SAMTALESALONER

Vi gentager succesen fra sidste år og slutter fredagen af med 7 forskellige saloner
omkring emnet Stærkere Fællesskaber.
Her kan deltagerne møde ildsjæle blandt ungdomspædagoger, ledere,
samarbejdspartere, videnspersoner og politisk valgte og ansatte i Ungdomsringen.
Folk som alle sammen sætter vigtige ting på dagsordenen både i salonen og I deres
hverdag.

Vælg en salon og møde op
og bidrag til emnet med alt det, som du er optaget af og tag således - inspireret og
beriget - samtalerne og ideerne med dig videre ud i verden.

SAMTALESALONER
SALON 1

Tema: Ungemiljøer eller matrikelløse fællesskaber?
Værter: Nicolai Christoffer Hansen, Ungdomsklubben Ellevang og Anne-Lene Sand, Syddansk Universitet.
Salonen sammentænker Nicolai’s praksisrefleksioner fra ungemiljøer i Aarhus og Anne-Lene’s forskning
omhandlende selvorganiserede fællesskabsformer.
Deltagerne inviteres til at konkretisere udfordringer ved at få nutidens unge til at mødes i pædagogiske ungemiljøer
og nytænke, hvordan ungemiljøer kan være mere fleksible, mindre præget af institutionslogikker og lade sig
inspirere af unges egne selvorganiserede fællesskaber.

Hvordan skaber vi attraktive ungemiljøer
på en tidssvarende måde?
Kan alternative måder at organisere tid
og rum på være en udfordring eller er
det et pædagogisk potentiale?
Hvad kan vi konkret gøre i pædagogisk
praksis, når de unge vælger det
etablerede fra?

SAMTALESALONER
SALON 2

Gi’ børnene og de unge flere
muligheder og hjælp dem med
at opsøge dem.
Det skaber resultater, når ting
spiller sammen.
Nogen gange er det simpelt.

Tema: God politik + god pædagogik = flere venner
Værter: Stefan Reiners m. fl., Klub Tårnby
I Klub Tårnby har vi gjort os nogle erfaringer med, hvordan politisk velvalgte rammebetingelser med den rigtige
opfølgning støtter og udvider børn og unges muligheder for at indgå i flere og større fællesskaber.
Hos os er børnene tilknyttet en primær fritidsklub, men er medlem af Klub Tårnby, og de kan derfor bruge alle
klubber efter lyst og behov.
Sammen – og på tværs – kan vi tilbyde meget mere til vores medlemmer, end hver klub kan hver for sig.
Når vores medlemmer får flere muligheder for at vælge aktiviteter på tværs af klubberne, får de også flere
fællesskaber at tage del i. Det benytter en stigende del af vores medlemmer sig af. Det er ikke kun børnene i
Fritidsklubberne, der shopper på tværs. Også de 14-18 årige er begyndt at shoppe mellem ungdomsklubberne på
den fede måde.
Det er work in progress, og deltagerne inviteres derfor til at bidrage med spørgsmål og indspark.

SAMTALESALONER
SALON 3

Tema: Hvad er værdien og mulighederne i internationalt arbejde?
Værter: Pedja Jovetic, landsrådsmedlem Ungdomsringen & EYCC og Marta Rudnicka, Vordingborg Ungdomsskole.
Tag på en kort rejse ud i en verden af Erasmus+, dannelse, youth work og interkulturel læring.
Marta Rudnicka vil fortælle om sin personlige og professionelle udvikling gennem deltagelse, fundraising, afvikling
og udvikling af talrige EU-støttet dannelsesprojekter og om samskabelses- og læringsprocesser i det lokale område.
Salonen giver mulighed for at møde en ildsjæl og høre historierne om inspirerende mennesker, innovative projekter,
spændende læringsværktøj og det kærligheds-boost, selvtillid og magi, som følger med på ungdomsudvekslinger,
seminarer og internationale kurser.

Hvad er værdien og mulighederne i
internationalt ungdomsarbejde?
Hvilke ungdomspædagogiske
aspekter er særligt interessante?
Hvad er Ungdomsringens rolle i
internationalt samarbejde?

SAMTALESALONER
SALON 4

Tema: Hvad er kvalitet i fritidstilbud?
Værter: Lars Holme og Henrik Hald Krog, næstformænd i Ungdomsringen
I februar 2018 udkom EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) - på opdrag fra Undervisningsministeriet – med en rapport,
hvor EVA har undersøgt børn og unges brug af SFO, fritids- og klubtilbud og kvaliteten af tilbuddene. Det er der bl.a.
kommet 4 kendetegn ud af, men hvad peger det egentlig på politisk - og pædagogisk?
I denne samtalesalon udvider vi diskussionen, deler perspektiver og undersøger, hvad vi taler om, når vi taler om
pædagogisk kvalitet i fritidstilbuddene - og hvad kvalitetsdiskussionen kan bruges til på området.
Hvad er kvalitet for dig?
Lad os blive klogere sammen!
Hvad er kvalitet for dig?
Hvad peger kvalitetsdiskussionen
på politisk og pædagogisk?

SAMTALESALONER
SALON 5

Tema: Musikstarter Camp styrker og udvider fællesskaber
Værter: Søren Gravgaard og Pelle Leth, Klub Roskilde Øst
Fællesskabet på Camp Roskilde var helt unikt, og man har efterfølgende besluttet at tilbyde alle de unge
deltagelse på Musikfestivalen i Aalborg.
I denne salon vil Søren og Pelle give deltagerne et indblik i livet på Musikstarter Camp Roskilde; om fællesskabet og
engagementet hos de unge og de voksne, om pædagogikken og ikke mindst det strategiske arbejde, der ligger i
samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.

Hvad er de strategiske og
pædagogiske overvejelser, når holdet
skal sættes og samarbejdet tunes til
en oplevelse og måske en vej i livet?
Og hvad gør man med de potentialer,
der opstår undervejs?

SAMTALESALONER
SALON 6

Tema: Hvad kan en ungementor som velmenende voksne ikke kan?
Værter: Lise Grønbæk, Idrætshøjskolen Aarhus, Martin Christensen, Lisbjerg skole og Stine Winther, Oure skolerne.
I denne salon er det muligt at møde 2 forskellige projekter, der arbejder med Ung til ung mentorering.
Lise har igennem et par år udviklet et projekt i Aarhus, hvor unge højskoleelever uddannes som ungementorer og
tilknyttes unge i folkeskole og ungdomsuddannelser, som har det svært. Martin og Lise er samarbejdspartnere med
det fælles mål at skabe et kvalificeret rum, hvor yngre unge kan sparre med ældre unge i de spørgsmål, hvor de
voksne ikke har adgang eller forstand.
I salonen vil I høre om tilgange og praktikker i arbejdet med Ung til Ung- mentorering og også møde Stine fra Oure,
som efter et kursus med Lise i Ungdomsringen, sammen med sine kolleger, er gået gang med at udvikle et Ung til
ung projekt på Oure skolerne.

Hvad er Ung til Ung mentorering?
Hvilke muligheder og
opmærksomheder er der, når vi
vælger at distribuerer
ungevejledning ud til unge?

SAMTALESALONER
SALON 7

Tema: Bevæg de unge – en strategi for ungdomsbevægelse
Vært: Jesper Larsen, Ungdomsringen
Siden Hal Koch og Ungdomskommissionen definerede det ideologiske grundlag for klubberne har spørgsmålet om
de unges demokratisk dannelse, og om hvordan vi sammen med de unge kan bidrage til samfundets udvikling,
været et evigt aktuelt emne for Ungdomsringen og vores medlemmer.
I denne salon diskuteres en konkret uddannelses- og aktivitetsstrategi, der sigter mod at kombinere
politisk/demokratisk dannelse med konkret lokal aktivitetsudvikling i et samskabende fællesskab mellem unge og
voksne og med fritids- og ungdomsklubberne og ungdomsskolerne som omdrejningspunkt.
Strategien hviler bl.a. på teori om den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, udviklet Marchell Ganz, HarvardKennedy University og efterprøvet i Danmark indenfor bl.a. fag- og studenterbevægelser.

Har vi brug for at “genopfinde”
ungeinvolveringen i samfundsengagerende
fællesskaber? - og hvis - hvordan kan vi så
gøre det i praksis, i feltet mellem aktiviteter,
kompetenceudvikling og politik?
Har vi og de unge overhovedet brug for en
gentænkning af demokratiet i ungehøjde?

