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Corona – Hvad har vi lært? Eller fået bekræftet?

Mennesker er forskellige

Ledelse er vigtig

Nogle mellemleder har kedet sig

Vi er gode til omstilling 



Driftens Dag i en Corona-tid

Program:

Den almene boligsektor i en 

Corona-tid 

Sanne S. Pedersen, BLs

Chefjurist, Corona reglerne mv. 

Rikke Lønne, BL, De sårbare og 

udsatte under og efter Corona 

krisen 

Claudia Pring, FAB 

Chefkonsulent, Claudia og 

Corona- kufferterne

Drøftelse i digitale grupper

Opsamling

Tak for i dag 



Sanne S. Pedersen

BLs Chefjurist, vil fortælle om hvordan alt ændrede sig, og om de 

mange juridisk Corona relaterede spørgsmål fra medlemmerne, som 

begyndte at tikke ind den 11. marts 2020.



Rikke Lønne

Fra BL, Funktionschef i direktionen, vil fortælle om de sårbare og 

udsatte under og efter Corona krisen, hvordan er der taget vare på 

dem. 



Claudia Pring

Kommer fra FAB hvor Claudia er Chefkonsulent, med organisation og 

ledelse som fagområde bla.

Claudia og Corona-kufferterne har jeg valgt at kalde dette indlæg, hvad det 

handler om skal vi høre nu.



Spørgsmål til vores Corona Stars

Sanne S. Pedersen, BLs Chefjurist, Corona reglerne mv. 

Rikke Lønne, BL, De sårbare og udsatte under og efter Corona krisen 

Claudia Pring, FAB Chefkonsulent, Claudia og Corona- kufferterne’

?



Work Shop spørgsmål

Følgende drøftes i grupperne: 

1. Hvordan har Corona-krisen påvirket boligorganisationerne og 

boligområderne? 

2. Hvad har krisen betydet for dit arbejde og dine medarbejdere?

3. Hvad tror du, at den almene boligsektor tager med sig af læring fra 

Corona-krisen?



Work Shop i break out rooms

I vil nu blive delt i grupper

Når i kommer ud i grupperne, skal i finde en bordformand/kvinde

Han/hun skal styre tiden – i skal være tilbage kl. 11:30

Formanden/kvinden har til opgave at sikre, at i kommer igennem 

spørgsmålene samt samler guldkornene op

Og giver en tilbage melding i plenum på 2-3 min.



Formandens planche i gruppen

I vil nu blive delt i grupper

Når i kommer ud i grupperne, skal i finde en bordformand/kvinde

Han/hun skal styrer tiden – i skal være tilbage kl. 11:30

Formanden/kvinden har til opgave at sikre i kommer igennem spørgsmålene 

samt samler guldkornene op

Og giver en tilbage melding i plenum på 2-3 min.

Følgende drøftes i grupperne: 

Hvordan har Corona-krisen påvirket boligorganisationerne og 

boligområderne? 

Hvad har krisen betydet for dit arbejde og dine medarbejdere?

Hvad tror du, at den almene boligsektor tager med sig af læring fra Corona-

krisen?



Hvad har i drøftede – 2-3 min til hver gruppe



Afrunding og tak for i dag

• De næste møder har vi Indkøb og udbud på programmet

• Vi forventer at det bliver fysiske møder

• Efterårets møder ligger den 6. oktober i Øst og den 8. oktober i Vest, og de 

skulle gerne ligge i jeres kalender

• Husk og holde jer opdateret på driftsnet.dk

• Tak for i dag


