Landskonference 2017
Landskonferencen tager udgangspunkt i LEVs nuværende fokussag om beskyttet beskæftigelse (§ 103) og
aktivitetstilbud (§ 104)
Formålet med konferencen er at skabe fokus på området, præsentere nye og anderledes aktiviteter og give
beslutningstagere bedre mulighed for at skabe nye tilbud og udvikle eksisterende.
Med LEVs Landskonference 2017 sætter vi spot på, hvordan vi giver mennesker med udviklingshæmning mulighed for
at få en aktiv hverdag med beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der er spændende, udviklende og giver den enkelte
selvværd og livskvalitet. I kraft af gode værkstedstilbuds rehabiliterende indsats kan det for nogen oven i købet være
en måde at forberede sig til at komme i skånejob på det ordinære arbejdsmarked.
Målgruppen for konferencen er kommunal- og landspolitikere, fagprofessionelle fra udførerområdet,
myndighedsmedarbejdere og beslutningstagere fra kommunerne og pårørende.
Konferencen afholdes torsdag den 2. november kl. 10-16:30 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding,
Pris for deltagelse 900,00 kr.

Program
10.00 – 10.15

Velkomst og praktisk info

Anni Sørensen og Ib Poulsen, LEVs
landsformand og næstformand
Henning Jahn, formand for
Støtteforeningen for et Dansk
Forsorgshistorisk Museum

10.15 – 10.45

Historien bag beskæftigelses-, aktivitets, og
samværstilbud
Henning Jahn, fra Dansk Forsorgshistorisk Museum,
vil ridse historien op om udviklingen af værksteder
og aktivitets-og samværstilbud gennem det sidste
halve århundrede.

10.55 – 11.15

Brugerinddragelse om budget og ombygning
Antropolog Thea Hulvej Good holder oplæg om
brugerindragelsen i forbindelse med fordelingen af
10 ekstra millioner til handicapbudgettet i Odense
Kommune og om konkret brugerinddragelse om
etablering af nyt samværs- og aktivitetstilbud.

11.15 – 11.30

Pause

11.30 – 11.40

Livskraft – et projekt om drømme og relationer
Livskraft betyder energi til at leve og udfolde sig, og
det skal være en mulighed for alle uanset
støttebehov. Vi sætter drømme i centrum, fordi de
både er en drivkraft og et pejlemærke i den faglige
indsats. Med drømmene som afsæt arbejder vi med
prøvehandlinger, der giver selvstændighed,
livsglæde og relationer i borgers liv.

Mette Karmark Wenderby og Ann Kinly
Klinge, Fagcenter Livskraft i Aalborg
Kommune (samt evt. en bruger)

11.40 – 12.00

Vaskeriet - en øvebane for mennesker med
udviklingshæmning
Vaskeriet holder et kort oplæg med billeder, hvor de
fortæller deres personlige historier, om hvordan
fællesskabet arbejder, og hvorfor ’Vaskeriet’ er
vigtigt i vores tid.

Katrine Knudsen og Pia Stabel, stiftere
af Vaskeriet, samt brugere.

Thea Hulvej Good, konsulent, en
kollega fra Odense Kommune, samt en
bruger
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12.00 – 12.20

Skovhjælperprojekt
Mennesker med udviklingshæmning holder skoven
ren og oplever, at de kan mere end de troede. Frisk
luft, omsorg og fællesskab er rammerne for et nyt
projekt i skoven, hvor voksne udviklingshæmmede
oplever markante løft i deres kompetencer.

Brugere og pædagog fra projektet, der
er organiseret i Odense Værkstederne

12.20 – 13.10

Frokost

13.10 – 13.30

Dialogmetoden
Dialog skaber platforme for gode møder. Vi skal tale
sammen, vi skal lytte til hinanden og vi skal lære af
hinanden. Dialogmetoden er et redskab, der styrker
evnen til at udtrykke følelser, tanker og behov hos
mennesker med funktionsnedsættelser. Kernen i
metoden er den iscenesatte samtale, hvor det
pædagogiske personale i samarbejde med
deltagerne skaber en respektfuld og meningsfyldt
dialog i trygge rammer.

Thomas Hindsby, leder af LAVUK, samt
en bruger

13.30 - 14.15

Individuelt tilrettelagte læringsforløb
JAC har udviklet et koncept så alle borgere i
aktivitets-og samværstilbuddet får tilbudt individuelt
tilrettelagte læringsforløb med udgangspunkt i den
enkelte borgers kompetencer, ønsker og behov.
Vores aktivitets- og samværstilbud har forskellige
fokusområder for kompetenceudvikling og
forskellige tilgange til at arbejde med
kompetenceudvikling, som du kan læse mere om i
menuen til venstre under de enkelte tilbud.

Lars Urup og en pædagog fra JAC - Job, Aktivitets- og Kompetencecenteret i
Gentofte

14.15 – 14.45

Hvordan ser det ud?
Lasse Højbjerg Helsted vil give et øjebliksbillede af
situationen for beskæftigelses-, aktivitets- og
samværstilbud og pege på indsatsområder, som bør
være pejlemærker
LEV og alle LEVs kredse har sat fokus på området.
Blandt andet undersøges tilbuddenes kvalitet, om
der tilbydes miljø skift og om antallet af dage, der
tilbydes, svarer til den enkeltes behov.

Lasse Højbjerg Helsted,
organisationskonsulent i LEV, ansvarlig
for fokussagen §§ 103- og 104-tilbud
og miljøskifte.

14.45 – 15.00

Pause

15.15 – 16.15

Paneldialog
Med baggrund i dagens oplæg og indspark gør
paneldeltagerne status og taler om de refleksioner
som dagen har givet anledning til.

-Repræsentant fra ULF
-Brian Skov Nielsen, rådmand, Odense
Kommune
-Marie Sonne, forbundsnæstformand
SL
-Anni Sørensen, landsformand, LEV
-Bo Mollerup, direktør, Socialt Leder
Forum
-Claus Bergman Hansen, projektleder,
Projekt KLAP

16.15 – 16.30

Afslutning

Ib Poulsen, LEVs næstformand
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