Velkommen til
SSP-Samrådets
Gadeplanskonference
2018
Torsdag d. 11. – Fredag d. 12. oktober
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
Pris: 2.800,- kr. inkl. moms

Børn, unge og medarbejdere i udsatte positioner!

Gadeplanskonference 2018
Program

Torsdag den 11. oktober 2018:

Kl. 9:00 – 9:30

Ankomst og morgenmad

Kl. 9:30 – 9:45

Velkomst og information om GP2018
v. SSP-Samrådets formand Benny og Fagudvalget

Kl. 9:45 – 11:15

Børn, unge og medarbejdere i udsatte positioner
Børn og unge, som har vanskeligheder, bliver ofte kategoriseret eller
stemplet som ramt af den ”sociale arv” eller præget af
”ghettoopvækst”.
I mit oplæg vil jeg dels tydeliggøre, hvordan enfaktorforklaringer som
social arv kan ødelægge det sociale arbejde, og gøre en blind for det
enkelte barn eller unges unikke forhold - og samtidig vise, hvordan
enfaktorforklaringer kan gøre en blind for de forhold, som kan skabe
modstandsdygtighed og overlevelseskraft hos den enkelte.
Jeg vil i den forbindelse vise hvordan begreberne, risiko, chanceulighed
og resiliens kan være alternativer til ”social arv”.
Morten Ejrnæs er sociolog og lektor i teorier om sociale problemer ved
Aalborg Universitet, samt forfatter: Faglighed og tværfaglighed, og
kapitlet ”Vidensbaseret socialt arbejde i forhold til socialt udsatte
borgere” i antologien Udsat for evidens.

Kl. 11:15-11:45

Pause

Kl. 11:45 – 13:00

Workshop – 1. runde
1. Organisering af gadeplansarbejdet
- tre eksempler på hvordan forskellige kommuner organiserer det
opsøgende arbejde, hvordan medarbejdernes viden bliver bragt ind i
organisationen, og hvordan denne viden bruges i det videre arbejde.
 Bornholm, Sønderborg og Kolding

2. Samarbejde mellem gadeplan og politiets forebygger
Politiets perspektiver i samarbejdet med gadeplansmedarbejdere
3. Gadeplan og frivillige foreninger
Hvordan kan gadeplansmedarbejderne samarbejde helhedsorienteret.
Et oplæg som tager sit udgangspunkt i Ungeindsatsen i Brøndbys projekt
"Fra gadeliv til Foreningsliv".
- eksempel på organisering og metode i det opsøgende arbejde.
4. Metoder i gadeplansarbejdet
- overvejelser om pædagogisk metode i det opsøgende arbejde.
Kl. 13:00 – 14:00

Frokost

Kl. 14:00 – 15:15

Workshop – 2. runde
1. Organisering af gadeplansarbejdet
- tre eksempler på hvordan forskellige kommuner organiserer det
opsøgende arbejde, hvordan medarbejdernes viden bliver bragt ind i
organisationen, og hvordan denne viden bruges i det videre arbejde.
 Bornholm, Sønderborg og Kolding
2. Samarbejde mellem gadeplan og politiets forebygger
Politiets perspektiver i samarbejdet med gadeplansmedarbejdere
3. Gadeplan og frivillige foreninger
Hvordan kan gadeplansmedarbejderne samarbejde helhedsorienteret.
Et oplæg som tager sit udgangspunkt i Ungeindsatsen i Brøndbys projekt
"Fra gadeliv til Foreningsliv".
- eksempel på organisering og metode i det opsøgende arbejde.
4.

Metoder i gadeplansarbejdet
- overvejelser om pædagogisk metode i det opsøgende arbejde.

Kl. 15:15 – 16:00

Kaffe/the og kage
– værelsesnøglen kan afhentes i Receptionen.

Kl. 16:00 – 17:30

Oplæg ift. underretning
Gadeplansmedarbejderen udarbejder en underretning
-

Gadeplansmedarbejderen:
o overvejelser - relationen - inddragelsen af den unge/familien
Socialrådgiveren:
o Hvad skal den indeholde – strategien i det videre arbejde
arbejdsgangen for socialrådgiveren.

Kl. 17:45 – 18:45

Overraskelse

Kl. 20:00

Aftensmad

Kl. 21:30

Social netværksdannelse i U-båden

Fredag den 12. oktober 2018:

Kl. 9:00 – 9:10

Dagens program og praktiske informationer

Kl. 9:10 – 12.00

Tryghed i arbejdet!
- Den Sorte Bog APP
En lommebogs app for gadeplansmedarbejdere. App-en er målrettet
gadeplansmedarbejdere, ungerådgivere, opsøgende medarbejdere,
klubmedarbejdere eller medarbejdere på beslægtede områder, som
arbejder med børn og unge i København. En lommebog medarbejdere kan
have med sig på gaden eller som applikation til din Smartphone eller
tablet.
Bogen er et opslagsværk, der både kan give faglig inspiration og give svar
på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når man går rundt på gaden.
Både spørgsmål fra børn og unge - fx "hvad betyder det, når jeg bliver
indkaldt til vidneafhøring?" Eller "hvor gammel skal jeg være for at søge et
fritidsjob?" Eller mere specifikke faglige spørgsmål som: "Hvilke
oplysninger må jeg videregive til kollegaer? Hvad skal jeg være
opmærksom på, når jeg observerer i et område?"
- Personlige grænser
- Involvering i åbne konflikter eller nødværge
- Forudsigelighed
- Debat i grupper
- Fremlæg nogle synspunkter/diskussioner

Kl. 12:00 –12.15

Opsamling og afrunding

Kl. 12:15 -

Sandwich to go og tak for denne gang 😊

