
DOKUMENTATION, 
REGISTRERING & 
LOGBØGER

Workshop om dokumentation af 
sociale aktiviteter i udsatte 
boligområder

På workshoppen får du sammen med resten af dine 

kollegaer, mulighed for at arbejde med hvordan log-

bøger kan anvendes. Vi sparrer med jer om valg, til-

pasning og implementering af logbøger i jeres hel-

hedsplan. I bliver også præsenteret for skabeloner, 

der kan bruges til at præsentere jeres fremdrift for 

styregruppe og bestyrelse.

WORKSHOPPEN GIVER:

• Større viden om hvordan, og hvorfor,  man   

skal lave god dokumentation

• Et team der har større kendskab til,  og er i   

stand til at tage ansvar for brug af logbøger 

• Introduktion til og afprøvning af CFBUs logbøger, 

og dermed en fælles/ens - og systematisk måde 

at dokumentere på

• Tips og tricks til hvordan I tilretter CFBUs   

logbøger til jeres virkelighed

• Introduktion til to skabeloner der kan vise   

fremdrift og give overblik over alle   

helhedsplanens indsatser og resultater 

Tag jeres egne aktiviteter og succeskriterier med på 

workshoppen. Workshoppen er en blanding af oplæg 

og øvelser, hvor I vil arbejde med at udarbejde gode 

logbøger for jeres aktiviteter, der rummer dokumen-

tation for præcis det, I gerne vil dokumentere. Der vil 

også indgå faglig sparring om dokumentation af jeres 

succeskriterier. 

HVEM KAN TILMELDE SIG?

Workshoppen er for CFBUs primære målgrupper, bo-

ligsociale medarbejdere, medarbejdere i kommuner 

og boligorganisationer, der arbejder med udsatte bo-

ligområder.

TID OG STED 

Torsdag d. 1. november  2018 kl. 10.00-15.00

E&P-Huset i Gellerup, Århus

Dortesvej 37, 8220 Brabrand

TILMELDING

Der er begrænset antal pladser, så det er først-til-

mølle. Tilmeld dig helst sammen med din kollega eller 

hele dit team. Send en tilmelding til nbe@cfbu.dk med 

navnet på alle deltagere. 

FORUD FOR WORKSHOPPEN

For at workshoppen bliver så relevant som muligt, 

bedes I senest den 18. oktober sende en kort 

beskrivelse af en udvalgt case, som I vil arbejde med 

på dagen. 

UNDERVISERE

Konsulent Stephanie Bernth Ahrenkiel og 

Chefkonsulent Rikke Engly Mygind. 

Se program på næste side >>
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d o k u m e n tat i o n ,   R e G i St R e R i n G  &  Lo G B Ø G e R

FORELØBIGT PROGRAM

9.30-10.00: ankomst, kaffe/the

10.00-10.30:  Velkomst og præsentation 

10.30-11.30:  oplæg om dokumentation og anvendelsesmuligheder - som taler ind i 

  jeres problemstillinger samt arbejde med egen dokumentationsstrategi 

11.30-12.15: Frokost 

12.15-13.15: arbejdsgrupper hvor i arbejder at udarbejde logbøger for jeres aktiviteter 

  – sparring fra CFBu

13.15-14.00: Præsentation og drøftelse af skabelon for at vise fremdrift 

14.00-14.45: Hvad gør i herfra? implementering af dokumentation i en travl hverdag 

14.45-15.00 afrunding og tak for i dag 

OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL WORKSHOP OM DOKUMENTATION OG LOGBØGER 

Når du tilmelder dig vores arrangement 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.


