
Brænder du for at udvikle fremtidens velfærdsmed-
arbejder? Vil du høre, hvordan du omsætter viden til 
handling på arbejdspladsen, så det skaber værdi for 
medarbejdere og borgere?

DET FÅR DU UD AF AT DELTAGE

• Overblik over, hvilke kompetencer der er brug for i 
 fremtidens velfærdssamfund

• Viden om, hvordan du omsætter viden til handling

• Indblik i, hvordan vi udvikler kompetencer på tværs 
 af institutioner og arbejdspladser

• Værktøjer til at skabe bedre læringsprocesser, 
 herunder brug af simulering og fi lmoptagelser

• Inspiration til, hvordan du skaber rammer for kompe-
 tenceudvikling i hverdagen i din egen organisation

En KONFERENCE om, 
hvordan vi udvikler 
fremtidens velfærds-
medarbejdere

FREDAG DEN 29. MAJ 2015 
KL. 9.30 – 15.00 PÅ SOCIAL- OG 
SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG

TILMELD DIG PÅ 
WWW.DINSUNDHED.ESBJERGKOMMUNE.DK/VELFAERD

Fremtidens 
velfærds-

medarbejder

- når viden bliver til 
handling



Vi har glædet os til at invitere jer til konference i energimetropolen 
Esbjerg, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi udvikler fremtidens velfærds-
medarbejdere.

Vi har givet konferencen overskriften Fremtidens velfærdsmedarbejder – 
når viden bliver til handling, fordi vi ser et behov for nye kompetencer i en 
ny virkelighed. Kompetencer, som velfærdsmedarbejderen kan omsætte i 
praksis. 

Vi oplever alle, hvordan rammerne for vores arbejde ændres. Fremtidens 
velfærdsmedarbejdere skal arbejde tæt sammen med borgerne, bor-
gernes netværk og lokalsamfundet for sammen og i en fælles indsats 
at skabe det gode og det sunde liv. Velfærdsteknologiske løsninger skal 
målrettet bringes i spil. Det kræver nye kompetencer, som vi skal udvikle 
på tværs af institutioner og arbejdspladser. Effektiv kompetenceudvikling 
skaber læring, som medarbejderne bruger i virkeligheden. Først når viden 
bliver omsat til handling på arbejdspladsen, skaber det værdi for medar-
bejdere og borgere. 

Derfor har vi samlet en række eksperter, som vil give deres bud på, hvor-
dan vi i fremtiden griber kompetenceudviklingen af velfærdsmedarbejdere 
an. Samtidig vil vi gerne dele de erfaringer, vi i Esbjerg har gjort med 
partnerskaber på uddannelsesområdet og effektive læringsprocesser, der 
levendegør viden i handling.

Vi glæder os til at se jer og håber, I vil få ny viden og inspiration til, hvor-
dan I udvikler fremtidens velfærdsmedarbejdere i jeres organisation.

Med venlig hilsen

ARNE NIKOLAJSEN

Direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune

LISBETH NØRGAARD

Direktør for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Invitation



Kl. 9.30 Ankomst
  Morgenmad

Kl. 10.00 Velkomst
  Johnny Søtrup, borgmester i Esbjerg Kommune og bestyrelsesformand på 
  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kl. 10.15 – 11.20 Nye kompetencer i en ny virkelighed
  Peter Emmerich Hansen, konsulent i Implement

  Fra viden til handling – når transfer lykkes
  Vibe Aarkrog, lektor og forsker ved DPU

Kl. 11.20 – 11.35 Pause

Kl. 11.35 – 12.00 Fremtidens kompetenceudvikling – en fælles opgave
  Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, og 
  Lisbeth Nørgaard, direktør for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Kl. 12.50 – 13.35 Læring i virkeligheden – Sådan skaber vi bedre læringsprocesser
  Helle Holm, udviklingskonsulent og projektleder på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, 
  og Herdis Povlsgaard Nielsen, projektleder i Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune

Kl. 13.35 – 13.55 Kaffepause

Kl. 14.00 – 14.45 Luk op for kompetenceudvikling – nøglen ligger i din organisation
  Nils Villemoes, foredragsholder og forfatter

Kl. 14.45 Tak for i dag

Program



Peter Emmerich Hansen

NYE KOMPETENCER I EN NY VIRKELIGHED

Peter Emmerich Hansen er konsulent i Implement og en af forfatterne til 
rapporten: Kompleks fremtid og refl eksive sundhedsprofessionelle. Peter vil 
komme ind på, hvordan samfundsmæssige forandringer, nye styrings- og 
incitamentsformer, nye former for arbejdsdeling og samarbejde mellem 
sundhedsaktørerne, brug af velfærdsteknologiske løsninger osv. vil påvirke 
de krav, der stilles til velfærdsmedarbejderen – og medvirke til at ændre 
den virkelighed, både nyuddannede og erfarne medarbejdere skal kunne 
agere i. Hvad er udfordringer og tendenser i 2015/2025, og hvilke krav 
stiller det til kompetencer?

http://implementconsultinggroup.com/
Vibe Aarkrog

FRA VIDEN TIL HANDLING – NÅR TRANSFER LYKKES

Vibe Aarkrog er lektor og forsker ved Institut for Uddannelse og Pæda-
gogik (DPU) og chefkonsulent ved Undervisningsministeriet. Hun har i en 
årrække forsket i transfer, altså det at skabe sammenhæng mellem teori 
og praksis. Hvordan sikrer vi bedst, at velfærdsmedarbejdere efter uddan-
nelse og efteruddannelse kan omsætte viden til handling, så de kan handle 
kompetent og professionelt? www.emu.dk/modul/vibe-aarkrog-sosu-pro-
fi l-juni-2013

Nils Villemoes

LUK OP FOR KOMPETENCEUDVIKLING – NØGLEN LIGGER I 
DIN ORGANISATION

Nils Villemoes er foredragsholder, forfatter og tidligere lektor ved Institut 
for Organisation og Virksomhedsledelse på Handelshøjskolen i Århus. Nils 
er kendt for at holde humoristiske og vedkommende foredrag om udvik-
ling og ledelse af virksomheder, foreninger og institutioner både i den store 
sammenhæng, på det personlige plan og midtimellem. Hvordan skaber du 
i hverdagen rammer for kompetenceudvikling?

Præsentation af 
oplægsholdere



Arne Nikolajsen og Lisbeth Nørgaard

FREMTIDENS KOMPETENCEUDVIKLING – EN FÆLLES OPGAVE

Arne Nikolajsen og Lisbeth Nørgaard er direktører for henholdsvis Sundhed 
& Omsorg i Esbjerg Kommune og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Kom-
munen og skolen har igennem fl ere år haft et tæt samarbejde, som nu er 
blevet til et egentligt partnerskab, med det formål at sikre, at skolens elever 
og kommunens medarbejdere har de rette kompetencer til at løse fremti-
dens opgaver på sundheds- og omsorgsområdet. 

www.dinsundhed.esbjergkommune.dk, www.sosuesbjerg.dk

Helle Holm og Herdis Povlsgaard Nielsen

LÆRING I VIRKELIGHEDEN – SÅDAN SKABER VI BEDRE LÆ-
RINGSPROCESSER

Helle Holm og Herdis Povlsgaard Nielsen er projektledere på henholds-
vis Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og i Sundhed & Omsorg i Esbjerg 
Kommune. De vil fortælle om erfaringer med projekt LIV - Læring i virkelig-
heden. Et projekt, der levendegør viden i handling. Projektet har afprøvet 
nye måder at lære på for social- og sundhedsmedarbejdere, så det lærte i 
højere grad anvendes i hverdagen på arbejdspladsen. 

www.dinsundhed.esbjergkommune.dk, www.sosuesbjerg.dk

Præsentation af 
oplægsholdere



TILMELDING

Tilmeld dig på

WWW.DINSUNDHED.ESBJERGKOMMUNE.DK/VELFAERD

SENEST FREDAG DEN 8. MAJ 2015.

Tidspunkt

Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.30 – 15.00

Sted

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N

Pris

Det koster 500 kr. pr. person at deltage

Praktiske 
oplysninger

Konferencen er arrangeret af Esbjerg Kommune og 
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg


