
BEDRE VELFÆRD GENNEM
ØGET FAGLIGHED

Bliver fagprofessionelle begrænset i udøvelse af deres
fagprofessionelle dømmekraft på grund af overstyring af
velfærdsområderne? Eller er det de fagprofessionelle, der kan
blive bedre at tage ansvar for at definere og italesætte
fagligheden?
 
Høj faglighed og dømmekraft blandt fagprofessionelle er en nødvendig
forudsætning for kvalitet i velfærden – vi debatterer, hvordan ansvaret for
den faglige udvikling blandt fagprofessionelle kan øges, og hvordan man
undgår ufleksibel overstyring.

18 .  maj  2020  kl .  15 - 17

Herluf  Trol les  Gade  1 1 ,  1052  København

Arrangementet  henvender  s ig  t i l  al le  med  en

interesse  for  udvikl ingen  af  fagl ighed  i

ve l færdssamfundet

 

Der  er  efterfølgende  general forsamling  i  Selskab

for  evidens  og  praksis .

Hvornår?

Hvor?

Hvem?

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på evidensogpraksis.dk



PROGRAM
15.00-15.10 Velkommen

Velkomst ved Dansk Evalueringsselskab, Dansk ImplementeringsNetværk og Selskab for evidens

og praksis.

15.10-15.40 Oplæg med udgangspunkt i bogen ”Vi tror ikke – vi undersøger: Hvordan

systematisk refleksion driver fagligheden frem” v/ bogens forfattere,

Gitte Riis Hansen og Nicolaj Ejler

Oplægget sætter fokus på udvikling af faglighed som et organisatorisk og

ledelsesmæssigt anliggende. Forfatterne argumenterer i bogen for at styrke

fagligheden ved at styrke de fagprofessionelles fælles systematiske refleksioner af

deres egne kontinuerlige, systematiske observationer af praksis og dokumentation af

disse og borgernes progression. Forfatterne taler for at faglighed ikke kan være

privatiseret og individfunderet, men at der må udvikles en kollektiv faglighed, hvor

der skabes en ”Vi tror ikke – vi undersøger”- kultur, som understøtter en målbevidst og

begrundet praksis.

15.40-16.15 Perspektivering af oplæg v/Selskab for evidens og praksis, Dansk

ImplementeringsNetværk og Dansk Evalueringsselskab

Forfatternes oplæg perspektiveres i et evidens-, et implementerings- og et

evalueringsperspektiv af henholdsvis Selskab for evidens og praksis, Dansk

ImplementeringsNetværk og Dansk Evalueringsselskab.

16.15-16.50 Fælles debat
Vi runder dagen af med en debat om, hvordan faglighed og styring bindes

konstruktivt sammen.

16.50-17.00 Tak for i dag og invitation til generalforsamling i Selskab for evidens og

praksis

17.15-18.00 Generalforsamling i Selskab for evidens og praksis

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på evidensogpraksis.dk

Nicolaj er stifter og partner
i konsulentfirmaet Realize
og forfatter til flere andre
bøger, bl.a. den nylige
'Faglig ledelse mellem
kerneopgave og styring'.

Gitte er chefkonsulent på
Professionshøjskolen Absalon og
forfatter til flere bøger og artikler,
der har fokus på faglighed i
velfærdsprofessioner, udsathed
og faglig ledelse.


