TVÆRKOMMUNAL VIDEN
Nyt vidensbrev sætter fokus på nordjyske
erfaringer på socialområdet

Nye tiltag fra Sekretariat for Nordjysk Socialaftale
Nu er vi i gang!
Vi har taget hul på at arbejde med vores opgaver på en ny måde. Det betyder,
at der vil være mere fokus på vidensdeling og inspiration uden at gå på
kompromis med kerneopgaverne.

CHARLOTTE S.
ANDERSEN
Chefkonsulent
csa@aalborg.dk
Tlf.: 25 20 15 75

Sekretariatets primære opgave er at udmønte de politiske visioner i Nordjysk
Socialaftale, hvilket skal sikre et stærkere fælleskommunalt fokus på det
specialiserede socialområde. Dette vidensbrev er det seneste i en række
initiativer som skal bidrage til dette.
Vidensbrevet vil støtte udmøntningen af Nordjysk Socialaftale ved at sætte
skarpt på de emner og sikre deling af den viden, der opsamles i
udmøntningen.
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Samtidig skifter sekretariatet navn fra Sekretariat for Rammeaftaler til
Sekretariat for Nordjysk Socialaftale. Det gør vi fordi rammeaftaler ikke
længere er en del af vores opgaver. I 2017 blev den endegyldigt sidste i en
lang række rammeaftaler udarbejdet og siden da har sekretariatet arbejdet
med at puste liv og energi i Nordjysk Socialaftale.

Hvad kan du læse om i vidensbrevene
De kommende vidensbreve vil sætte skarpt på gode eksempler på, hvordan
man arbejder med egenmestring på det sociale område i Nordjylland. Her vil
du bl.a. kunne læse om et spændende inklusionsprojekt i samarbejde mellem
Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland med AAU på sidelinjen. Du
vil også kunne læse om brugen af mestringsskemaer, som et helt konkret
redskab, der sikrer egenmestring, samt om botilbuddet Mariesteds erfaringer
og resultater med motivationsarbejde og at sætte borgeren i centrum.
Vidensbrevene vil også sætte skarpt på gode eksempler på samarbejdet
mellem socialområdet og beskæftigelsesområdet samt komme med konkrete
eksempler på hvordan brugerne indgår i udviklingsarbejdet på det
fælleskommunale socialområde.
Vi kan love mange spændende og inspirationsrige vidensbreve, og vi håber, at
du vil læse med.

KONTAKT
Har du spørgsmål eller
input vedr. vidensbrevet,
det fælleskommunale
samarbejde eller Nordjysk
Socialaftale, så kan du
altid kontakte
Sekretariatet for Nordjysk
Socialaftale
DU KAN TILMELDE
VIDENSBREVET HER

