Danske vidensportaler
Socialpædagoger:
www.arbejdsmiljoviden.dk
Videncenter for Arbejdsmiljø arbejder for, at både private og offentlige arbejdspladser har
adgang til den nyeste viden og de bedste værktøjer, der kan sikre et sundt og godt
arbejdsmiljø. Samler og formidler national og international arbejdsmiljøviden.
www.arbejdsmiljoweb.dk
Om arbejdsmiljø for alle i den offentlige sektor og finanssektoren. Bag hjemmesiden står de
tre branchearbejdsmiljøråd inden for områderne: Social & Sundhed, Finans/Offentlig Kontor &
Administration, Undervisning & Forskning
www.at.dk
Arbejdstilsynets portal. AT-meddelelser, love, bekendtgørelser, APV-tjeklister og
arbejdsmiljøvejvisere
www.lederweb.dk
KL, Danske Regioner, KTO, Sundhedskartellet, de kommunale chefforeninger samt de faglige
organisationers portal med over 1.200 forskellige værktøjer og artikler om ledelse
www.oao.dk
Oplysninger om Offentligt Ansattes Organisationers interessevaretagelse på henholdsvis det
kommunale/regionale og det statslige område. Statistik og notater inden for emnerne: Løn- og
ansættelse, politik og økonomi, personalepolitik, ledelse, medindflydelse/SU og EU.
www.personaleweb.dk
Personaleweb formidler lederes og medarbejderes fælles erfaringer med personalepolitik

Børn og unge/Voksne:
www.boerneraadet.dk
Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til
beskyttelse, indflydelse og omsorg. Børnerådet er politisk uafhængigt.
www.boernsvilkar.dk
Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der arbejder for alle børn i Danmark, men
med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Målet er at sikre børns ret til en god
barndom og et godt liv
www.kora.dk
KORA leverer anvendelsesorienteret og praksisnær viden til og om kommuner og regioner.
Formålet er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den
offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution

www.nubu.dk
NUBU er et partnerskab mellem de syv professionshøjskoler Metropol, UC Syddanmark, UC
Lillebælt, UCC, UC Sjælland, VIA UC og UC Nordjylland. Videnscentrets formål er at opbygge,
udvikle og formidle viden om udsatte børn og unge.
www.oligo.dk
Videnscenter for psykiatri og udviklingshæmning. Information om udviklingshæmning og de
specielle forudsætninger for behandling det indebærer Videnscentret henvender sig til
pædagoger, pårørende, studerende og behandlere.
www.sfi.dk
SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet.
Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger på
velfærdsområdet.
www.socialstyrelsen
Viden til gavn baseret på effektmåling, forskningsbaseret viden og dokumentation inden for
områderne: Børn og unge, handicap, udsatte samt ældre. Vidensportal om udsatte børn og
unge formidler den aktuelt bedste viden om udsatte børn og unge
www.socialtlederforum.dk
Socialt Lederforum er en landsdækkende interesseorganisation for tilbud til mennesker med
funktionsnedsættelse; herunder bo-, aktivitets- og samværstilbud.
www.suf.dk
Den Sociale Udviklingsfond arbejder med udvikling og drift af individuelle socialpædagogiske
løsninger til unge og voksne.
www.sus.dk
Socialt Udviklingscenter arbejder med social innovation og sociale opfindelser. Udvikling og
samarbejde om projekter og indsatser, der er med til at skabe bedre livsvilkår for socialt
udsatte mennesker og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere
www.viss.dk
Her finder du viden i form af artikler og dokumentation om tilgang og metoder i indsatsen for
mennesker med psykiske funktionsnedsættelser herunder fx udviklingshæmning og demens.

