Nyheder til boligsociale medarbejdere i
Aarhus
Kære alle i det boligsociale
I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om vores kommende studietur til Aalborg
Øst samt Boligsocialnets Boligsocial Bazar. Derudover kan du læse om
portalerne Socialkompasset og GENLYD, og hvordan du kan bruge dem i din
hverdag.
Nederst finder du en oversigt over en række arrangementer, hvor vi lige vil
fremhæve: Intro til det boligsociale Aarhus og Fællessekretariatet d. 22/9 med
tilmeldingsfrist d. 15/9.
De bedste hilsner
Det Boligsociale Fællessekretariat
Thomas, Edith, Emilie, Helle, Frederik og Julie

Studietur til Aalborg Øst
Så er det (endelig) tid til studietur! I år bliver det en endagstur til Aalborg Øst
d. 4. nov., hvor vi skal høre om det boligsociale arbejde i området og se den
udvikling, der har været igang i de seneste år.
Vi skal bl.a. høre om arbejdet med beskæftigelse i den nuværende helhedsplan
Øst i Centrum og på besøg i forskellige indsatser herunder fællesshaver og en
naturklub.
Derudover fortæller Aalborg Kommune om fritidscentrenes rolle i området ift.
børn, unge og familier.
Hvis du ikke allerede har sat et stort kryds kalenderen, så kommer hermed en
stærk opfordring.
Vi sender program og nærmere information i den nærmeste fremtid. Der
kommer 50 pladser, der gives efter først til mølle.
Vi glæder os til at se jer!

Boligsocial Bazar - både online og fysisk
Boligsocialnet afholder i uge 39 Boligsocial Bazar, der består af tre dage med
online sessioner fra d. 27.-29. sep. og en fysisk konference d. 30. sep. i
Urbanplanen i København.
Til online sessionerne kan du bl.a. høre om grøn beskæftigelse, negativ social
kontrol og samarbejde med religiøse aktører.
Konferencen har fokus på madfællesskaber og fælleshaver og får bl.a. besøg af
Madfællesskaber med Mening, der deler projekterfaringer med
maddfællesskaber i tre boligområder på Sjælland og BoGro Fælleshaverne, som
deler viden om, hvordan fælleshaver kan bruges som løftestang for lokalt
fællesskab og sammenhængskraft.
Tilmeldingsfrist for konferencen er d. 20. sep. og for online sessionerne d. 24.
sep.
Læs mere om Boligsocial Bazar her

Socialkompasset - Når du
søger et specifikt tilbud

GENLYD - Når du søger et
fællesskab

Socialkompasset.dk er en Aarhus
portal, der samler alle frivillige, sociale
og sundhedsrettede tilbud fra
foreninger og kommune ét sted.

Genlydaarhus.dk er en virtuel
opslagstavle for fællesskaber i Aarhus.

Du kan bruge portalen, hvis du skal
finde et tilbud, der matcher et
bestemt behov hos en person eller en
bestemt målgruppe.
Portalen er designet, så der kan
søges på udfordringer (fx ensomhed,
angst og overvægt), målgrupper eller
aktiviteter (fx samtalegrupper,
rådgivning eller mentorordning)
kombineret med aldersgruppe og
geografi.
Socialkompasset kan også være et
nyttigt redskab, hvis du skal
planlægge nye indsatser eller finde
samarbejdspartnere, der arbejder

Her kan du finde opslag om alt fra
personer, der søger en gå-makker til
åbne krea-klubber, som søger flere
deltagere.
Du kan også selv lave et opslag, hvis
du savner en at drikke kaffe med eller
gerne vil starte et fodboldhold i dit
lokalområde.
GENLYD-puljen
Du kan desuden søge Genlyd-puljen,
der støtter med op til 5000 kr. pr
initiativ til at styrke fællesskaber i
Aarhus.
Du kan max søge Genlyd-puljen én
gang pr. kalenderår. Næste
ansøgningsfrist er d. 1. november.

med de samme emner og
udfordringer.
Portalen er udviklet af Frivilligcenter
Aarhus og Aarhus Kommune.

GENLYD er startet af Aarhus Kommune
for at gøre det nemmere for alle at
finde et fællesskab i Aarhus.

Det Boligsociale Fællessekretariats
arrangementer
Intro til det boligsociale Aarhus og Fæ llessekretariatet
22. sep. kl. 9.30 – 13.30 hos Fællessekretariatet
Vi vil gerne invitere alle nyansatte i det boligsociale felt forbi Det Boligsociale
Fællessekretariat. Her vil vi introducere det boligsociale Aarhus og fortælle om
vores arbejde i sekretariatet og hvordan I kan bruge os. Tilmelding senest d. 15.
sep.: emilie@fs-aarhus.dk
ERFA: Uddannelse og Beskæ ftigelse
27. okt. kl. 9.00-12.00 i Viby S
Tema: Førtidspensionister
ERFA: Forebyggelse og Foræ ldreansvar.
2. nov. kl 9.00-11.00 i Herredsvang
Tema: Tilgang til arbejdet: Går vi bagved eller foran?
ERFA: Tryghed og Trivsel
3. nov. kl. 9.00-11.00 i Præstevangen
Tema: Rekruttering af beboere via systemisk ledelsesmetode.
Studietur til Aalborg Øst
4. november kl. 8.15-17.30
En fælles én-dags studietur, hvor vi følges i bus til Aalborg Øst og sammen kan
få ny viden og netværke på tværs. Program og nærmere information følger.

Andre arrangementer
Netvæ rksmøde: Sociale vicevæ rter
21. sep. kl. 9.30-15.00 i Aarhus-området
Boligsocialnet
Hvor langt skal man gå for at hjælpe en beboer og hvornår slipper man igen?
Hvem møder man i sit arbejde som social vicevært? Vær med når der gåes i
dybden med ovenstående til netværksmøde for sociale viceværter.
Læs mere på https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=20472
Temaseminar om seniorboformer og fæ llesskaber
21. sep. i Viborg
AlmenNet
På dagen kan du bl.a. opleve boligselskabet Sct. Jørgens nye seniorboliger i
Banebyen.
Læs mere på https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=21166
Boligsocial Bazar
27., 28., 29. sep. Online sessioner
30. sep. kl. 9.30-16.00 Urbanplanen, København S
Boligsoialnet
Læs mere om programmet på: https://boligsocialnet.dk/arrangementer/?
eventId=21-167
Temamøde om ensomhed og fæ llesskaber
28. sep. kl. 15.00-18.00, Sønder Allé 33 Aarhus C
Frivilligcenter Aarhus
Forud for kommunalvalget sætter temamødet fokus på de frivillige foreningers
betydning ift. at forebygge og afhjælpe ensomhed. Faciliteret af Thomas
Unterschlag (leder af Klostergadecentret). Oplæg ved bordene af bl.a. Ventilen,
Kirkens Korshær og VI-senior. Tilmelding her: https://fcaa.nemtilmeld.dk/73/
Netvæ rksmøde: Startboliger
6. okt. kl. 10.00-14.30, Aarhus C
Boligsocialnet
Hør bl.a. om, hvordan man skaber man gode rammer for samarbejde med
pårørende til startboligbeboere. Læs mere
her: http://www.boligsocialnet.dk/arrangementer/?eventId=20-473
Temamøde om Livskriser
7. okt. kl. 15.00-18.00, Sønder Allé 33 Aarhus C
Frivilligcenter Aarhus
Forud for kommunalvalget sætter temamødet fokus på de frivillige foreningers
betydning ift. at forebygge og afhjælpe livskriser. Faciliteret af Jan Schouby
(chefredaktør ved Stiften). Oplæg ved bordene af bl.a. Folkekirkens Sociale

Arbejdes sorggrupper, Mandecentret og Frivilligcenter Aarhus'
selvhjælpsindsats. Tilmelding her: https://fcaa.nemtilmeld.dk/74/
Netvæ rksmøde: Fæ dre og mandeindsatser
12. okt. kl. 9.30-15.00, Rosenhøj, Viby Syd
Boligsocialnet
Hør om lokale indsatser i Viby Syd samt Gellerups erfaringer med Baba og de
muligheder det har givet ift. arbejdet med fædre. Læs mer her:
https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=20-474
Temamøde om unge
13. okt. kl. 15.00-18.00, Sønder Allé 33 Aarhus C
Frivilligcenter Aarhus
Forud for kommunalvalget sætter temamødet fokus på de frivillige foreningers
betydning ift. at hjælpe og støtte byens unge. Faciliteret af Torben Dreier (FO
Aarhus). Oplæg ved bordene af bl.a. Husrum, Bindeleddet, Headspace og
Sammenslutningen af Unge med Handicap. Tilmelding
her: https://fcaa.nemtilmeld.dk/75/
Introkursus
2.-3. nov. i Middelfart
Boligsocialnet
Er du ny på det boligsociale felt, og har du undret dig over, hvordan den almene
sektor er bygget op, og hvorfor boligorganisationer fungerer som de gør? Så
deltag i introkursus og bliv klogere på det boligsociale felt. Læs mere
her: https://www.boligsocialnet.dk/arrangementer/?eventId=2021-0032

Det Boligsociale Fællessekretariat
Mariane Thomsens Gade 2F, 6.1
8000 Aarhus C
kontakt@fs-aarhus.dk
Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger her.
Denne e-mail er sendt til {{ contact.EMAIL }}
Du modtager denne mail, da vi har registreret dig om som boligsocial medarbejder i
Aarhus.
Afmeld dig
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