Afsluttende
Fonden leverer ikke kun upartisk forskning,
men søger også at finde, udvikle og afprøve
nye innovative løsninger til helt konkrete
samfundsmæssige problemstillinger gennem
praktiske interventioner.
Målet med interventionerne er at udbygge
vidensniveauet omkring effektive løsninger
af centrale udfordringer i velfærdssamfundet.
Det betyder, at løsningerne skal tilfredsstille forskningsmæssige evidenskrav. De nye
innovative løsninger udvikles og afprøves i tæt
samarbejde med vores eksterne partnere og
med aktiv involvering.

Velkommen
Systemer findes alle vegne, og vi er alle konstant i kontakt med
utallige systemer. Når systemerne virker, lægger vi nærmest ikke
mærke til dem. Men når S-toget holder stille eller når velfærdssamfundet knager, bliver systemerne pludselig meget synlige.

”JEG TROR IKKE, AT JEG VILLE HAVE
KLARET MIG IGENNEM DEN PERIODE,
SOM JEG HAR LIGE NU, HVIS IKKE JEG
HAVDE VÆRET UDE I ARBEJDE”
CITAT FRA UNG I NExTWORK

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden
om, hvordan vi løser samfundets udfordringer. Det gør vi i en vekselvirkning mellem forskning, social innovation og praksisviden –
og ved at samarbejde med eksterne partnere, der vil finde nye veje
sammen med os. Vi har særligt fokus på at udvikle indsatser, som
giver børn og unge i udsatte positioner mulighed for at indgå aktivt
i samfundet. Formålet er at finde forslag til løsninger, som kan
fungere i menneskers hverdag og virkelighed, og som kan skabe det
bedst mulige beslutningsgrundlag for ledere og politikere.
Vi er helt afhængige af samarbejdet med jer – praktikere, sociale
innovatører, beslutningstagere, forskere, virksomheder og kulturbærere i den offentlige sektor – for at kunne lykkes med dette. Vi
er derfor stolte over, at I vil bruge en dag sammen med os, hvor vi
i fællesskab kan hente inspiration fra nationale og internationale
frontløbere. Og hvor vi sammen kan udforske, hvad der driver og
hindrer system-innovation.

Elin Schmidt

Helene Bie Lilleør

DIREKTØR
ROCKWOOL FONDEN

INTERVENTIONSCHEF
ROCKWOOL FONDENS INTERVENTIONSENHED

Program
09.00 — 09.10

Velkomst
Ved direktør for ROCKWOOL Fonden Elin Schmidt

09.10 — 09.30

Åbningstale
Ved interventionschef for ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed Helene Bie Lilleør

09.30 — 10.15

How to save a city
Ved administrerende direktør for Community Justice Scotland
Karyn McCluskey

10.15 — 10.25

Pause

10.25 — 11.30

How to change a system: four key steps
Ved rådgiver og forfatter Charles Leadbeater og social innovationsleder i ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed Jennie Winhall

11.30 — 12.15

How to navigate between systems
Ved psykolog Anna Fjeldsted og social innovationsleder Jennie
Winhall

12.15 — 13.30

Frokost og workshops

13.30 — 14.20

Drøftelse i plenum

14.20 — 15.00

Play the game – change the rules – change the game
Ved stifter af og managing partner i Den Sociale Kapitalfond
Lars Jannick

15.00 — 15.25

Om organisatorisk parathed og lederskab
Ved kommunaldirektør i Roskilde Kommune og formand for
Kommunaldirektørforeningen Henrik Kolind

15.25 — 16.00

Opsamling

Efter konferencens afslutning vil der blive budt på et glas vin.

På dagen
kan du møde
ADMINISTRERENDE DIREKTØR FOR
COMMUNITY JUSTICE SCOTLAND

Karyn
McCluskey
Karyn McCluskey er topleder i en kompleks sektor, som naturligt rækker ud
over faglige og organisatoriske sammenhænge. Gennem 21 års arbejde som leder
af Violence Reduction Unit i Glasgow har hun været primus motor for et gennemgribende paradigmeskifte i bekæmpelsen af vold og kriminalitet. Glasgow
var dengang kendt som ”the murder capital of Europe”. Ved at skifte perspektiv
og betragte vold som en smitsom sygdom, lykkedes det Karyn og hendes team at
etablere et tæt samarbejde på tværs af sektorer, hvor aktører, som normalt ikke
forbindes med bekæmpelse af vold, blev afgørende for indsatsens resultater. I dag
er voldskriminaliteten i Glasgow på sit laveste niveau i fyrre år.

RÅDGIVER OG FORFATTER

Charles
Leadbeater
Charles Leadbeater er en prisvindende rådgiver og ledende frontløber inden
for innovation. Han rådgiver virksomheder, regeringer og byer i hele verden
og er fast tilknyttet blandt andet BBC og Unilever, Microsoft og Ericsson. Han
har skrevet en række bøger og rapporter, som har vundet stor indflydelse på
globalt plan, og var blandt de første, der beskrev socialt iværksætteri. Charles
er gæsteprofessor ved Institute of Innovation and Public Purpose og tilknyttet
Royal Society of Arts, hvor han er drivkraften bag den globale pris, Future Work
Awards. Charles var senior journalist på Financial Times, før han blev selvstændig rådgiver.

STIFTER AF OG MANAGING PARTNER I
DEN SOCIALE KAPITALFOND

Lars Jannick
Johansen
Lars Jannick Johansen etablerede Den Sociale Kapitalfond sammen med TrygFonden i 2011 og stod i spidsen for fondens management team frem til etableringen
af Den Sociale Kapitalfond Invest, hvor han nu er managing partner. Han har tidligere bl.a. været direktør for Mandag Morgen og udviklingsdirektør for INDEX:.
Lars er medlem af bestyrelserne for Den Sociale Kapitalfond samt medlem af flere
advisory boards. Lars er uddannet MA Central & East European Studies fra UCL
og cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med lederuddannelser fra Wharton
Business School og Saïd Business School ved Oxford Universitet. I 2013 blev han
udnævnt til Young Global Leader af World Economic Forum.

SOCIAL INNOVATIONSLEDER I
ROCKWOOL FONDENS INTERVENTIONSENHED

KOMMUNALDIREKTØR OG FORMAND FOR
KOMMUNALDIREKTØRFORENINGEN

Jennie
Winhall

Henrik
Kolind

Jennie Winhall er en ledende tænker indenfor system-innovation. Hun bruger det
meste af sin tid på at udvikle indsatser, der kan forandre de omgivende systemer,
eksempelvis udviklingen af ROCKWOOL Fondens beskæftigelsesindsats for unge,
NExTWORK. Jennie har mange års praksiserfaring i system-innovation, blandt
andet gennem Radical Help i Storbritannien. Radical Help er et eksempel på en
grundlæggende forandring af tilgangen i den relationelle velfærd.

Henrik Kolind har været kommunaldirektør i 30 år, siden 2006 i Roskilde
Kommune og forinden i Solrød og Høje-Taastrup Kommuner. Han har siden
2015 været formand for Kommunaldirektørforeningen Danmark og har i denne
funktion været en markant stemme i debatten om blandt andet digitalisering,
samskabelse, fremtidens velfærd samt om Ledelseskommissionens arbejde.
Henrik Kolind er optaget af organisatorisk parathed i kommunerne i relation
til system-innovation.

PRAKTISEREDE PSYKOLOG OG PSYKOLOGFAGLIG KONSULENT I
ROCKWOOL FONDENS INTERVENTIONSENHED

Anna
Fjeldsted

Om
Interventionsenheden

Anna Fjeldsted har en baggrund som praktiserende psykolog gennem ti år,
underviser, udviklingskonsulent og supervisor. Hun har blandt andet været
tilknyttet DISPUK og Psykiatrifonden samt Center for Narrativ Terapi. Anna
er psykologfaglig konsulent på indsatser, som udvikles i ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed. Anna har arbejdet med forandringsprocesser i mange
sammenhænge indenfor uddannelsessektoren og på det sociale område. Anna er
optaget af at gøre op med den udbredte ”psykologisering” og fokus på individets
indre liv - og i stedet skabe udviklingsmuligheder i et samspil mellem individ og
omverden.

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed udvikler
indsatser, der giver børn og unge i udsatte positioner mulighed
for at indgå aktivt i samfundet med uddannelse, beskæftigelse og
deltagelse i fællesskaber.

MODERATOR PÅ DAGEN

• viser de nye veje i arbejdet med at skabe en positiv forskel og
vedvarende effekt for børn og udsatte unge

Janni
Brixen
Janni Brixen er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Hun
har arbejdet som vært på TV2 og DR, senest på TV Avisen og som reporter.
Hun har desuden produceret en række dokumentarudsendelser. Janni var i 2008
selvstændig kommunikationskonsulent, i 2010 journalist på DR P4 København
og fra 2011-2014 pressechef i Danmarks Naturfredningsforening. Fra 2015
har hun arbejdet som journalist og kommunikationskonsulent på Københavns
Universitet. Samfundsvidenskabeligt Fakultet, hvor hun arbejder med strategisk
kommunikation.

Vores mål er, at indsatserne er relevante, skalerbare og omkostningseffektive, derfor:
• tager de afsæt i eksisterende forskning og udvikles og afprøves
sammen med borgere og praktikere

• bliver de efterprøvet i evalueringer af højeste forskningsstandard, typisk i randomiserede kontrolforsøg
Målet med interventionerne er at udbygge vidensniveauet omkring
effektive løsninger af centrale udfordringer i velfærdssamfundet.
Det betyder, at løsningerne skal tilfredsstille forskningsmæssige
evidenskrav.
Løsningerne udvikles og afprøves i tæt samarbejde med vores
eksterne partnere og med en høj grad af aktiv involvering.

”JEG TROR IKKE, AT JEG VILLE HAVE
KLARET MIG IGENNEM DEN PERIODE,
SOM JEG HAR LIGE NU, HVIS IKKE JEG
HAVDE VÆRET UDE I ARBEJDE”
CITAT FRA UNG I NExTWORK

“NÅR MAN FÅR SNAKKET SAMMEN, FINDER
MAN UD AF, AT DE UNGE HAR MEGET, DER KAN
BRUGES I VIRKSOMHEDERNE, HVIS BARE DER
BLIVER GIVET DEN RIGTIGE STØTTE!”
CITAT FRA VIRKSOMHED I NExTWORK

