Temadag: SoMe i praksis
Kom godt i gang med Snapchat, Facebook og Instagram!
Få konkrete værktøjer du kan bruge i din hverdag, ved at deltage på denne praksisnære og
værkstedsorienterede temadag om SoMe. d. 13. september 2018.
Ekspert i sociale medier, Nicolai Mazur, vil sammen med Tenna Weng Pedersen, hjælpe og guide
os igennem Snapchat, Facebook og Instagram. Både Nicolai og Tenna kender ungdomsskolen godt,
da de begge har været ansat i Næstved Ungdomsskole. De skræddersyer derfor en temadag lige
præcis til jeres behov.
Begyndere og lettere øvede
Temadagen er målrettet os, som gerne vil - eller som allerede kommunikerer med unge og
forældre via sociale medier, og som gerne vil være bedre til det. Det er altså for os, som er
nybegyndere eller lettere øvede.
Opfølgning og "prøv, se og lær"!
Sidste efterår afholdte vi en velbesøgt temadag omkring kommunikation i ungdomsskolen, hvor vi
havde en mere overordnet og strategisk indflyvning til SoMe. Samtidig har der på vores
sekretærnetværk været et stort ønske om at blive bedre til at fange de unge på den helt rigtige
måde. Denne dag bliver derfor praksisnær og med en "prøv, se og lær-tilgang", så det bliver mere
"hands on" for alle vores medlemmer.
Forberedelse til kurset
I må gerne indsamle alle de aktiviteter (arrangementer, opstart af nye hold, opvisninger og andre
aktiviteter), der foregår ugen efter - altså i uge 37. Det er dem vi tager udgangspunkt i, når vi
workshopper, og I skal lave opslag og brainstorme indhold.
Og medbring din computer + oplader.

Program
9.00 - 9.25

Morgenmad og kaffe

9.25 - 9.30

Velkomst ved Cathrine Jane Thomas og Mette Lund Pedersen,
Ungdomsskoleforeningen

9.30 - 10.30

Fælles oplæg med fokus på SoMe i praksis:
•
•
•

Intro til SoMe + case: Næstved Ungdomsskole
Tips og tricks både på strategisk og praktisk niveau
SoMe-drift i en travl hverdag i en ungdomsskole på mange
adresser

10.30 - 10.45

Pause

10.45 – 11.00

Opdeling i grupper til workshops

11.00 - 12.30

Workshop // runde 1: Få styr på SOME-driften som passer til
din/jeres hverdag
•
•
•

Det ugentlige SoMe-møde
Ugeplan
Hvem kan med fordel involveres?

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 - 14.30

Runde 2: Workshop // runde 2: Få styr på SoMe-indhold, der passer
til jeres aktiviteter
•
•
•
•

Idéudvikling på indhold
Lav dagsorden for ugemøde
Planlæg opslag/indhold → ugeplan
Lav opslag

14.30 – 15.00

Fælles opsamling med eksempler fra grupperne

15.00 - 15.30

Netværksdrøftelser og tak for i dag

Tid og sted
Mødecenter Fabrikken
Lumbyvej 17 F. 5000 Odense C
d. 13. september 2018 fra kl. 9.00 – 15.30

Pris og tilmelding
1095,Tilmeld dig her: https://usf.membersite.dk/
Tilmeldingsfrist d. 6/9 - 18
*Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb

Nicolai
Har gennem et år været SOME-manager for
Næstved Ungdomsskole og bl.a. startet Snapchatkanalen op, arbejdet med både Insta- og FBindhold. Tidligere har han arbejdet med
kampagner målrettet unge for Forbrugerrådet
Tænk og med influence marketing i
bureauverdenen. I dag arbejder han med
forretningsudvikling i Bloggers Delight.
Noget man ofte hører Nicolai sige er:
"Godt indhold slår til enhver tid meget indhold.
Men nogle gange skal man også bare ud over
stepperne."

Tenna
Har arbejdet med sociale medier i mere end 10
år, både på strategisk og udførende niveau. Hun
var med til at starte Københavns Kommunes
Facebook-side op, har lavet SOME-kampagner til
unge i Kulturministerie-regi. I dag arbejder hun i
Næstved Ungdomsskole, hvor man ofte hører
hende sige: "Husk knibtangsmanøvren - så
rammer vi både de unge og deres voksne!"

