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Helhedsplaner – styrk samarbejdet! 
For øjeblikket gennemføres mere end 100 område

baserede indsatser i almene boligområder, hvor der  

både arbejdes efter et fysisk spor og et socialt spor. 

De forskellige indsatser gør en kæmpe forskel i bolig

områderne, men selvom helhedsplanerne hver for sig 

er vellykkede, ligger der ofte et uforløst potentiale i en 

stærkere sammentænkning af de boligsociale og fysiske 

arbejder. På baggrund af konkrete erfaringer vil du på 

ERFAmødet få vejledning og anbefalinger til, hvordan 

du kan styrke samarbejdet mellem driften, boligsociale 

medarbejdere og byggeteknisk personale. Gevinsten er 

en bedre udnyttelse af de mange fagligheder til gavn for 

helhedsplanerne og ikke mindst beboerne. Som altid får 

du en rapport og praktisk værktøj med hjem, og der vil 

være rig lejlighed for vidensdeling undervejs med dine 

kollegaer. 

PROGRAMMET 
1. Velkommen til dagens ERFA-møde 

v/Niklas Jarnit, BL

2. Styrk samarbejdet om fysiske og  
sociale helhedsplaner  
v/Sven Buch og Trine Hvidberg KrygerJensen, 

Himmerland Boligforening

3. Pause
4. Lokal case fra en boligorganisation
5. Workshops – hvad virker - erfaringsgrupper 
6. Opsamling og sandwich

Som deltager på ERFA-mødet får du: 
• Vejledning ”Integration af helhedsplaner”. 

• Konkrete anbefalinger 

• Workshop og værktøj om styrkelse af det  

tværfaglige samarbejde

TID OG STED
Møderne afholdes 4 forskellige steder i landet: 

16. november 2016, kl. 9-12 på Hotel Skanderborghus, 
Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg (maks. 40 deltagere). 

1. december 2016, kl. 9-12 på Scandic Aalborg, 
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg (maks. 30 deltagere).

6. december 2016, kl. 9-12 på Comwell Middelfart, 
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart (maks. 30 deltagere).

7. december 2016, kl. 9-12 i Boligselskabernes Hus, 
Studiestræde 50, 1554 København V (maks. 40 deltagere). 

DELTAGELSE OG TILMELDING 

Fristen for tilmelding er en uge inden mødets afholdelse. 

Tilmelding sker efter ”først til mølle princippet”. 

Tilmelding sker elektronisk via BL’s hjemmeside under 

punktet selvbetjening/kurseroguddannelse/ eller klik her!

Pris for tilmelding og deltagelse på ERFA mødet er 500 

kr. pr. deltager. Vær opmærksom på, at der vil blive 

opkrævet et ”no show fee”.

ARRANGØR 

BL arrangerer ERFA møderne i samarbejde med 

AlmenNet og DriftsNet. 

Læs mere på: https://bl.dk/netvaerk/blserfanetvaerk

SPØRGSMÅL 

Har du spørgsmål, kan du kontakte: 

Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 / mail: mju@bl.dk 

eller Niklas Jarnit på tlf.: 3376 2071 / mail: nja@bl.dk

ERFA-MØDER
Helhedsplaner – styrk samarbejdet!

For medarbejdere inden for byggeri og drift, her under  direktører, forretningsførere,  

bygge- og tekniske chefer, drifts chefer, inspektører og projektledere.

https://bl.dk/selvbetjening/kurser-og-uddannelse
http://almennet.dk
http://bl.dk/netvaerk/driftsnet/
https://bl.dk/netvaerk/bls-erfa-netvaerk

