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Foreløbigt program for DHI’s temakonference den 22. april 

kl. 13.00 – 16.00 om Socialøkonomiske Virksomheder. 

DHI´s temamøde 22.4.2015

I forbindelse med DHI´s generalforsamling afholdes temamøde om socialøkonomiske 

virksomheder, hvor vilkår, problemstillinger og erfaringer om socialøkonomiske virksom-

heder foldes ud: Hvad er socialøkonomiske virksomheder? Hvem kan have glæde af 

dem? Barrierer? Etablering og drift? Hvordan kan DHI/Ligeværds medlemsskoler even-

tuelt fungere som socialøkonomiske virksomheder og/eller medvirke som indslusnings-

forløb. 

Der er brug for alternative veje til arbejdsmarkedet for udsatte borgere

Kun få STU-unge, og en del andre unge uden kompetencegivende uddannelser, bliver 

umiddelbart parate til arbejdsmarkedet, hverken på ordinære eller særlige vilkår (afkla-

ringsforløb, virksomhedspraktik, løntilskudsforløb, fleksjob etc.).

I de sidste år har der været talt meget om socialøkonomiske virksomheder som en af 

løsningerne på markedssamfundets udstødelse af dele af befolkningen fra selvforsørgel-

se og deltagelse i samfundet. Socialøkonomiske virksomheder kan tilgodese flere unges 

muligheder for at få tilknytning til arbejdsmarkedet eller som overgang til det ordinære 

arbejdsmarked på en anden måde.

Socialøkonomiske virksomheder som indsats i DHI/Ligeværds praksis 

Socialøkonomiske virksomheder er i dag en konkret mulighed for dele af DHI/Ligeværds 

målgrupper. Flere af DHI/Ligeværds medlemmer og andre har i årevis draget erfaringer 

med socialøkonomisk virksomhedsdrift. Ressourceforbrug, virksomhedsplan, forretnings-

model, kundegrundlag, økonomi og lovgivning er imidlertid store udfordringer med ud-

gangspunkt i en pædagogisk skolehverdag.

DHI/Ligeværd overvejer et socialfondsprojekt om socialøkonomiske virksomheder, og 

hvordan projektet om oplevelsesmedhjælper kan relateres til socialøkonomi. Desuden del-

tager DHI/Ligeværd i Folkemødet på Bornholm med et arrangement om socialøkonomi-

ske virksomheder.

Reserver den 22. april 2015 til DHI´s generalforsamling og temamøde i Vejle.  

Netværket dHi afholder 
generalforsamling og temakonference om 
”socialøkonomiske virksomheder”
i Spinderihallerne vejle den 22. april

DHI Generalforsamling  
fra kl. 10.00-12.00 

1. valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag  
(10 dage før til formanden) 

5. Fastsættelse af mål og handlingsplan 

6. Fastlæggelse af kontingent 

7. Valg af 
 - 3 bestyrelsesmedlemmer 
 - statsautoriseret revisor 

8. Eventuelt 

Spinderihallerne, som er nyt medlem i DHI, danner i dag 
rammen om Danmarks største udviklings- og innovati-
onsmiljø for folk, der arbejder i krydsfeltet mellem er-
hverv, design og kunst. www.spinderihallerne.dk

Er du parat til at blive en god kæreste?
• Hvordan finder du en kæreste? 
• Hvor finder du en kæreste? 
•  Hvordan får du det godt med en kære-

ste?
•  Hvordan kan du være sammen med en 

kæreste?

Pris
Der betales et depositum på 500 kr.  
Depositum fratrækkes endelig pris for 
kurset på 3000 kr. Der kan søges om pris-
nedsættelse.

Hvor og hvornår
Sansestormerne, 
Tretommervej 33, 8240 Risskov. 
Den 28 juni til 4 juli 2015

Ring og hør nærmere
Hvis du har spørgsmål og vil vide mere om 
kurset så ring på tlf. 86 17 85 11

Tilmelding
Tilmelding på skolens hjemmeside 
www.sansestormerne.dk/ 
Seneste tilmeldingsfrist er d. 28.5

Underviser
Karen Nør, lærer i sansemotorisk træning, 
idræt, og musik. 
Annie Damm, underviser på Ung til Voksen, 
Sansestormerne. 

Gæstelærer
Helge Myrup, kendt fra TV og fra  
www.seksualundervisning.dk

KÆRESTEKURSUS PÅ SANSESTORMERNE i Aarhus


