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Hvorfor har vi brug for mere viden?

Der findes masser af viden

Men det er svært at vurdere, hvor solid 
den er. Den fremstår fragmenteret.
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Hvorfor har vi brug for mere viden?

Videnscenteret er et skridt på vejen
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VIVE skal samle den viden, 

der allerede findes

Hvad skal VIVE? 
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Vi skal bearbejde viden, 
så den bliver mere 
anvendelig i praksis

Hvad skal vi nu? 
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Hvordan gør vi det?

Vi skal samle op på 
hovedresultater fra mange 
forskellige undersøgelser



7

Hvordan gør vi det? 

Vi skal komme med ideer til, 
hvor man kan læse videre
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Hvordan gør vi det? 

Vi skal inspirere til at være 
nysgerrig på egen praksis 
sammen med kolleger og 
ledelse
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Vi skal tænke i forskellige typer af formidling

Webinarer
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Formidling

Videoer med interviews 
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Formidling

Refleksionsspørgsmål
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Formidling

Anbefalinger, når der er
belæg for det
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Formidling

Undervisningsmateriale
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Vidensaktiviteter i 2021

Temaer og webinarer 
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To videnstemaer

Tema 1 om Børneinddragelse

Hvad fortæller litteraturen om 
forskellige måder at forstå børneind-
dragelse på? 

Og hvordan kan der arbejdes med 
børneinddragelse konkret? 
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To videnstemaer

Tema 2 om Kvalitet i anbringelse

Hvilke dimensioner kan man 
betragte kvalitet ud fra? 

Antal personaler og børn? 
Kompetencer? 
Behandlingsform? 
Hvad ved vi?
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Faglige webinarer efterår 2021

Fem webinarer med viden om det 
børnesociale arbejde målrettet 
praksisfeltet:
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Faglige webinarer efterår 2021

Fem webinarer med viden om det 
børnesociale arbejde målrettet 
praksisfeltet:
• Børneinddragelse
• Kvalitet i sagsbehandlingen
• Tidlig indsats – forebyggelse
• Effekter af anbringelse
• Børnefrikommuneforsøget
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• Fælles website:
• https://socialstyrelsen.dk/born/videnscenter-om-borneinddragelse-og-

udsatte-borns-liv

• Socialstyrelsen: Projektleder Lotte Hestbæk, lhes@socialstyrelsen.dk

• Børns Vilkår: Teamleder Carsten Kirk Alstrup, cka@bornsvilkar.dk

• VIVE: Projektleder Anne-Dorthe Hestbæk, adh@vive.dk

Hvis du vil vide mere

https://socialstyrelsen.dk/born/videnscenter-om-borneinddragelse-og-udsatte-borns-liv
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