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Torsdag d. 14. Juni
Åbning af den Sociale Scene
Arrangør: Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
Dag: 14. juni 14:00 – 15.00
Resumé: Hvad er Livsrum? Og hvordan skabes det? Få svar på det og meget mere på
Den Sociale Scene.
Beskrivelse:
Vi skyder årets program i gang med et brag af en åbning. Hils på scenens partnere og
få et sneak peek på de mange arrangementer i løbet af folkemødet. Mød forfatteren,
arkitekten, iværksætteren, forskeren og bostedslederen og hør hvordan de er gået
sammen om at belyse det fælles tema ’Livsrum’. Kultur- og fritidsborgmester i
København Niko Grünfeld fortæller om hans arbejde med at skabe Livsrum i
storbyen. Med årets tema sætter Den Sociale Scene forholdet mellem sundhed og
det sociale til debat. Vi undersøger og debatterer samspillet mellem det gode liv,
vores fælles velfærd og de sociale, kulturelle og fysiske rammer, der skaber både
muligheder og barrierer for at være en del af fællesskabet.

Vesterdal, Partner, VIA DESIGN. Asbjørn Riis-Søndergaard, Head of Communications,
CHORA CONNECTION - Sustainability & Resilience.

Tid til eftertanke
Arrangør: Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
Dag: 14. juni 18:00 - 19:00
Resumé: Tag en pause og oplev litteraturens forvandlende fortællinger
Beskrivelse:
Hør hvorfor vi har valgt at have en husforfatter på Den Sociale Scene. Hvordan kan
litteraturen skabe rum til refleksion på et tætpakket folkemøde? Hvad sker der, når
det er højtlæsning og ikke hårde fakta, der skyder en debat i gang? Forfatter Victor
Boy Lindholm introducerer sine tekster til Den Sociale Scenes programpunkter og
fortæller om prosaen som et greb til at skabe nærvær og tune os ind. I samtale med
Natalie Mossin fortsættes refleksionen med Regionsrådspolitiker Peter Westerman
og Formand for Danske Ark Katja Viltoft.

Deltagere:
Niko Grünfeld, Kultur- og fritidsborgmester, Københavns Kommune. Natalie Mossin,
Institutleder, Bygningskunst og Teknologi.

Deltagere:
Victor Boy Lindholm, Forfatter. Niels Offenberg, litteraturformidler, Københavns
Hovedbibliotek. Peter Westermann, Regionrådspolitiker, SF. Katja Viltoft, Formand,
Danske Ark. Natalie Mossin, Institutleder, Bygningskunst og Teknologi.

Livsrum og lokale fællesskaber – er de en ny vej frem?

Fredag d. 15. Juni

Arrangør: INSP.
Dag: 14. juni 15:00 - 16:30

Meditation

Resumé: Hvad nu hvis fremtidens velfærd var en mere livsglad størrelse bygget på
mødet mellem mennesker?
Beskrivelse:
Hvad nu hvis fremtidens velfærd var en livsglad størrelse, der tog udgangspunkt i
mødet mellem mennesker og steder, der samler; i livsrum og lokalt fællesskab for
alle? En udforskende samtale om by, kultur, fællesskab, sundhed, trivsel og velfærd
på nye måder og set fra forskellige perspektiver. Kan vi skabe nye muligheder for at
være sammen og skal der måske mere ”Roskilde Festival” i måden, vi er sammen på?
Hvordan påvirker fællesskaber vores sundhed og trivsel? Vil det være en god
samfundsinvestering at gå den vej og på hvilke andre velfærdsområder kunne lokale
fællesskaber også nyttiggøres? Hvem skal arbejde sammen for at lave turnaround til
en ny form for velfærd? Hvordan baner vi vejen for radikal forandring og hvad nu
hvis vi kunne starte helt forfra? Helsingør Kommune og INSP er værter for en
samtale, der tager udgangspunkt i en kronik om lokale fællesskaber, bragt i
Information, april 2017: https://www.information.dk/debat/2017/04/lokaltfaellesskab-forbundethed-bedste-medicin
Deltagere:
Signe Lopdrup, Direktør, Roskilde Festival. Charlotte Lau Bech, Post.doc, Roskilde
Universitet. Henrik Abildtrup, Social- og sundhedsdirektør, Rødovre Kommune. Pia
Gjellerup, Leder, Center for Offentlig Innovation. Charlotte Aagaard, Centerchef,
Helsingør Kommune. Anni Ehlers, Direktør, INSP.

Relancering af folkesjælen

Arrangør: ROSE & ROSE DESIGN
Dag: 15. juni 08:00 - 08:30
Resumé: Karen Blincoe, direktør i Chora Connection faciliterer meditation

Syng dagen i gang med Mogens Lykketoft og Den Sociale Scene
Arrangør: Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
Dag: 15. juni 08:30 - 09:00
Resumé: Hvis FN’s 17 verdensmål havde en sang, så var det nok ’Kringsatt av
fiender’. Find ud af hvorfor.
Beskrivelse:
”Dette er løftet vårt fra bror til bror: vi vil bli gode mot menskenes jord. Vi vil ta vare
på skjønnheten, varmen, som om vi bar et barn varsomt på armen!” Sådan skrev
Nordahl Grieg i 1936. Hvad skal der til for at realisere hans vision i 2018? Hvordan
tager vi vare på hinanden og kloden? Hør Mogens Lykketoft fortælle, hvordan FN’s
17 verdensmål kan hjælpe os på vej og hvad der skal til for at realisere dem, inden vi
synger dagen i gang med ’Kringsatt av fiender’.
Deltagere:
Natalie Mossin, Institutleder, Bygningskunst og Teknologi. Mogens Lykketoft, MF,
tidl. formand for FNs Generalforsamling, Socialdemokratiet

Online ensomhed – Debat om digital dannelse

Arrangør: ROSE & ROSE DESIGN
Dag: 14. juni 16:30 - 18:00

Arrangør: Folkebevægelsen Mod Ensomhed

Resumé: Har vi mistet folkesjælen? Victor B. Lindholm + en række designere
relancerer folkesjælen anno 2018

Resumé: Læge og forfatter Imran Rashid og Bestyrelses formand for Ventilen Maria
Bergman Nielsen.

Beskrivelse:
Har den danske folkesjæl mistet værdier som respekt, fællesskab og gæstfrihed?
Danske kulturelle fænomener som design, TV-serier, hygge og kreativitet er
succesfulde og efterspurgte eksportvarer i disse år. De afspejler en folkesjæl, der
værner om værdier som lighed, tillid og rummelighed. Som dansker mærker mange
dog, at disse værdier er truede, i et stresset og ekskluderende samfund.
Sammenhængskraften og vores omgangsformer er udfordret af fænomener som
multi-kulturalisme, migration og globalisering, men også af intern social polarisering,
selvcentrering og fremmedangst. Til folkemødet på Bornholm 2018 relancerer vi i
fællesskab folkesjælen: Kan vi styrke sammenhængskraften og folkesundheden i
samfundet ved at blive mere opmærksomme på folkesjælen og på hinanden i
dagligdagen? Hør forfatter Victor Boy Lindholm give sit inspirerende bud på
folkesjælens udfordringer og muligheder anno 2018 og oplev en faciliteret
designproces, der skal munde ud i en relancering af folkesjælen.

Beskrivelse:
Hvordan påvirkes vores relationer og mangel på samme af de forskellige digitale
redskaber vi anvender i vores hverdag? Imran Rashid, læge og forfatter af bogen
”Sluk – kunsten at overleve i en digital verden” er ikke bleg for at kritisere
overforbruget af sociale medier. Bakket op af Maria Bergmann Nielsen fra Ventilen
og Girltalk, sætter dagens samtale fokus på hvordan ensomhed bliver påvirket af
særligt de sociale medier og andre online platformer. Ambitionen med debatten er
at formidle viden om hvordan vi kan hjælpe folk, som føler sig tabt i den digitale
verden. Med faglige guldkorn fra Imran Rashid sætter vi fokus på den digitale
dannelseskultur, som trænger til ”en kærlig håndsrækning”. Ventilen arbejder for at
gøre ungdommen mindre ensom ved at drive tilbud for ensomme unge mellem 15
og 30 år. Girltalk tilbyder gratis chatrådgivning, åbent forum, samtalegrupper samt
psykologsamtaler og foredrag for unge udsatte piger mellem 12 og 24 år. Frederik
Svinth fra SNAK er vært

Deltagere:
Emma Slebsager, Chefredaktør, Sustain Daily. Jonathan Ries, Folketingskandidat,
København, Alternativet. Victor Boy Lindholm, Forfatter. Adda Djørup, forfatter.
Mick Rose, Partner / designer, ROSE & ROSE DESIGN. Lene Sørensen Rose, Partner,
designer, ROSE & ROSE DESIGN. Sune Kjems, Partner, designer, VIA DESIGN. Ida

Dag: 15. juni 10:30 - 11:15

Deltagere:
Frederik Svinth, Foredragsholder og iværksætter, SNAK. Imran Rashid, Læge,
forfatter, foredragsholder, iværksætter, Offline - Unplugging your Brain in a Digital
World. Maria Bergmann Nielsen, Bestyrelsesformand, Ventilen Danmark

Alle har brug for et hjem
Arrangør: Hjem til alle
Dag: 15. juni 11:30 - 12:15
Resumé: Hjemløse unge, fagfolk og politikere debatterer, hvordan vi sammen skaber
hjem til alle.
Beskrivelse:
2500 unge mellem 18-30 år har ikke et hjem. De hjemløse unge er ofte sofasurfere,
hvor de cirkulerer mellem midlertidige løsninger hos venner og familiemedlemmer.
Men når netværket er slidt op og der ikke er flere sofaer at låne, ender nogle af de
unge på herberger, varmestuer eller gaden. De unge skal ikke bare have tag over
hovedet. De skal have et hjem. Det lyder simpelt, men ofte er vejen dertil svær.
Manglende støtte fra familie og venner, stram økonomi, psykiske lidelser og misbrug
er nogle af de udfordringer, de unge kæmper med. De unge peger selv på, at
systemet som skal hjælpe dem, kan være svært at navigere i – og nogle gange endda
spænde ben for, at de unge kan komme godt videre i livet. Hvordan indretter vi et
system, der matcher de unges behov og præmisser? Mød hjemløse unge og tidligere
hjemløse unge, fagfolk og politikere, som alle giver deres bud på, hvad der skal til for
at få hjemløse unge ud af hjemløshed. Alle har brug for et hjem.
Deltagere:
Niels Christian Barkholdt, Medlem af SF, SF. Sus Rask, Social Vicevært,
Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang. Christian Würtz, Rådmand, Aarhus
Kommune, Sociale Forhold og Beskæftigelse. Vibe Klarup, Direktør, Hjem til Alle. Lars
Trier Mogensen, Radiovært, debattør og forfatter, Føljeton. Ung fra SAND Ungecrew
1, Ung, SAND - De hjemløses Landsorganisation. Ung fra SAND Ungecrew 2, Ung,
SAND - De hjemløses Landsorganisation. Ung fra SAND Ungecrew 3, Ung, SAND - De
hjemløses Landsorganisation. Robert Olsen, Forstander, KOFOEDS SKOLE

Er boligfællesskaber fremtidens boform for seniorer
Arrangør: Smith Innovation
Dag: 15. juni 12:15 - 13:00
Resumé: Fællesskaber er godt for meget. Hvor fælles har vi egentlig lyst til at være,
der hvor vi bor?
Beskrivelse: Er du villig til at dele din græsslåmaskine til gengæld for adgang til en
større have? Eller hvad med dit køkken? I disse år satser både private og almene
bygherrer på seniorboligfælleskaber. En anderledes type bolig for 50+ segmentet,
der ønsker en større grad af fællesskab og fælles faciliteter end i traditionelle boliger.
Men hvor fælles har vi egentlig lyst til at være, når det kommer til stykket? Og er
boligfællesskabet løsningen på den stigende ensomhed blandt ældre? Hør hvorfor
Realdania, PensionDanmark og KAB mener, at boligfællesskaber er fremtidens
boligform for seniorer og giv dit eget bud på, hvad et seniorboligfællesskab skal
kunne for at være en attraktiv boform for dig.
Deltagere:
Per Schulze, programchef, Realdania. Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør,
PensionDanmark. Rolf Andersson, Byggedirektør, KAB. Mikkel A. Thomassen,
Partner, Smith Innovation.

Et talkshow om ensomhed og fællesskaber

Beskrivelse: Regeringen definerer parallelsamfund som et kulturelt problem og
alligevel er der ingen kulturpolitiske initiativer i regeringens ghettoudspil. Vi
undersøger kulturens og bibliotekernes muligheder og perspektiver i
ghettoområderne, hvis man tænker de kulturelle ressourcer ind i kampen for den
succesfulde integration. Vi har inviteret tre personer med indgående ghettokendskab
til at give deres bud på den ideelle kulturinstitution; en kulturinstitution der kan
skabe forandringer for beboerne i udsatte boligområder.
Deltagere:
Ahmad Mahmoud, forfatter.

Kan man være i privat i 2018?
Arrangør: Det kongelige danske kunstakademis skoler for arkitektur, design og
konservering.
Dag: 15. juni 15:00 - 16:00
Resumé: Grænserne mellem det private og offentlige er blevet mere flydende. Er det
godt for vores sundhed?
Beskrivelse: Meget moderne nybyggeri hylder det transparente: Gennemsigtighed
med store vinduer og glasfacader, som gør det moderne menneske synlig for
omverdenen. Samtidig er de sociale medier blevet en naturlig del af vores dagligdag,
hvor vi også er til skue for alle. Sådan har det ikke altid været. Vær med når
Kunstakademiets Arkitektskole (KADK) inviterer til debat på Folkemødets scene ’Den
Sociale Scene’ og sætter skarpt fokus på: Kan man være privat i 2018? Vi ser på
muligheder og udfordringer i et samfund hvor grænserne mellem det private og
offentlige er blevet mere flydende. Er det godt for vores sundhed? Hvor er der plads
til privatheden i dag? Hvilken betydning har det private rum for det moderne
menneske? Hvor er du selv privat?
Deltagere:
Jakob Brandtberg Knudsen, Fagleder på Arkitektskolen, KADK

De usynlige ældre – kan man bygge sig ud af ensomhed?
Arrangør: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet – AAU
Dag: 15. juni 16:30 - 17:30
Resumé: Debat om ensomhed blandt ældre, og hvordan vi bedst bygger for at
minimere det
Beskrivelse: Debatten sætter ensomheden blandt gruppen af ældre, der falder
mellem de plejekrævende ældre og de ressourcestærke ældre, på dagsordenen. Hør
bla. Realdania, PFA, Ældresagen/Folkebevægelsen for ensomhed og KAB diskutere,
hvordan vi bedst bygger for at minimere ensomhed blandt denne voksende gruppe
af ældre.
Deltagere:
Jesper Brask Fischer, direktør, PFA. Per Schulze, programchef, Realdania. Lone
Sigbrand, Seniorkonsulent, arkitekt, Statens Byggeforskningsinstitut. Camilla Ryhl,
Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut. David Nielsen, Konsulent på
ensomhedsområdet, Ældre Sagen & Folkebevægelsen mod Ensomhed

Arrangør: Danmarks Biblioteker
Dag: 15. juni 13:30 - 14:15

Livsrum og bygningskultur – 100 året for fredningsloven

Resumé: Kan fællesskaber om kultur gøre ensomme mindre ensomme? Hvad er
kulturinstitutionernes potentialer?

Arrangør: Historiske Huse, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur,
Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Dag: 15. juni 17:30 - 19:00

Beskrivelse: Vi har som mennesker brug for at mødes og noget at mødes om. Selvom
der i dag er uanede muligheder for at deltage og mødes i fællesskaber af alle mulige
slags, er der paradoksalt nok rigtig mange mennesker, der føler sig ensomme. Kan
kultur gøre ensomme mindre ensomme? Har kulturinstitutionerne særlige
forudsætninger for at skabe fællesskaber? Vær med til et bevægende talkshow om
fællesskaber, ensomhed og kultur, og om hvordan kulturen kan gøre en forskel. Vi
får besøg af mennesker, der selv har oplevet ensomhed, en kulturformidlere, der har
arbejdet aktivt med kulturbårne fællesskaber, og repræsentanter fra
kulturinstitutionerne til en snak om fællesskaber med en kulturel kerne.
Deltagere:
Mia Ben-Ami, talkshowvært. Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst.
Kirsten Kildegaard Rasmussen, bibliotekar, Slagelse Biblioteker. Patrick Cakirli, March
mod Ensomhed.

Kulturpolitik i ghettoen
Arrangør: Danmarks Biblioteker
Dag: 15. juni 14:15 - 15:00
Resumé: Der er ingen kulturpolitiske initiativer i regeringens ghettoudspil. Vi giver
tre forskellige bud.

Resumé: Vi fejrer 100-året for fredningsloven og ser på, hvad bygningskulturen gør
ved og for mennesker.
Beskrivelse: I år fylder bygningsfredningsloven 100 år og vi fejrer det med
fødselsdags-fest og debat om vores historiske bygninger og kulturmiljøer. Hvad gør
bygningskulturen ved vores krop og sind? Hvilken rolle spiller den for identitet og
fællesskab? Og hvad er det for følelser der er på spil, når der opstår protester mod
nedrivning eller ombygning af vores kulturarv? Politikere og fagfolk vender disse
spørgsmål, inden vi gør plads for særligt inviterede fest-talere med et nært forhold til
100-års fødselaren.
Deltagere:
Birthe Iuel, Præsident, Historiske Huse. Arne Høi, Institutleder, KADK. Karen
Margrethe Olsen, Formand, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
Natalie Mossin, Institutleder, KADK.

Lørdag d. 16. Juni
Syng dagen i gang med den Bornholmske ’Nationalsang’
Arrangør: Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
Dag: 16. juni 09:30 - 10:00
Resumé: Grib muligheden for at lære vores værtsø bedre at kende over
morgenkaffen.
Beskrivelse: I otte år har Bornholm og Allinge huset folkemødet. Men hvad betyder
det egentligt, at det er her Folkemødet slår sine folder? Hvad gør det for vores måde
at mødes på? Og er der noget i det bornholmske værtskab, vi kan tage med os hjem?
Bliv klogere på den bornholmske identitet når øbo og pensioneret gymnasielærer
Ivar Lærkesen forklarer om den bornholmske nationalsangs indhold og oprindelse og
den lokale troubadour Bjarne Kure synger for.
Deltagere
Natalie Mossin, Institutleder, Bygningskunst og Teknologi. Ivar Lærkesen,
pensioneret gymnasielærer. Bjarne Kure, musiker.

Lancering: Hjem til Dig
Arrangør: Hjem til alle
Dag: 16. juni 10:30 - 11:00
Resumé: Frivillige familier åbner deres hjem for en ung på kanten af hjemløshed. Hør
hvorfor og hvordan.
Beskrivelse: 2.500 unge har ikke et sted de kan kalde hjem. De mangler et fællesskab
og et sted, de kan slå rødder. Åbner vi vores dør og byder dem indenfor og lader dem
blive en del af vores fællesskab, bliver chancen for, at de finder et rigtig hjem, et
stærkt fællesskab og en fast base markant større. Via Hjem til Dig kan du lade en
hjemløs ung bo hos dig for en tid, tilbyde en base og et fællesskab. Og for mange kan
det være netop det skridt, der forhindrer dem i at ende i permanent hjemløshed. Vi
ved, det er en stor beslutning at åbne døren til sit eget hjem. Og vi ved, der melder
sig mange spørgsmål. Vi ved, det er en stor beslutning at åbne døren til sit eget hjem.
Og vi ved, der melder sig mange spørgsmål. Kom forbi Den Sociale Scene og hør
mere om Hjem til Dig og om hvad der får en familie til at åbne deres hjem for en ung
på kanten af hjemløshed.
Deltagere:
Kirsten Marie Kristensen, Souschef Kommunikation og Fortaler, Røde Kors. Sine
Egede, Chef for Socialområdet, Bikubenfonden. Vibe Klarup, Direktør, Hjem til Alle.
Anne Bergvith Sørensen, Chefkonsulent, Hjem til Alle Alliancen

Hvordan skaffer vi boliger til alle – også de unge hjemløse?
Arrangør: Hjem til alle, KAB
Dag: 16. juni 11:00 - 12:00
Resumé: Hvordan påvirker det livsrum hvis vi skal skaffe plads til alle ved fortætning,
tagboliger osv.?
Beskrivelse: Hvordan skaffer vi boliger til alle – også de unge hjemløse? Skal der
være plads til alle i byerne? Og hvad mister vi af livsrum, hvis der skal være plads til
alle? • Skal der være plads til alle de unge, der gerne vil bo i byen – og på hvilke
præmisser? • Hvad mister vi, hvis vi skal bygge mere - og hvad får vi igen, hvis vi
stiller tagetager, græsplænen i gården eller Amager Fælled til rådighed for mere
byggeri? • Er de unge bare forkælede – og bør de i stedet acceptere, at ikke alle kan
”bo på Rådhuspladsen”? • Hvad er egentlig ”small living”? • Hvad gør man i
udlandet? • Også andre grupper end de unge har udfordringer på boligmarkedet –
kan vi på nogen måde ”slå to fluer med ét smæk”?
Deltagere:
Jens Elmelund, administrerende direktør, KAB. Vibe Klarup, Direktør, Hjem til Alle.
Stine Henckel Schultz, Forsker og arkitekt, KADK. Unge hjemløse, repræsentant fra,
Unge hjemløse

Rummets betydning for inklusion i Folkeskolen
Arrangør: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet – AAU
Dag: 16. juni 12:00 - 13:00
Resumé: Debat om hvordan folkeskolens fysiske rammer både kan understøtte
fællesskabet og det enkelte barn
Beskrivelse: Den store renoveringsindsats på folkeskoleområdet sættes til debat ift,
hvordan den rumlige udformning bedst muligt understøtter både pædagogik og høj
diversitet blandt børnenes behov. Hør med når bla. Danske Handikaporganisationer,
Lærerforeningen og det strategiske partnerskab TRUST stiller skarpt på
udfordringerne og mulighederne i arbejdet med at skabe de fysiske rammer for den
inkluderende folkeskole.
Deltagere:

Anne Kathrine Frandsen, Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut. Thomas
Andreasen, Formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalg, Danmarks
Lærerforening. X, Repræsentant, Danske Handicaporganisationer. Turid Borgestrand
Øien, Forsker, cand.arch, Statens Byggeforskningsinstitut. Uffe Bay Smith, Partner,
KANT arkitekter & TRUST. Søren Houen Schmidt, Indehaver & rådgiver,
Rekommanderet & TRUST.

Ensom blandt andre – Den personlige uafhængigheds pris
Arrangør: Folkebevægelsen Mod Ensomhed
Dag: 16. juni 13:30 - 14:15
Resumé: Ledelsesforfatter Christian Ørsted og Journalist og forfatter Karen Lumholt
Beskrivelse: Ensom midt i livet - Debat om den personlige uafhængigheds pris
Hvorfor er der meget ensomhed, også for dem midt i livet? Christian Ørsted har med
sin bog ”Livsfarlig ledelse” sat fokus på en forandring i ledelseskultur og opfordrer til
bæredygtig ledelse, men kan ledere afhjælpe ensomhed blandt deres
ansatte? Karen Lumholt mener, at vi har for meget fokus på den personlige
uafhængighed, og mener at vi først er rigtig stærke, når vi erkender, at vi ikke kan
undvære den hinanden. Ensomhed har været et varmt emne i en del år, og det i takt
med at hvert 8. nu har dårlig mental sundhed, er det en vigtigt at sætte fokus på
hvad der skaber den dårlige mentale sundhed, for den hænger unægteligt sammen
med ensomhed. Hvor ligger ansvaret? Hvordan kan vi lave et skift i kulturen? Vært
for debatten er Frederik Svinth, foredragsholder og manden bag samtalespillet SNAK.
Deltagere:
Frederik Svinth, Foredragsholder og iværksætter, SNAK. Christian Ørsted, Forfatter,
Foredragsholder. Karen Lumholt, Moderator, Selskabet for Fremtidsforskning

Er afinstitutionaliseringen i psykiatrien gået for vidt?
Arrangør: KAB, Bo- og rehabiliteringstilbud Skovvænget
Dag: 16. juni 14:15 - 15:00
Resumé: Det regionale Botilbud Skovvænget og KAB, begge parter i Den Sociale
Scene inviterer til debat
Beskrivelse: Er afinstitutionalisering på psykiatriområdet gået for vidt? Set fra
Botilbuddet Skovvængets side har udviklingen i de seneste 20 år, der har handlet om
afinstitutionalisering, været en god udvikling. Den har givet borgerne mere autonomi
og mulighed for at agere selvstændigt. Idealet om, at psykisk sårbare også kan bo i
egen bolig, hænger sammen med målet for hospitalerne, i Distriktspsykiatrien og for
de kommunale tilbud, et mål, som er blevet mere fokuseret på rehabilitering og
recovery. Når KAB og andre står med udfordringer omkring beboere, der har været
psykiatrisk indlagt og evt. haft ophold på bosteder, sker dette ofte efter lange forløb,
som skulle ruste dem til at mestre livet i egen bolig. Men ofte viser det sig i praksis,
at det ikke er så nemt at mestre livet i egen bolig, og derfor kan det for naboer og
ansatte i boligområderne ofte se ud som om, at afinstitutionaliseringen er ført for
vidt! Men det handler måske om mangel på samarbejde eller prioritering?
Deltagere:
Merete Amdisen, formand Social- og Sundhedsudvalget, Ishøj Kommune, Jens
Elmelund, administrerende direktør, KAB. Bo Christoffersen, Forstander, Botilbuddet
Skovvænget. Bornholms Politi, Repræsentant fra, Bornholms Politi. Repræsentant fra
kommune og bruger/pårørende organisation.

Er bosteder en del af samfundets fællesskab?
Arrangør: Bo- og rehabiliteringstilbud Skovvænget
Dag: 16. juni 15:00 - 16:00
Resumé: Beboere på bosteder har krav på et blive opfattet som en del af samfundet
Beskrivelse: Gennem mange år har man i det psykosociale rehabiliteringsarbejde,
der bl.a. foregår på landets bosteder, fokuseret på at nedbryde reservat-tænkningen
til fordel for at understøtte borgernes forbindelser til det omgivende samfund. I den
forbindelse har det været vigtigt, at gøre op med ideen om at de enkelte bosteder
selv skal kunne tilbyde alle former for aktiviteter. Man har i stedet tilstræbt, at
beboerne etablerer forbindelser til de aktiviteter, som allerede findes i det
omgivende samfund – samt i øvrigt bevarer kontakten til pårørende og andre dele af
det personlige netværk. Skovvænget er et bo- og rehabiliteringstilbud for voksne
borgere i Region Hovedstaden med sindslidelser Vi vil gerne ved dette event lægge
os i forlængelse af det øvrige program på Den Sociale Scene og drøfte i fællesskab,
hvorledes centrale samfundsmæssige generelle temaer som fx social ensomhed,
mental sundhed, hjemløshed, lighed i sundhed og fællesskab viser sig i det daglige
arbejde på vores bosted.
Deltagere:
Bjarne Vind, Forsker, Center for Dialog og Organisation

Hvad siger man i baren? Kom og vær med!
Arrangør: Center for Dialog og Organisation, AAU
Dag: 16. juni 16:30 - 17:30
Resumé: Hvorfor er bar-samtaler nogle gange så gode, at det er de samtaler vi
husker mange år efter?
Beskrivelse: Det er ofte i den uformelle eftersnak – når man har haft lidt tid til at
tænke ”over” noget der er sket – at de spændende pointer dukker op. Nogle gange
er det her man "opdager" hvad man har hørt og hvad det eventuelt betyder på et
personligt plan. Kom og vær med til den uformelle bar-samtale, hvor vi sammen
undersøger hvordan vi taler i baren. Hvad karakteriserer de samtaler vi har sammen i
baren? Hvad kan lade sig gøre i denne form for dialog? Hvorfor er den uformelle
eftersnak ofte så intens? Hvad er grænserne for denne samtale? Kan vi lære noget i
baren? Center for Dialog & Organisation på Ålborg Universitet introducerer til
forskellige former for dialoger samt faciliterer barsamtaler på den Sociale Scene. Vi
lader os inspirere af de emner, der allerede er blevet talt om på Den Sociale Scene,
og har tid til at afprøve forskellige roller i bar-samtalen. Vi efterspørger hvad
eftersnakken gør ved os.
Deltagere:
Bjarne Vind, Forsker, Center for Dialog og Organisation

Tak for i år på Den Sociale Scene
Arrangør: Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
Dag: 16. juni 17:30 - 19:00
Resumé: Vi runder programmet af på Den Sociale Scene med refleksion over årets
tema Livsrum
Beskrivelse: Mød partnerne bag Den Sociale Scene og hør om, hvordan vi hver især
skaber livsrum i vores daglige virke og hvad årets program har sat gang i af
refleksioner.

