
 

 

1 / 2 

Temadag om tidlig indsats 
Temadag om samarbejdet mellem kommunale og boligsociale medarbejdere om tidlig indsats. 
 

CFBU og Boligsocialnet inviterer til temadag om samarbejdet mellem boligsociale medarbejdere og 
kommunale indsatser for små børn, der bor i udsatte boligområder.  
Sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder dagligt med forældre om små børn i udsatte 
boligområder. Flere og flere boligsociale projekter indgår i samarbejder med de professionelle 
kommunale aktører, blandt andet om aktiviteter som forældrecafeer, familiekurser eller legestuer i 
boligområderne.  
Boligsocialnet og CFBU vil gerne understøtte samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer 
og temadagene har til formål at inspirere, kvalificere og understøtte at nye samarbejdsrelationer 
opstår.  
 
Arr. nr.:  2018-0033 og 2018-0034 
Dato og tid: 6. marts 2018 (Aarhus) og 8. marts 2018 (København), begge dage fra 10.00-15.30 
Arr. sted:  Lynfabrikken, Vestergade 49, Aarhus C og  

KL-Huset, Weidekampsgade 10, København S  
Arr. leder:  Ulla Schärfe, boligsocialnet og Rikke Engly Mygind, CFBU 

Pris: 299kr 

Deltagere: Boligsociale medarbejdere, pædagoger, sundhedsplejersker, dagplejere, 
dagtilbudsledere og pædagogiske konsulenter mv.  

Vi anbefaler, at I deltager som en delegation med minimum én boligsocial 
medarbejder og én kommunal repræsentant. I er dog også velkomne, hvis dette ikke 
kan lade sig gøre. 

 

Program gældende for begge temadage 
 

Kl. 09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe 

Kl. 10.00 – 10.15 Velkommen 

Kl. 10.15 – 11.00 Introduktion feltet 
v/Mette Deding, VIVE 

Kl. 11.00 – 11.30 Hvad betyder det for os? 
Gruppedrøftelse ved bordene 

Kl. 11.30 – 12.00 Samarbejde om tidlige indsatser i udsatte boligområder 
v/Seniorkonsulent Helle Nielsen og Specialkonsulent Rikke Engly Mygind 

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost 

Kl. 12.45 – 13.30 

 
Pop ups: Praksiseksempler på samarbejder om tidlige indsatser  
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13.30 – 14.15 Hvad kan vi gøre i vores boligområde? 
Gruppedrøftelse ved bordene 

14.15 – 15.15 Afsluttende oplæg 
v/Grethe Kragh Müller, psykolog DPU 
(med forbehold for ændringer i Aarhus) 

15.15 – 15.30 Afrunding og tak for i dag 
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