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Program for EG Sensum Temadag

08.30 Ankomst og morgenmad 
09.30 Velkomst og dagens tema

09.45 Keynote: Dokumentationsstrategier i praksis
 v/chefkonsulent Søren Sønderby, KL
 Hvad er det for strategiske valg, som møder jer, når I skal planlægge dokumentation og evaluering i praksis?  
 Søren Sønderby fra KL sætter fokus på udfordringer og muligheder for at skabe en sund og virksom  
 dokumentationspraksis.

10.30  Speedviden og nyttig info 
 1. Indikator – meget mere end VUM og ICS v/seniorkonsulent Michael Henriksen
 2. Risikovurdering på pc og mobile enheder v/product manager Lars Sjøblom

11.00  Pause og netværk 
11.30  Oplæg og workshops (valgfrie) 

 Kunsten at udvikle en brugbar dokumentationsstrategi
 v/product manager Lars Sjøblom, EG
 Nu skal vi dokumentere, hvad vi gør med borgerne, så vi kan vise effekten af vores indsats. Sådan lyder det overalt   
 på socialområdet. Men hvad skal vi egentlig dokumentere? Hvor dokumenterer vi hvad? Hvordan kommer vi godt i   
 gang med arbejdet? Lars kommer med bud på praktiske tilgange til arbejdet med at udvikle en brugbar  
 dokumentationsstrategi for det enkelte tilbud.

 Workshop 1: Datadrevet ledelsesinformation og FKO
 v/seniorkonsulent Michael Henriksen, EG
 Uanset hvor gode vi bliver til at dokumentere i hverdagen, er det kedsommeligt arbejde, medmindre de mange 
 registreringer ender som brugbar viden til hverdagens indsats. På workshoppen sætter Michael fokus på, hvordan 
 du kan trække viden ud af talbunkerne på alle niveauer til ledelsesinformation eller optimering af den faglige  
 praksis i form af faste rapporter, grafiske overblik eller ad hoc-analyser.
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11.30 Workshop 2: Sæt billeder på hverdagens opgaver, og planlæg med pegefingeren
 v/senior konsulent Jette Hejlskov, EG
 Ofte siger et billede mere end 1.000 ord, og derfor har vi gjort det visuelt og let at overskue den løbende vagtplan- 
 lægning og opgavestyring. På workshoppen viser Jette, hvordan man hurtigt og intuitivt kan administrere de daglige   
 opgaver på botilbuddet og flytte de ledige hænder rundt i huset, så stressniveauet dæmpes, og trivslen øges for både  
 borger og medarbejder.

 Workshop 3: Værdiskabende dokumentation gennem mål, delmål og indsatsbeskrivelser
 v/Sofie Bertolt Winther, Social Respons
 God dokumentation skaber værdi – men det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at der arbejdes aktivt med at gøre den  
 meningsfuld, bl.a. gennem gode mål, delmål og indsatsbeskrivelser. Hvordan sikrer I en værdiskabende dokumentation?  
 Hvordan kan arbejdet med mål og delmål tilføje værdi til den pædagogiske praksis? Hvordan sikrer I, at delmål bidrager  
 til borgerens udvikling? Social Respons giver indspark til arbejdet med dette. 

12.30  Frokost 

13.15  Tips & Tricks
 v/product manager Lars Sjøblom og seniorkonsulent Rasmus B. Christensen
 Snigpremiere på den nye brugergrænseflade fra 17:08.

14.15  Pause og netværk 

14.30 Fremtidskig: Ti års-udsigt for, hvordan teknologi vil forandre vores virkelighed
 v/ foredragsholder og fremtidsforsker Rolf Ask Clausen
 Rolf dykker ned i kommende teknologier, og inviterer dig til et smugkig på fremtidens arbejdsplads, hvor robotter  
 sandsynligvis bliver din næste kollega.

15.30 Spørgsmål og refleksion 

16.00 Tak for i dag
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