
 

 
LIGEVÆRDs Årskonference 2019 

 
Ligeværdighed skaber vi i fællesskab  

 
For alle med interesse i børn, unge og voksne med særlige behov 

 
Den 14.—15. november på Vingsted Konferencecenter 

 

Torsdagens program:_________________ 
 

9.30 Velkomst og åbning ved Claus Tobler 
 

9.45—10.15 #Ligeværdighed kommer ikke af sig selv. 

Ligeværd har gennem 50 år kaldt på pionerer i vores sam-

fund. Hør historien om dem, der var, og dem der er. 

 

Hvordan lykkes vi i fællesskab? 

10.15—10.45 Samskabelse  

Vi siger alle samskabelse, men hvad mener vi? Er det bare et 

andet ord for samarbejde? Med samskabelse opstår nye 

svar og nye veje til velfærd. Hør om begrebets betydning, 

historie og potentiale.  

Dorte Nørregaard, centerchef i Videnscenter om handicap. 
 

10.45—11.00 Kaffepause 
 

11.00—11.30 Fælles veje til velfærd —                                 

v/ Vibe Klarup 

Hvem har ansvaret for velfærdssamfundet? En gang var vi 

nærmest enige om, at det var en opgave for det offentlige. I 

dag ser vi eksempler på, at borgere, foreninger, virksomhe-

der og kommuner går sammen for at løse komplekse sam-

fundsproblemer. Jacob Bundsgaard var en af tre forfattere 

til bogen ’Rodskud’ . 
 

11.30—12.30 Ungeliv—Ungestemmer 

Et liv med særlige behov er, ET HELT liv med særlige behov 

som vi er sammen om at støtte. Vi tager et kig hen over de 

unges liv og hører dem fortælle om det gode skole-, uddan-

nelses-, og beskæftigelsesliv.  
 

12.30—13.15 Frokost 

 

 

 

Nyttetænkning—økonomi og effekt i socialt arbejde 

13.15—13.45  Skal det betale sig?  

Nyttetænkningen i de sociale indsatser abonnerer på en  
udviklingsforståelse, der ikke levner meget plads til tidligere  
tiders sociale medborgerskab og en forståelse af mennesket  
som et socialt væsen. Det har konsekvenser for en gruppe  
af unge med udfordringer.  

Vibeke Bak Nielsen, adjunkt ved Aalborg universitet og formand 
for Foreningen for forskning i socialt arbejde. 

 

13.45—15.00 Nyttetænkning i det sociale arbejde er til debat. 

Det sociale arbejde er i de senere år i højere og højere grad blevet 
underlagt kravet om at skulle nytte noget.  Hvad betyder det for 
det sociale arbejdes kvalitet, indhold og menneskesyn?   

Et panel af fagfolk og politikere tager diskussionen. 
 

15.00—16.00 Sebastian Dorset: ”Forklædt som velfungerende” 

Hør Sebastians betragtninger om sin depression, dens årsager, om-
verdenens reaktioner og få hans bud på, hvordan vi som medmen-
nesker håndterer, hvis nogen omkring os trækker sig fra fællesska-

bet og lukker sig inde. 

16.00—18.00 Generalforsamling 

19.00— Jubilæumsmiddag 

Pris: kr. 2.995 ved overnatning i enkeltværelse,  

og kr. 2.695 ved overnatning i dobbeltværelse  

Tilmelding: Ligeværds hjemmeside: www.ligevaerd.dk  

eller send en mail til tina@ligevaerd.dk og oplys navn  

samt /institution/organisation/kommune samt mailadresse.  

Programmet er med forbehold for ændringer og afbud. 

Fredagens program:_____________________ 

9.00—9.15 Morgensang  

9.15—11.45 Hvor er STU’en på vej hen?   

Hvad er der behov for, for at sikre et bredt, kvalificeret og mang-
foldigt uddannelsestilbud til unge med særlige behov. Vi har 
inviteret til en paneldebat, der rummer snak om de unges valg-
muligheder, kvalitetssikring af STU, finansiering og muligheder-
ne for en overbygningsuddannelse. Folketingspolitikere og an-
dre gode folk i debat med Clement Kjersgaard som moderator. 

11.45—12.00 Afrunding på konferencen og tak for denne gang. 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Nummertegn
http://www.ligevaerd.dk/kurser-og-konferencer
mailto:tina@ligevaerd.dk

