
LIGEVÆRD

EVEnt oVERsIGt foR LIGEVÆRDs tELt

10.30 - 11.30 - Workshop  

Spil dig til digitalt medborgerSkab
Ligeværds app, DigiSafe, støtter digitalt medborgerskab.  
Oplev læringsspillene og hør om udviklingen

sønDaG - 18. junI                                                       

fREDaG - 16. junI                                                                                                              

16.30 - 17.00 - debat 

inkluSion, ligeværd i folkeSkolen?
Hvad kom først trivsel eller faglighed?  
Hvordan kan vi skabe en inkluderende kultur i folkeskolen?

15.00 - 16.00 - foredrag 

virkSomhederneS Sociale  
anSvar - Why hoW What
Hør hvordan din kommune/ organisation kan opnå et øget socialt  
ansvar i de lokale virksomheder

Code of Care

13.30 - 14.30 - debat   
Stu – har den en fremtid?
STU’en fylder ti år, men er den på vej til at blive afviklet? LEV og Ligeværd  
spørger KL og politikerne på Christiansborg hvad de vil med STU’en.

12.00 - 13.00 - debat  

vivirk’r - reSSourceforløb
Vidensbaserede Virksomhedsrettede Ressourceforløb  
for unge udviklingshæmmede

15.00 - 16.00 - debat 

handicap & beSkæftigelSe  
– har projekt klap knækket koden? 
KLAP har skaffet 2200 mennesker med svære handicaps i beskæftigelse.  
Kom og hør hvordan

10.30 - 11.00 - debat  

SocialøkonomiSk virkSomhed  
i virkeligheden
Hvilke forskelle gør det at etablere sig  
som almindelig virksomhed eller Socialøkonomisk Virksomhed?

LøRDaG - 17. junI                                                       

13.30 - 14.30 - foredrag 

virkSomhederneS Sociale  
anSvar - Why hoW What
Hør hvordan din kommune/ organisation kan opnå et øget socialt  
ansvar i de lokale virksomheder

16.30 - 17.00 - foredrag 

Workfare 
Debat om dilemmaer i beskæftigelsestænkningen og socialt arbejde.  
Jonas Kirkegaard Ørnbøl, FORSA, fremlægger resultater fra sin seneste  
forskning i incitamenter og udfordringer i virksomhederne, når de ansætter  
borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Code of Care

13.30 - 14.00 - duet 

rodSkud og frivillighed.  
civilSamfund og velfærdSudvikling
Jacob Bundsgaard og Knud Aarup i dialog  
om hvordan civilsamfundet kan deltage i velfærdsudviklingen.

16.30 - 17.15 - debat  
SamSkabelSe. tættere på borgerne?
Helle Hygum Espersen, KORA og Anni Ehlers, INSP! i dialog om samskabelse. 
Hvem sætter dagsordenen for samarbejde og partnerskab? Og hvem kommer  
det til gavn?

toRsDaG  - 15. junI                                                       
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