NUBU Årsmøde 2019
Tirsdag den 29. januar
på Københavns Professionshøjskole
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
i auditorium W2.04

Hvordan forbedrer vi sammenhængen i indsatser til udsatte børn og unge?
Der tales meget om større sammenhæng som en vigtig del af løsningen på udsatte børns og unges
problemer. Regeringen barsler med en ny sammenhængsreform, og professionshøjskolerne uddanner
fremtidens fagprofessionelle til at arbejde på tværs af fag og sektorer. I NUBU har vi fokus på forskning, der
kan bidrage til at skabe større sammenhæng i indsatserne. Men hvad er sammenhæng? Hvordan skabes
det? Hvordan opleves sammenhæng set fra børns, unges og familiers perspektiver? Og hvordan sikrer vi, at
nye sammenhængstiltag bliver mere end gode intentioner og reelt kommer udsatte børn og unge til gavn?

Program
Fra 12.30

Registrering og udlevering af navneskilte

13.00

Velkomst ved NUBUs styregruppeformand, direktør Erik Hygum, VIA UC
Forskning for forbedret sammenhæng ved centerchef Morten Hulvej Rod, NUBU

13.40

Sammenhæng for anbragte børn og unge – fokus på trivsel og læring i plejefamilier
ved lektor Sofie Danneskiold-Samsøe, NUBU og Københavns Professionshøjskole
Projektet ”Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel” har til formål at forbedre anbragte børn
og unges trivsel og læring i plejefamilier.

13.55

Paneldebat: Større sammenhæng på anbringelsesområdet – hvad skal der til?
• Mette Larsen, leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge i Københavns Kommune
• David Pedersen, formand for De Anbragtes Vilkår
• Thomas Vorre-Grøntved, Formand og Projektansvarlig, Plejefamiliernes Landsforening
• Sofie Danneskiold-Samsøe, lektor, NUBU og Københavns Professionshøjskole

14.45

Pause

15.15

Kontinuitet og sammenhæng for udsatte børn, unge og familier – hvad viser forskningen?
•
•
•

Hvordan kan begreberne kontinuitet og sammenhæng forstås?
ved lektor Andrey Lukyanov-Renteria, Professionshøjskolen Absalon
Helhedsorienteret socialt arbejde i og med udsatte familier
ved docent Anne-Marie Villumsen, VIA UC
Hvordan styrker vi kontinuitet og sammenhæng for unge i en uddannelseskontekst
ved docent Christian Quvang, UC Syd

16.00

Vigtige perspektiver og gode veje at gå - debat med salen

16.30

Reception – bliv hængende og drik et glas vin

Knud Aarup, tidligere offentlig topleder, forfatter og landsformand i Bedre Psykiatri samt
Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund, vil gennem dagen bidrage med
kritiske refleksioner, erfaringer og indspark til NUBUs arbejde med kontinuitet og sammenhæng.
Dagens ordstyrer er Astrid Læssø fra Udviklingsbureauet BETA.

