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Åbningskonference for TrygFondens 

Børneforskningscenter 29.-31. august 

2013, Aarhus Universitet 

 

D. 29. – 31. august markerer vi åbningen af 

TrygFondens Børneforskningscenter på 

Aarhus Universitet med en tredages 

åbningskonference, som vi håber, du/I vil 

deltage i.      

 

TrygFondens Børneforskningscenter er et 

nyetableret forskningscenter på Aarhus 

Universitet. Centret bliver samlingspunkt 

for en tværfaglig forskergruppe, som 

sammen med offentlige myndigheder og 

frivillige organisationer vil bidrage til 

opbygningen af en mere solid og mere 

systematisk videnskultur omkring 

effektiviteten af indsatser for børn og unge 

på det sociale, uddannelsesmæssige og 

kriminalpræventive område.  

 

Formålet er at skabe solid og anvendelig 

viden, der kan medvirke til en øget 

vidensfundering af sociale indsatser.        

 

Centret får mange samarbejdspartnere, som 

bliver centrale for vores forsknings-

miljø,  både repræsentanter fra de 

organisationer, hvis programmer vi 

evaluerer, politikere og embedsmænd med 

interesse i den viden centret udvikler, samt 

andre forskere, vi udveksler viden med.  

 

På åbningskonferencen inviterer vi alle 

samarbejdspartnere til en dialog om 

effektmålinger.  

 

Hvordan kan vi bedst styrke eksisterende 

viden med effektmålinger? Hvad ved vi om 

børn og unges trivsel, og hvor er vores 

viden svagest? Hvordan skaber vi solid 

viden, som har praktisk relevans? Disse og 

flere spørgsmål sættes til debat.  

 

Konferencen finder sted på Fuglesangs Allé 

4, Økonomisk Institut, Aarhus 

Universitet, den 29. -31. august 2013.  

 

Et foreløbigt program er vedhæftet. Kon-

ferencesproget vil alle dage være engelsk. 

 

Den 29. august 2013 markerer vi centrets 

åbning. Vi har inviteret en række danske og 

internationale forskere, praktikere og 

embedsmænd til en dialog om effektmålinger 

i praksis.  

 

Den 30. – 31. august 2013 har vi inviteret en 

række internationale forskere på centrets 

kerneområder med keynote taler af 

nobelprisvinder James Heckman (University 

of Chicago), Meredith Rowe (University of 

Maryland) og Russell Rumberger (University 

of California, Santa Barbara). 

     

Deltagelse er gratis, men da vi kun har plads 

til 140 personer, er tilmelding nødvendig og 

skal ske snarest på:  

 

https://auws.au.dk/Tilmelding_til_konference.  

 

Det er muligt at tilmelde sig til enkelte dage 

eller hele konferencen.  

 

Vi glæder os til at se dig/jer på konferencen. 

 

https://auws.au.dk/Tilmelding_til_konference

