
Den 23. - 24. maj 2019 holder vi igen JC-udviklingsforum. Her skal vi arbejde med en effektiv IT- 
understøttelse af Jobcentrene. Sidste gang stillede vi bl.a. skarpt på a-kasseforsøget, effektiv  
allokering af mødelokaler, dashboard og statistikker samt styring via fællesmøder og fællessamtaler.

WFP udviklingsteamet arbejder nu med emnerne og vores forventning er at have flere af  
udviklingsønskerne idriftsat, når vi ses i maj. Vedhæftet ses afrapporteringen fra seneste afholdte 
JC-udviklingsforum.

På dette JC-udviklingsforum fortsætter vi med at stille skarpt på ny LAB. Vi får besøg af Carsten 
Koch (tidligere skatteminister og formand for Carsten Koch-udvalget), som har været en væsentlig 
bidragsyder til tankerne bag den politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. 

Udviklingsforum henvender sig primært til ledelse, ud-
viklingskonsulenter og andre, som arbejder med optim-
ering af driften i jobcentret.

Tilmelding skal foregå pr. mail til kontakt@edora.
dk senest 15.maj 2019. Af mailen skal det fremgå, om 
der ønskes hotelovernatning inkl. morgenmad (kr. 
1.100,00) og fælles aftensmad til (kr. 795,00).

Kom og vær med til at udvikle og 
forme din arbejdsplads i jobcentret

WFP er nu implementeret i 31 jobcentre og er med til at IT-understøtte beskæftigelses- 
indsatsen for mange tusinde medarbejdere og flere millioner borgere. Det sidste halve 

år er WFP i stadig flere jobcentre valgt som strategisk platform for mødebook- ing og res-
sourceallokering. Pt. har 12 kommuner valgt at skifte Jobcenter Planner ud med WFP, som 

dermed står for al ressourceallokering og planlægning.

FAKTA

23. og 24. maj 2019



10:00 – Ankomst og registrering 

10:15 – Velkommen

Opsamling fra forrige udviklingsforum, status på 
udviklingsarbejdet og en vision for Det Digitale 
Jobcenter.

/v Mads Hedegaard, CEO, Edora A/S

11:00 – Carsten Koch giver sit syn på den 
forenklede beskæftigelsesindsats

... og minder os om nogle af de vigtigste 
konklusioner og anbefalinger Carsten Koch- 
udvalget kom frem til. 

/v Carsten Koch, Formand for Carsten Koch-udvalget

12:15 – Frokost og networking

13:15 – Introduktion til Hackathon

Hackathon er en disciplin, hvor vi samler 
IT-arkitekter, kravstillere, udviklere og UX’ere 
i effektive teams. Her tages udgangspunkt i 
de prioriterede udfordringer, og vi kommer et 
magisk spadestik dybere.

/v Rasmus Skovmark, CTO, Edora A/S

13:45 – Præsentation af udviklingsemner

På baggrund af de indmeldte udviklingsønsker, 
præsenteres og prioriteres emnerne således, at 
de kan danne grundlag for det videre arbejde.*

/v Pia Eriksen, Product Owner, WFP, samt de der har 
meldt udviklingsønsker ind

17.00 – Networking, bobler og mulighed for om-
visning på slottet

18:00 – Aftensmad og hygge i Riddersalen

09:00 – Godmorgen

/v Rasmus Skovmark, CTO, Edora A/S

09:15 – ”Hackathon” - så udvikler vi!
Kunder, kravstillere, superbrugere, UX’ere, 
IT-arkitekter og udviklere arbejder sammen i  
mindre grupper og udvikler på udvalgte emner.

11:15 – Præsentation af emnerne og prioritering 
Grupperne præsenterer for hinanden og  
udviklings- ønskerne prioriteres.**

11:45 – Evaluering

12:00 – Tak for i dag og frokost

*Forslag til udviklingsemner modtager vi meget gerne i god 
tid inden konferencen.

**Det er vores hensigt, at øverst prioriterede ud-
viklingsønske idriftsættes hurtigt efter afholdelse af 

Hackathon.

PROGRAM

Torsdag den 23. maj 
”IT i den forenklede beskæftigelsesindsats”

Fredag den 24. maj 
”Hackathon”

Arrangeres i et samarbejde mellem: 

Konferencen finder sted på: 
Charlottenlund Slot 

Jægersborg Allé 1
2920 Charlottenlund


