Opstartskonference - Fremtidens Klubtilbud
mandag d. 5. november 2018
BUPL og Ungdomsringen er gået sammen om projektet Fremtidens Klubtilbud med det formål, og i tæt
samarbejde med klubområdet på tværs af landet, at synliggøre og udvikle god fritids- og
ungdomspædagogisk praksis med afsæt i det overordnede undersøgelsesspørgsmål:
Hvad er god fritids- og ungdomspædagogik og
hvad kan fritids- og ungdomspædagogik blive til for fremtiden?
Derfor vil BUPL og Ungdomsringen gerne invitere alle med interesse for projektet til opstartskonference
mandag d. 5. november 2018, hvor projektets formål og praktiske udførsel vil blive grundigt fremlagt. Der
vil ligeledes være nogle relevante oplæg og perspektiver på det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde.
Opstartskonferencen er derfor en god mulighed for at få et indblik i projektet Fremtidens Klubtilbud og
samtidig få nogle faglige inputs med sig hjem.
Er du yderligere interesseret i hvad projektet handler om, eller hvordan du og din klub kan deltage, så er du
mere end velkommen til at deltage ved opstartskonferencen.

Opstartskonference - Fremtidens Klubtilbud
Tid: Mandag d. 5. november 2018, kl. 9.30 - 16.00
Sted: Vesterbro Ungdomsgård - Absalonsgade 8, 1658 København
Pris: Gratis (tilmelding påkrævet)
Tilmelding: www.ungdomsringen.dk - senest fredag d. 26. oktober 2018

Yderligere information
Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte projektleder
Christoffer A. Schultz på telefon: 30 92 21 62 eller mail: chs@ungdomsringen.dk
Se eventuelt mere og hold dig opdateret på www.ungdomsringen.dk

PROGRAM
09.30 Kaffe, te og en morgen-croissant
10.00 Velkommen
v./ BUPL
10.15 Introduktion til projektet Fremtidens Klubtilbud
v./ Christoffer A. Schultz, projektleder
10:45 Ungdomspædagogikkens særlige opgave
v./ Sven Mørch
Sven Mørch har haft en enorm betydning for udviklingen af en ungdomspædagogik med
afsæt i fritids- og ungdomsklubber, og har beskæftiget sig med området i mere end 30 år.
Sven Mørch er inviteret til at udfolde ungdomspædagogikkens væsentligste indhold og
reflektere over dens aktualitet set i lyset af nutidens og fremtidens ungeliv. Herunder unges
individualisering og den særlige ungdomspædagogiske opgave.

12.00 Frokost (vi giver en sandwich)
12.45 5 teser om god fritids- og ungdomspædagogik
v./ Jesper Larsen
Bagrunden for de 5 teser om god fritids- og ungdomspædagogik som projektet hviler på
udfoldes, og knytter an til vigtige temaer i fremtidens arbejde med fritids- og
ungdomspædagogik.

13.30 Praksisnære og inspirerende bud på det fritids- og ungdomspædagogiske
arbejde
14.30 Opsamlende perspektiver fremtidens fritids- og ungdomspædagogiske arbejde
15.00 Kaffe og mulighed for at spørge ind til projektet
16.00 Tak for i dag

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

