VÆRKTØJER
TIL MAPPING
Workshop om kortlægning
som arbejdsredskab i det
boligsociale arbejde

Mangler I inspiration til, hvordan I kan arbejde mere
systematisk med mapping i det boligsociale arbejde? CFBU afholder en workshop, som klæder jer på
til at kortlægge, skabe overblik og mobilisere lokale
aktører. På workshoppen får I praksisnære oplæg
om mapping, og mulighed for at arbejde med jeres
egne fremgangsmåder ift. kortlægning. Alt sammen
med sparring fra andre boligsociale medarbejdere og
CFBU.
FORMÅLET MED WORKSHOPPEN
•
I bliver klædt på til at arbejde med mapping.
•
I får konkret inspiration og sparring fra CFBU og
andre helhedsplaner.
•
I får præsenteret en række anvendelige værktøjer til kortlægning.

MÅLGRUPPE
Projektledere- og medarbejdere i boligsociale
helhedsplaner. Deltagelse kræver ikke forudgående erfaring med mapping, men gerne interesse i at
arbejde med metoden i det boligsociale arbejde.
UNDERVISERE
Anne Maria Foldgast og Sarah Lunar
FORBEREDELSE
For at workshoppen bliver så relevant og brugbar
som muligt, bedes I senest den 13. november sende
et par linjer om jeres erfaring med at arbejde med
mapping, og hvad I finder særligt spændende ved
metoden.
TID OG STED
30. november 2017 kl. 13.00-16.00 i CFBU’s lokaler,
Sadelmagerporten 4, 2650 Hvidovre.
TILMELDING
Der er begrænset antal pladser, så det er først-tilmølle. Hver helhedsplan kan deltage med 2-4
medarbejdere. Send en tilmelding til jnk@cfbu.dk
med navnet på helhedsplanen og alle deltagere.

NY RAPPORT OM MAPPING
CFBU udgiver i november en ny rapport om at anvende
mapping som redskab i det boligsociale arbejde.
Se mere på www.cfbu.dk.

Spørgsmål om workshoppen kan rettes til
Anne Maria Foldgast, amf@cfbu.dk eller
Sarah Lunar, slu@cfbu.dk

Se program på næste side >>

VÆ R K TØ J E R T I L M A P P I N G

FORELØBIGT PROGRAM
12.50-13.00:

Ankomst og forfriskning

13:00-13:10:

Velkomst og introduktion

13:10-14:00: Oplæg om metode til mapping, arbejdsgrupper og snak i plenum
		
14:00- 14:05: Kort pause
14:05-15:05:

Oplæg om at skabe overblik over mapping, arbejdsgrupper og snak i plenum

15:05-15:25:

Pause med kaffe og kage

15:25-15:50:

Oplæg om at sætte mapping i spil og snak i plenum

15:50-16:00:

Afrunding og tak for i dag
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