
FAGLIG 
DØMMEKRAFT 
– hvad kommer den af?

KONFERENCE

MANDAG DEN 1. APRIL 2019 KL. 10-16 
PÅ COMWELL KOLDING

Hvordan er din faglige dømmekraft funderet? Og hvad kommer 
den af? 

Vi lever i en tid, hvor den faglige dømmekraft mere end nogen-
sinde er udsat for pres. I spændingsfeltet mellem virksomme 
metoder, faglig dømmekraft og mavefornemmelser vil vi se 
nærmere på nogle af de udfordringer, som socialpædagoger 
oplever i arbejdet med borgere med funktionsnedsættelser på 
botilbud. Vi vil gå i dybden med dilemmaet mellem fokus på 
virkningsfulde metoder og det faglige frirum til at handle ud fra 
den konkrete kontekst. Konferencen vil tage afsæt i oplevede 
situationer, og lægge op til debat og refleksion i forhold til at  
pege fremad på løsninger og/eller faglig og politisk læring.

Mennesker med fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser i boenheder

PROGRAM 
9.30  Morgenmad og indskrivning

10.00 VELKOMST 
 Marie Sonne, forbundsnæstformand

10.10  FAGLIG DØMMEKRAFT
 – er der plads til den kritiske røst?
 v/ Rasmus Willig, Ph.d., lektor i sociologi 

og leder af Center for Offentlige og 
privatansattes ytringsfrihed 

11.00 FAGLIG DØMMEKRAFT
 OG FORRÅELSESRISIKOEN
 v/ Dorthe Birkmose, psykolog

12.15   FROKOST

13.15  GRUPPEDRØFTELSER: 
 MELLEM FAGLIGT DØMMEKRAFT 
 OG VIRKNINGSFULDE METODER
 v/Bille Sterll, ’Journalistik med mere’

14.10 KAFFEPAUSE

14.30 EKSPERTPANEL OG OPSAMLING
 v/ forfatter Carsten Pedersen, medlem 
 af koordinationsgruppen Hans Jacobsen 
 og socialforsker ved VIVE, Didde Cramer

15.20 HUMORISTISK INDSPARK 
 OM ARBEJDSGLÆDE
 v/ Brian Hansen, skuespiller og teaterlærer

15.50 AFRUNDING OG TAK FOR I DAG 
 v/ Koordinationsgruppen for fagligt selskab 

om mennesker med funktionsnedsættelser  
i boenheder

Moderator: Bille Sterl, Journalistik mm.



ER DER PLADS TIL  
DEN KRITISKE RØST? 

v/ Rasmus Willig, Ph.d., lektor i socio-
logi og leder af Center for Offentlige og 
privatansattes ytringsfrihed 

Oplægget vil tage udgangspunkt i den 
nyeste forskning om ytringsfrihed, 
psykisk arbejdsmiljø og selvcensur. 
Rasmus Willig vil fortælle om sin nye 
bog Flexisme og om hvordan vores 
arbejdsmarked og arbejdspladser har 
undergået en voldsom forvandling 
de seneste 10-15 år. Spørgsmålet er, 
hvorvidt der snart er kimen til et nyt 
oprør på vej? For kan vi blive ved med 
at se til imens flere og flere bliver mere 
og mere stressede?

KOMMUNIKATION,  
KONFLIKTER HUMOR OG 
PSYKISK ARBEJDSMILJØ.

v/ Brian Hansen, skuespiller og 
teaterlærer

Måden, vi omgås hinanden på, spiller 
langt mere ind på vores psykiske 
arbejdsmiljø, end vi umiddelbart tror. 
”Vi bliver vores omgivelser”, men 
hvis vores omgivelser er fyldt med 
stress og negative energier, vil vi 
blive påvirket langt mere end vi tror, 
hvilket kan være årsag til konflikter. 
Vi sanser og tager meget mere ind 
gennem kropssproget, end vi kan 
forholde os til - det lagrer sig i det 
ubevidste og vil påvirke vores måde 
at forholde os til hinanden på. Hvad 
er det, der gør, at vi bliver så bange 
for nuet, at vi får svært ved at bevare 
overskud i forandringsprocesser?  Det 
er ikke altid det du siger, men måden 
du siger det på som har betydning. 
Blandt andet gennem brugen af humor 
kan vi ”løsne” op for det individuelle 
potentiale - latter og humor får psyken 
til at slappe af. 

RISIKOEN FOR  
FORRÅELSE 

v/Dorthe Birkmose, psykolog.

Konferencens spørgsmål handler om 
fundamentet for faglig dømmekraft. 
I praksis handler det om at kunne 
afgøre, om man handler på faglige 
vurderinger eller mere på forråede 
tankerækker. Forråelse er en risiko i 
arbejdet på samme måde som stress. 
Både stress og forråelse handler 
om at blive slidt, men forråelse er 
en særlig moralsk slitage. Forråelse 
er en udviklingsproces, hvor man 
gradvist bliver mere og mere rå. I 
afmagtssituationer kan det blive 
logisk at skælde ud, hæve stemmen, 
afvise, latterliggøre, ignorere og 
straffe – også for professionelle, der 
ved bedre og normalt har et solidt 
fagligt fundament. Derfor er vi nødt 
til at tale om forråelsens forskellige 
sværhedsgrader: De rå impulser og 
tanker, de handlinger der krænker 
andre samt de legitimerende 
bortforklaringer, der til forveksling 
ligner faglige forklaringer.

OPLÆG I PLENUM

KONFERENCEMennesker med fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser i boenheder

PRAKTISKE
OPLYSNINGER 

HVORNÅR MANDAG D. 1. APRIL 2019

STED Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

TILMELDING  TILMELD DIG HER 

PRIS 595 kr.

TILMELDINGSFRIST onsdag d. 28. februar 2019

Har du praktiske spørgsmål til konferencen kontakt Fagligt Servicecenter:  
kursusadministration@sl.dk

FAGLIG DØMMEKRAFT

https://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement/?ArrangementId=b7de10b4-5bd0-e811-a1eb-001dd8b8311b
https://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement/?ArrangementId=4026b762-92f8-e811-9e53-001dd8b8311b

