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Fritids- og ungdomspædagogik til tiden
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FRITIDS- OG
UNGDOMSPÆDAGOGIK
TIL TIDEN

Program
Fredag d. 24. nov. 2017
9.30

Ankomst, check-in og
morgenkaffe

10.00

Velkommen til årsmødet
2017

16.00

Der etableres et antal saloner,
hvor der er mulighed for at
fordybe sig i grundlæggende,
presserende eller nytænkende
samtaler om ungdomspædagogikkens væsen, udfordringer og
muligheder.

Ungdomsringen har
75 års jubilæum.
Ungdomsskoleloven fylder
også 75 år!

Fremtidsperspektiver

17.00

v. Ungdomsskoleforeningen,
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og Ungdomsringen
m.fl.

10.45

Vigtige samtaler om
Ungdomspædagogik

Pause og netværk m. snacks
og forfriskning
Unge – deltagere og øvrige
delegerede ankommer
– Indkvartering

Der var brug for en
ungdomspædagogik

18.30

Fælles aktivitet ved
Ungerådet

Jubilæumsoplæg ved
Sven Mørch (se side 9)

19.00

Fælles middag

11.45

Kort pause

12.00

Udsatte børn og unge har
også krav på dannelse

Underholdning ved
stand-up komiker
Jonatan Spang

Oplæg v. Morten Pape
(se side 10)

13.15

Frokost

14.15

Teenagepigers
udfordringer i et
præstationssamfund
Oplæg v. Anne Bjerre
(se side 11)

15.30

21.30

Festlig hygge for de unge
i højskolens ”bar” (alkoholfri)

21.30

Festlig hygge for de voksne
fortsætter i spisesalen

24.00

Godnat og tak for i dag

Kaffepause
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Program
Lørdag d. 25. nov. 2017
7.30

Fælles morgenmad i spisesalen

9.00 – 10.45

Politisk paneldebat
Børn og unges psykiske sårbarhed og mistrivsel fylder mere og mere i den
politiske agenda, og er et vigtigt anliggende for Ungdomsringen og vores
medlemmer at forholde os til.
Hvad er grundlæggende på spil i børn og unges liv, og hvilke vigtige
opgaver peger i retning af os som samfundsaktører?
Og på hvilken måde kunne en trivsels- eller ungdomskommission være
en del af svaret?
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Oplægsholdere
Årsmødet fredag

Der var brug for en
ungdomspædagogik

Sven
Mørch
Emeritus.
Lektor, dr.phil. i
socialpsykologi og
ungdomsforskning
ved Københavns
Universitet, Institut
for Psykologi

I 1985 udgav Sven Mørch sin disputats: ”At forske
i ungdom”. Det førte til, at han blev ringet op af to
gutter ovre i Aarhus, Toke Agershou og Søren Frost,
der sagde, at sådan noget sludder havde de aldrig
læst før. Dette blev startskuddet til udviklingen af en
egentlig teoretisk funderet ungdomspædagogik, og
i over 30 år har Sven beskæftiget sig med emnet.
Sven Mørch har haft en enorm betydning for
udviklingen af en ungdomspædagogik med
afsæt i fritids- og ungdomsklubber, bl.a. gennem
evalueringer og udviklingsarbejder i fritids- og
ungdomsklubber i Danmark i samarbejde med
Lands Foreningen for Klubfolk (LDK) og senere
BUPL.
Ungdomsringen har været med hele vejen,
og har derfor inviteret Sven til at udfolde
ungdomspædagogikkens historie og væsentligste
indhold, og reflektere over dens aktualitet set i
lyset af nutids og fremtidens børne- og ungeliv.
Herunder forskellene mellem fritidspædagogikken
og ungdomspædagogikken og hvad vi fremadrettet
må være opmærksomme på.
Sven Mørch kan I også møde på Ungdomsringens
akademi www.ungdomsringen.dk/inspiration/
ungdomsringens-akademi/sven-moerch
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Oplægsholdere
Årsmødet fredag

Udsatte børn og unge har
også krav på dannelse
Oplev et medrivende foredrag af Morten Pape, der
i 2015 debuterede med den meget anmelderroste
autofiktive erindringsroman Planen.

Morten
Pape
Roman og
manuskriptforfatter
og forfatter til den
selvbiografiske
roman Planen, om
hans opvækst i
Urbanplanen

Morten boede i de første 20 år af sit liv i et af
Københavns mest berygtede områder; ghettoen
Urbanplanen. I sit foredrag fortæller han om
opvæksten som etnisk dansker i ghettoen, om
de kulturelle sammenstød og ikke mindst “os og
dem-mentaliteten” og fremmedhadet, der særligt
blev toneangivende i årene efter 9/11, og som kom
til udtryk ved vrede, frustration og manglende
forståelse på tværs af kulturer.
Vi har bedt Morten Pape om at reflektere over de
professionelle voksnes nærvær eller fravær, og
hvilken betydning det har for udsatte børn og unges
dannelse.
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Oplægsholdere
Årsmødet fredag

Hvordan er det at være
ung pige i dag? Hvorfor
kan det nogle gange være
så svært?

Anna
Bjerre
Psykolog,
initiativtager og
daglig leder af
girltalk.dk

Mere end 50% af landets unge piger har lavt
selvværd, og mange af de udfordringer som unge
piger kæmper med i dag, skyldes lavt selvværd. Fx
har 19,5% af pigerne i alderen 15-24 år overvejet at
tage deres eget liv, og hver 8. danske pige bliver
udsat for vold i parforholdet. Hvordan havner de i
så ekstremt uønskede situationer? Hvad kan vi gøre
for at hjælpe dem? Spiseforstyrrelser, selvskade,
kærestevold og selvmordsforsøg er blandt de
udfordringer, der fylder i pigernes hverdag.
Anna Bjerre vil gennem foredraget give et
indsigtsfuldt blik ind i de unge pigers verden
og hverdag samt redskaber til, hvordan vi kan
hjælpe pigerne til at acceptere sig selv, indse hvor
værdifulde de er hver især, og støtte dem i at blive
en stærkere udgave af dem selv.
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Velkommen til Ungeårsmøde!
Den 24. til 25. november afholder Ungdomsringen sin årlige ungeårsmøde,
og vi vil rigtig gerne have DIG med! Og hvorfor skal du så med til det?
Jo, det skal du, fordi det er her du har muligheden for at få indflydelse i Ungdomsringen og
dermed også på aktiviteter som kan være sjove
og fede at lave helt ude hos jer lokalt.

Resten af programmet kan ses nedenfor.
Lyder det som noget for dig?
Så synes vi, du skal få samlet en håndfuld af
dine bedste venner og rive fat i jeres klubleder,
så I kan komme af sted! Det hele kommer til
at foregå på Brandbjerg Højskole, adressen er
Brandbjergvej 12, 7300 Jelling.

Derudover er der selvfølgelig også alle de nye
venner, du får undervejs, den gode mad, og lad
os ikke glemme den hyggelige fest, som bliver
afholdt fredag aften, hvor der med sikkerhed er
god musik, skønne snacks og mulighed for at
hygge med alle sine
venner.

Jo flere unge der kommer, jo højere kan vi
råbe de voksne op!
Vi håber på at se så mange af jer så muligt.

Hov, og så har vi unge
hyret stand-up komikeren Jonatan Spang,
som kommer og
optræder fredag aften
under middagen.

Hilsen
Ungdomsringen og dets ungeråd
PS – eventen er alkoholfri

Fredag

Lørdag

17:00

I tjekker ind og får pakket ud

Ungekongressen åbner:

18:15

Vi følges over at spise
aftensmad

1. Velkomst

18:30

Icebreakers

19:00

Fælles middag

2. Sang (Kattejammer Rock)
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Valg af dirigent

19:45 — 20:15

5. Valg af referent

Stand-up komiker
Jonatan Sprang
optræder
20:00

Middagen fortsætter

21:30

Hygge, musik, dans og bål
for de unge

6. Indkomne forslag behandles
7. Fremtidig virksomhed
8. Årets tema: Icebreakers
9 . Debat af indstilling af kandidat til

Ungerådsformand
10. Eventuelt

7

