings- 

metoder og dataindsamling.

Tag jeres egne projekter og tekster med på works-

hoppen, så vi kan arbejde med de konkrete udfordrin-

ger, som I står med.

MÅLGRUPPE

Projektledere- og medarbejdere i boligsociale

helhedsplaner

TID OG STED 

11. oktober 2017 kl. 10.00-15.00

CFBUs lokaler, Sadelmagerporten 4, 2650 Hvidovre

TILMELDING

Der er begrænset antal pladser, så det er først-

til-mølle. Hver helhedsplan kan deltage med 2-3 

medarbejdere. Send en tilmelding til jnk@cfbu.dk 

med navnet på alle deltagere.

FORBEREDELSE

For at workshoppen bliver så relevant og brugbar 

som muligt, bedes I senest d. 19. september sende 

en beskrivelse af en udvalgt indsats, som I vil arbejde 

med og succeskriterier. I modtager mere information 

ved tilmelding.

UNDERVISERE

Specialkonsulent, Anne Maria Foldgast 

og Seniorkonsulent, Sidsel Vinther Breau

EVALUERINGS- 
METODER OG  
REDSKABER

Workshop med inspiration til 
evaluering af boligsociale indsatser
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e va l u e r i n g s -  m e to d e r  o g   r e d s k a b e r  

FORELØBIGT PROGRAM

09.45-10.00: ankomst og kaffe 

10.00-10.30: velkomst og præsentation af jeres egen indsats og succeskriterier 

10.30-11.30: valg af metode - fordele og ulemper ved forskellige evalueringsmetoder.

  - Oplæg og arbejdsgrupper 

11.30-12.00: valg af respondenter - tips og tricks

  - Oplæg og arbejdsgrupper 

12.00-12.45: Frokost

12.45-14.15: databehandling og den gode arbejdsplan for evalueringen 

  - Oplæg og arbejdsgrupper

  - Pause med kaffe og kage

14.15-14.45: Fremlæggelse i plenum - vi inspirerer hinanden!

14.45-15.00: afrunding og tak for idag


