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26/02/2015 

 

 
Temadag for ledere 

 

 
Viborg 

 

11/03/2015 
 

 

PKA Informationsmøde 

 

Århus 

 
13/03/2015 
 

 
DJØF med løg(n) – Comedy show 

 
Århus 

 
18/03/2015 

 

 
Den professionelle hjælper: Magt, myndighed og 

omsorg. 
 

 
Holstebro 

 
17/04/2015 
 

 
DJØF med løg(n) – Comedy show 

 
Holstebro 

 
20/04/2015 

 

 
Vores tolkninger af andres adfærd 

 

 
Aalborg 

 

 

24/04/2015 
 

 

DJØF med løg(n) – Comedy show 

 

Aalborg 

 

29/04/2015 

 

Ondets rod  
 

 

Århus 

 
04/05/2015 

 
Hvad sker der med den velfærdsprofessionelles 
rolle i disse år? 

 

 
Århus 

 

05/05/2015 

 

Hvad sker der med den velfærdsprofessionelles 
rolle i disse år? 

 

 

Aalborg 

 
06/05/2015 

 

 
Hvad sker der med den velfærdsprofessionelles 

rolle i disse år? 
 

 
Holstebro 

 
 

 

 
 



 
 

     
 

Kære socialrådgivere og socialrådgiverstuderende i Region Nord 
 

Så er vi igen parate med flere gode medlemsarrangementer for foråret 2014 – der 
er både arrangementer til eftertanke, til debat og diskussion, til oplysning og viden 

og ikke mindst til et sjovt grin. 
 
Det er lykkedes os at få fat i den meget efterspurgte oplægsholder og comedy-

mand Per Helge Sørensen, der med 3 fredagsarrangementer i Holstebro, Ålborg og 
Århus, kommer med showet ”DJØF med løg(n)”. Tag dine socialrådgiverkollegaer 

under armen og få en god start på weekenden med et godt grin. Vi byder på et glas 
vin, øl eller vand til at skylle det hele ned med. Dig og dine kollegaer kunne så evt. 

efterfølgende vælge at gå ud og spise sammen. 
 

Samme 3 byer får også besøg af sociolog, forsker, professor og forfatter Nanna 
Mik-Meyer, der er bogaktuel med udgivelsen ”At skabe en professionel”. Nanna 
har gennem mange år arbejdet med det sociale arbejde, og især socialrådgivernes 

arbejde indenfor beskæftigelsesområdet har haft hendes opmærksomhed.  
 

Og så er det Århus der får besøg af psykolog Anette Skriver, der i efteråret holdte 
oplæg i Ålborg og Holstebro under overskriften ”Ondest rod”. Oplæg og 

efterfølgende debat, er blevet rost af samtlige deltagere der deltog. 
 
De unge medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening har fået en større interesse 

og viden om vigtigheden af at have en god pensionsopsparing. Derfor kommer PKA 
forbi Århus og giver en grundig indføring i vores pensionskasseforhold og de ting vi 

skal være opmærksomme på, uanset om vi er ung eller kommende seniorer. 
Arrangementet er for alle aldersklasser. 

  
Endvidere sætter vi spot on på os selv som professionel hjælper. Psykolog Mette 

Thuesen vil med oplægget ”Den professionelle hjælper: Magt, myndighed og 
omsorg” komme bag ved de følelsesmæssige udfordringer ved at være professionel 
hjælper, og hvilke hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige strategier vi benytter for 

at kunne tackle dem. 
 

Sidst, men ikke mindst, har vi inviteret forfatter og oplægsholder Dorthe 
Birkmose til Ålborg, med oplægget ”Vores tolkninger af andres adfærd”. Fordi vi 

mennesker er sociale, og fordi livet er kompliceret, så sker det, at vi gør andre 
mennesker ondt. Et interessant og måske kontroversiel emne, der alt andet lige, vil 

kunne give anledning til en god diskussion. 
 

Jeg håber at se rigtig mange af jer til de kommende arrangementer, som kun er for 
medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Sammenslutningen af Danske  
Socialrådgiverstuderende (SDS). Du er velkommen til at 

tage en kollega med, som ikke er uddannet socialrådgiver. 
De kan deltage mod en mindre betaling, hvis de er 

organiseret i deres eget forbund. 
 

På rigtig glædelig gensyn og god fornøjelse. 

 

 
Mads Bilstrup 

Formand Region Nord 



 

     
 

Temadag for ledere  

En ny stor engelsk undersøgelse viser, at mellemledergruppen ofte er blandt 

dem, der trives dårligst på arbejdspladsen. Årsagerne er blandt andet, at de 

føler sig undervurderede og overbebyrdede, ingen lytter til dem og de er 

overvældede af en følelse af meningsløshed – og så klager de over, at lederne 

over dem ikke foretager sig synderligt meget. (Lucy Kellaway, i Politiken.) 

 
På kurset arbejder vi med de udfordringer du møder som leder. Måske kender 

du nogle af ovenstående udfordringer- måske ser din virkelighed anderledes ud- 

med loyalitetskonflikter, nogle medarbejdere, du har svært ved at håndtere, 

store krav fra dig selv til dig selv, ensomhed, vanskelighed ved at sætte 

grænser, krydspres eller det svære ved at stille op for sig selv – eller…? 

 
Vi tager udgangspunkt i de udfordringer, som I selv kommer med, så arbejdet 

bliver tæt på og relevant for dig. Når du går hjem har du forhåbentligt fået 

hjælp til –og lyst og mod til at tage fat i de svære problemstillinger. 

 

På kurset arbejder vi med en blanding af oplæg, sparring, videndeling og egne 

cases.  

 

Charlotte Detlif er tilknyttet Københavns kommune som ledelsescoach. Hun 

arbejder i dag især med ledelse og organisationsudvikling i Københavns 

kommune. Hun har gennem mange år faciliteret netværk for ledere og har en 

baggrund som personalechef og tidligere arbejdsmiljøkonsulent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Viborg 26. februar 2015, kl. 9.00 – 15.30 

 Sted: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69  
8800 Viborg 

 Tilmelding klik her senest 12. februar 
 

  
Charlotte Detlif 

http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7823&CalendarEventID=10175


 
 

     
 

PKA Informationsmøde 

Vi afholder i samarbejde med PKA Pension et møde for alle aldersgrupper. 

 

Bliv klogere på din pensionsordning i PKA. 

 

Ved du…. 

Hvordan du er dækket i pensionskassen? 

Hvem der får udbetalingerne fra pensionskassen, hvis du dør? 

Hvad du skal gøre, hvis du: 

 Går ned i arbejdstid? 

 Skal på orlov? 

 Fratræder din stilling? 

 Bliver syg? 

 

Få svar på det og meget mere til vores informationsmøde. 

 

Det er vigtigt at kende til de ydelser, som kan komme på tale fra pensionkassen 

ved pensionering, sygdom eller dødsfald, ligesom man bør vide hvilke 

konsekvenser det kan have, at arbejde på nedsat tid eller holde orlov. 

 

Oplægsholder på mødet er Pensionsrådgiver fra PKA Pension. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Århus 11. marts 2014, kl. 16.00 – 18.00 
Sted: Århus Salen, Skt. Knuds Torv 3, 1. 
8000 Århus C. 

Tilmelding klik her senest 25. februar. 
 

 

 
 

http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7823&CalendarEventID=10174


 

     
 

DJØF MED LØG(N) - En bureaukrats bekendelser! 

 

 

 

Glæd dig til et fantastisk og meget morsomt show, hvor Per Helge Sørensen 

spidder det absurde bureaukrati, som hersker i toppen af danske offentlige 

virksomheder og organisationer. 

 

Showet handler om endeløse omstruktureringer, virkelighedsfjerne 

strategiplaner, uendelige møder uden dagsorden og Powerpoints med alt for 

mange bullits. Alle, der har kæmpet sig gennem en uendelig lang Powerpoint-

præsentation af den nye strategiplan 3.0 og bare drømt om, at topledelsen 

måske denne gang vil koncentrere sig om, at få printeren til at virke, bør se Per 

Helge Sørensens kærlige favntag med papirtigrene på direktionsgangene. 

 

Per Helge Sørensen har arbejdet som konsulent og fuldmægtig i 

centraladministrationen. Hans historier om grotesk ledelse er meget 

genkendelig for alle, der har arbejdet i større organisationer. 

 

Så tag dine kollegaer under armen, og få en sjov og meget munter start på 

weekenden. Vi byder på lidt snack og en forfriskning eller 2.  

Se evt. mere på www.perhelges.dk 

 

Århus 13. marts 2015, kl. 18.00 – 20.00 

Sted: Århus Salen, Sct. Knuds Torv 3, 1. 
8000 Århus C.  

 Tilmelding klik her senest 27. februar.  
 
Holstebro 17. april 2015, kl. 18.00 – 20.00 

Sted: VIA-UC Holstebro, Gl. Struervej 1 
7500 Holstebro 
Tilmelding klik her senest 7. april. 

 
Aalborg 24. april 2015, kl. 18.00 – 20.00 

Sted: DS, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg 
Tilmelding klik her senest 10. april. 

 
Per Helge 

http://www.perhelges.dk/
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7823&CalendarEventID=10176
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7823&CalendarEventID=10177
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7823&CalendarEventID=10178


 
 

     
 

Den professionelle hjælper: Magt, myndighed og omsorg. 

 

Socialrådgivere står ofte i situationer, hvor deres rolle og funktion er en 

blanding af at skulle yde hjælp og f.eks. kontrollere, udøve pres og sanktionere. 

De forskellige roller kan skabe forvirring og usikkerhed hos borgeren, og kan 

være vanskelige at tackle for socialrådgiveren i mødet med borgeren. Samtidig 

er den personlige motivation for at vælge at uddanne sig inden for et hjælpefag 

ofte i direkte modstrid med rollen som magtudøver. Blandingen mellem rollerne 

som hjælper og myndighed kan således være en dyb personlig udfordring i 

forhold til egne følelser og oplevelser af ens egen rolle og funktion.  

 

I psykolog Mette Thuesens oplæg vil de følelsesmæssige udfordringer ved at 

være professionel hjælper beskrives, og de forskellige hensigtsmæssige og 

uhensigtsmæssige strategier vi benytter til at tackle disse udfordringer vil blive 

diskuteret.  

 

Mulige dybe motiver for at blive hjælper vil blive berørt, samt hvilke 

konsekvenser disse kan have for udøvelsen af hjælpefaget. Endelig vil der blive 

givet forslag til, hvordan vi kan øge vores opmærksomhed omkring disse 

motiver og derved styrke vores frihed i mødet med borgeren og forebygge 

udbrændthed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Holstebro 18. marts 2014, kl. 16.00 – 18.00 

Sted: VIA-UC Holstebro, Gl. Struervej 1  
7500 Holstebro 

Tilmelding klik her senest 4. marts. 
 
 

 

 

 
Mette Thuesen 

  

http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7823&CalendarEventID=10179


 

     
 

Vores tolkninger af andres adfærd 
-og når gode mennesker handler ondt. 

 
Vi kan som personale opleve, at borgere og pårørende kan have 

problemskabende adfærd. Vores tolkninger af andres adfærd er afgørende for 

såvel vores selvbeskyttelse som vores måde at behandle andre på.  

 

Der er tre hovedspor i de tolkninger, som vi foretager: Vi kan vende afmagten 

for meget ind eller for meget ud; men kan også tolke andres adfærd fagligt. 

 

På trods af vores gode intentioner kan vi risikere at krænke eller ydmyge 

borgere og pårørende. Eller vi kan være vidne til at andres – eller systemets – 

krænkelser af mennesker, der har behov for hjælp.  

 

Hvis vi skal kunne gøre noget ved risikoen for forråelse, kræver det, at vi tør se 

det og tale om det – og hverken legitimerer det med negativt sprogbrug eller 

skjuler det i positivt sprogbrug.   

 

Hvis du vil have en forsmag på Dorthe Birkmose som foredragsholder, kan du 

besøge hjemmesiden www.dorthebirkmose.dk 

 

 

 

Litteratur: 

Birkmose, D.: Vores tolkninger af andres adfærd. ViPU Viden, 15. årgang, nr. 2, juni 2013. 

 

Birkmose, D.: Når gode mennesker handler ondt – tabuet om forråelse. Syddansk 

Universitetsforlag 2013.  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Aalborg  20. april 2015, kl. 16.00 – 18.30 

Sted: DS, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg 
Tilmelding klik her senest 7. april. 

 
  

Dorthe Birkmose 

  

http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7823&CalendarEventID=10180


 
 

     
 

Ondets rod 
 

Ca. 800.000 voksne danskere lider af hyppigt tilbagevendende smerter eller 

kroniske smerter – derudover har mange periodiske muskuloskeletale smerter 

og har risiko for at blive en del af kronikergruppen. Det betyder ca. 1 million 

tabte arbejdsdage om året, hvilket gør kroniske smerter til den næststørste 

økonomiske byrde i det danske sundhedsvæsen efter psykisk lidelse.  

 

Mange af disse mennesker roterer rundt i behandlingssystemet samtidig med, 

at de paradoksalt nok tilsyneladende bliver mere og mere afhængige af 

behandling. En ikke uvæsentlig del af gruppen bliver afhængige af det sociale 

systems foranstaltninger og er hermed samlet set en tung belastning for 

samfundsøkonomien.  

 

Arbejdet med disse borgere i det sociale system kan til tider opleves mere som 

overtalelse og modarbejde end motivation og samarbejde. Det kan være 

vanskeligt ikke at blive drænet af borgerens tilsyneladende fastlåste situation og 

opleve, at man fagligt og menneskeligt bliver stillet skak mat. 

 

Starten på at kunne mestre de komplekse problemstillinger er indsigt!  

Fyraftensmødet vil give deltagerne indsigt i neurofysiologiske og psykologiske 

faktorer vedr. smerter. Denne indsigt vil kunne øge forståelsen for både 

kompleksiteten og give inspiration til dialogen og samarbejdet med den 

smerteplagede borger. 

 

Oplægsholderen vil desuden give deltagerne indsigt i de ikke medicinske 

muligheder der er i arbejdet med den kroniske smertepatient og give praktiske 

ideer og strategier til at åbne kommunikationen og samarbejdet med den 

fastlåste smerteramte borger.  

 

Ondets Rod ved klinisk psykolog Anette Skriver 

 

 
 

 
 
 

Århus  29. april 2015, kl. 16.00 – 18.00 
Sted: Århus Salen, Skt. Knuds Torv 3, 1, 
8000 Århus C. 

Tilmelding klik her senest 15. april. 
  

Anette Skriver 

 

http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7823&CalendarEventID=10181


 

     
 

Hvad sker der med den velfærdsprofessionelles rolle i disse år? 
 

Nanna Mik-Meyer vil med afsæt i bogen ’At skabe en professionel’ diskutere, 

hvordan man som socialrådgiver kan forvalte sin faglighed i arbejdet i dag.  

 

Hun vil se kritisk på nutidens coach-rolle, som velfærdsprofessionelle forventes 

at tage på sig, da det er en rolle, der i stadig stigende omfang synes at 

udgrænse rollen som fagekspert. Hun vil desuden diskutere, hvordan 

brugerinddragelse kan gennemføres i dag - i lyset af forventningen om at 

etablere en coachene relation til borgeren.  

 

Hendes og kollegers forskning viser nemlig, at rollen som fagekspert udfordres i 

takt med at der kommer mere og mere fokus på at være coach og sikre 

brugerinddragelse i arbejdet. Når man i dag således stiller nye krav til brugerne, 

så vil det med andre ord også betyde, at man må stille nye krav til den 

fagprofessionelle. 

 

Spørgsmålet er imidlertid om denne udvikling gavner kvaliteten af det faglige 

arbejde, eller om brugerinddragelse, coaching og lighed i relationen til borgeren 

også kan tænkes at skabe særlige vanskelige forhold for socialrådgivernes 

arbejde.  

 

Nanna Mik-Meyer er professor (i sociologi) ved Copenhagen Business School. 

Hun har i en årrække forsket i statens møde med borgeren og er desuden en 

hyppigt anvendt foredragsholder. I 2012 modtog hun FUHU’s formidlingspris og 

hun har desuden modtaget en række andre forsknings- og formidlingspriser. Se 

også www.mik-meyer.com 

 

 

 

Århus  4. maj 2015, kl. 16.00 – 18.00 

Sted: VIA-UC Århus, Skejbyvej 15 
8240 Risskov. 

Tilmelding klik her senest 20. april. 
 
Aalborg  5. maj 2015, kl. 16.00 – 18.00 

Sted: DS, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg 
Tilmelding klik her senest 21. april. 

 

Holstebro 6. maj 2015, kl. 16.00 – 18.00 
Sted: VIA-UC Holstebro, Gl. Struervej 1,  

7500 Holstebro 
Tilmelding klik her senest 22. april. 

 
Nanna Mik-Meyer 

 

http://www.mik-meyer.com/
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7823&CalendarEventID=10182
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7823&CalendarEventID=10183
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7823&CalendarEventID=10184


 
 

     
 

  

”Socialt Arbejde i Farver”  
på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus 

d. 6. maj 2015 kl. 9.30-15.15 
 

Tema: Socialt Ansvar anno 2015? 
En faglig aktivitetsdag for socialrådgivere, socialrådgiverstuderende, undervisere, 
praktikvejledere, institutioner, brugerorganisationer og samarbejdspartnere inden for 
socialt arbejde i ind- og udland. 
 
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus inviterer jer til en dag, der vil summe af 
aktiviteter. Gennem oplæg, workshops og stande vil vi sætte fokus på spørgsmålet 
om hvem, der har eller tager det sociale ansvar anno 2015. 
 
Dagens program: 

 Velkomst v/ Dansk Socialrådgiverforenings regionsformand Mads Bilstrup  

 Oplæg v/ leder af Kirkens Korshær i Aarhus Morten Aagaard 

 Oplæg v/ Morten Ejrnæs, Lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, 

Ålborg Universitet 

 Workshops 

 ”Markedsplads” med stande, underholdning og mulighed for at købe mad 

Hvis I har lyst til at deltage i dagen, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.  
 
Frist for tilmelding af workshop eller stand senest d. 2. marts 2015, hvorefter der 
udarbejdes uddybende program og invitation. 
 
For tilmelding af workshop, send en kort beskrivelse (max 100 ord) til Maja Juul-Olsen 
på mailadressen mjo@via.dk 
 
For tilmelding af stand, send en kort beskrivelse (max 100 ord) til Gordon Vincenti på 
mailadressen gv@via.dk  
 
Arrangementet finder sted på VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i 
Aarhus, Skejbyvej 15, 8240 Risskov 

mailto:mjo@via.dk
mailto:gv@via.dk


Socialt arbejdes praksis 

IDÉCAFE 4. februar kl.8.30 
Dokumentation,  

evaluering og udvikling  

 

Ønsker I at videreudvikle praksis, og 
kan bruge en håndsrækning i arbejdet, 
tilbyder kommende socialrådgivere fra 
7. semester bistand. 

 

I bachelorprojektet skal de studerende fokusere på en praksisrele-
vant problemstilling og udrede, evaluere eller udvikle og pege på 
handlemuligheder i det sociale arbejde. 

 

 

 

 

 

Derfor:  

Har I ønske om at få elementer fra Jeres praksis undersøgt, evalue-
ret og/eller udviklet, så udnyt mulighederne—her er den knofedt, 
som kan være vanskelig at trylle frem i en travl hverdag. 

 

Et ønske om samarbejde—eller en ide`- kan præsenteres på  

Idécafe d. 4.2. eller vi kan formidle en aftale.  

 

Hør mere hos: 

Socialrådgiver Kirsten Henriksen khen@viauc.dk 

Socialrådgiver Lars Vestergaard lve@viauc.dk 

SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN I AARHUS 


