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GENERATION
PERFEKT
UNDER PRES?
- idéer til bedre trivsel blandt unge

Nutidens unge beskrives ofte som Generation Perfekt. Det perfekte
image skal opretholdes overfor venner og følgere på sociale medier,
samtidig med, at de er under kontinuerligt pres fra politikere, forældre og omverden. De skubbes gennem et uddannelsessystem, ofte
hurtigere end de ønsker, og de selv og omverdenen forventer topkarakterer og selvrealisering. Der skal leveres hver dag.
Hvordan kan vi, som en af de betydningsfulde voksne i de unges liv,
hjælpe dem gennem presset? Og hvordan kan vi som skole understøtte en positiv udvikling, så trivslen blandt de unge bliver bedre?

DU KAN MØDE

DATO

SOFIE MÜNSTER, cand.scient.pol.,

MÅLGRUPPE

formand i Børne -og Socialministeriets opdragelsesudvalg og stifter og leder af Nordic Parenting, der med 500.000 læsere
om måneden er Danmarks største magasin for forældre. Magasinet sætter fokus
på børn og unges udvikling og trivsel, og
hvordan vi som forældre og fagpersonale
bedst stimulerer børnene og samarbejder
med dem. Hun rådgiver kommuner, skoler
og forældre om børn og læring. Hendes
store interesse for udviklingen af børn
blev skabt, da hun som direktør for LøkkeFonden skabte DrengeAkademiet. Sofie
Münster er forfatter til bestselleren ”Klog
er noget, man øver sig på”, der er solgt
i 15.000+ eksemplarer og nu også solgt
internationalt samt opfølgeren, “Kærlighed er ikke nok”.

LOUISE KLINGE, cand.mag. og ph.d.

Har undervist på en erhvervsuddannelse
og arbejdet som lærer og støttelærer på
alle klassetrin på både folke- og friskoler.
Forsvarede i 2016 sin ph.d. om læreres relationskompetencer, som blev udarbejdet
i samarbejde med Københavns Universitet
og Professionshøjskolen Metropol. Fungerer i dag som skolekonsulent og holder

foredrag og workshops for lærere, pædagoger, lærerstuderende og skoleledere.

MICHAEL ZIEGLER. Borgmester i
Høje-Taastrup Kommune (C), medl. af KLs
bestyrelse samt løn- og personaleudvalg.
Oprindeligt uddannet ingeniør.
Workshops

METTE WITH HAGENSEN. Siden 2012
formand for SKOLE OG FORÆLDRE,

og med i skolebestyrelsen på sine børns
skole siden 2006. Uddannet cand.merc og
har arbejdet på handelsgymnasium.

HENRIK OVERSØ. Uddannet i virksomhedskommunikation fra Aalborg Universitet. Job- og organisations- erfaringer fra
bl.a. Aalborg Ungdomsskole, DSU, DUF
og Ungdomsringen. Har de seneste tre år
arbejdet som konsulent i DANSKE SKOLEELEVER, senest som chefkonsulent.
RANDI BRUHN MANNION er fagansvarlig konsulent for ungdomsuddannelser på DCUM. DCUM hovedærinde er at
sikre et godt undervisningsmiljø for børn
og unge. Randi er molbo, tidligere højskolelærer, arbejdet med intensive læringsforløb og er uddannet idéhistoriker.

Onsdag d. 7. november 2018

Alle typer af medarbejdere, ungeråd,
daglige og politiske ledelser i de kommunale
ungdomsskoler, samt andre med interesse
for unges trivsel.

STED

Odin Havnepark, Mødecenter Havfruen –
Neptun. Lumbyvej 17 G, 5000 Odense C

PRIS

Early-birdie medlemspris
indtil den 21. september 2018:  kr. 1.495,Medlemspris: 
kr. 1.650,Ikke-medlemspris: 
kr. 1.995,Efter tilmedingsfristens udløb tillægges et
gebyr på kr. 250,-.

TILMELDINGSFRIST

26. oktober 2018.
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og den fulde konferencepris
faktureres.

TILMELDING

Via usf.membersite.dk eller
www.ungdomsskoleforeningen.dk
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9.30

Velkommen og rammesætning

9.45

Portræt af en ung generation, som har ondt i livet. v. SOFIE MÜNSTER
Hvad karakteriserer de unge i dag og hvorfor er de, hvor de er?
Succes er ikke noget, man er født til, eller noget, som er de få forundt. Succes følger særligt af ét – noget overraskende
– personlighedstræk, nemlig selvkontrol. Balancen mellem at give kærlighed og motivere til ansvar er et helt essentielt
parameter for børns og unges udvikling og trivsel; og det fordrer trygge autoriteter, der stiller tydelige krav og har forventninger til dem. Oplægget giver konkrete værktøjer til, hvordan man kan lære børn og unge at træffe kloge valg, så de
på den korte bane får stærkere sociale relationer, en bedre selvfølelse og bedre karakterer – og så de på den lange bane
har lige præcis det, der skal til for, at de resten af livet vil kunne forfølge deres drømme med større selvfølgelighed.

10.45

Pause

11.00

Relationskompetencer v. LOUISE KLINGE
Lærernes relationskompetence er den primære faktor, der afgør om børn og unges tid i skolen enten er spild af tid eller er
fundamentet for, at de vil og kan bidrage til omverden med deres unikke styrker. Relationskompetence er kompetencen
til at indgå i positive relationer til hver elev og klassen som helhed, der fremmer elevernes trivsel og alsidige udvikling –
dvs. både deres faglige, sociale og personlige udvikling. Samtidig er lærerens relationskompetence med til at muliggøre,
at klassen kan etableres som et læringsfællesskab. Louise har i sin forskning været lige optaget af, hvad der kendetegner
lærerens relationskompetence, som hvordan læreren bliver i stand til at agere relationskompetent. Dvs. hvilke ydre og indre betingelser, der skal være opfyldt, for at læreren kan indgå i de samspil med børn og unge, der fremmer deres trivsel
og alsidige udvikling og klassens læringsfællesskab.

12.00

Frokost

13.00

Workshops Runde 1
A. Forældreperspektivet v. METTE WITH HAGENSEN – SKOLE OG FORÆLDRE
Alle forældre ønsker, at deres børn og unge trives. Det gør de fleste heldigvis,. Alligevel viser de årlige trivselsundersøgelser, at trivslen falder med årene, og er mindst i udskolingsårene – altså de år, hvor de unge også kan benytte ungdomsskolen. Har skolen i de ældste årgange for meget fokus på det faglige, eksaminer, uddannelsesparathed og glemmer
relationer og trivsel? Kan ungdomsskolen afhjælpe? Mette giver nogle bud herpå set fra forældreperspektivet.
B. Ungeperspektivet v. HENRIK OVERSØ, chefkonsulent, DANSKE SKOLEELEVER & en ung frivillig fra ELEVTELEFONEN.
Hvert år kontakter ca. 2.500 unge Danske Skoleelevers Elevtelefon. Hvilke årsager er der til, at de kontakter Elevtelefonen? Hvorfor foretrækker de at snakke med en fremmede ung og ikke med en lærer, anden voksen, kammerat eller
lignende? Hvad kunne ungdomsskolerne gøre for i højere grad at blive de unges fortrolige, og hvad kan der gøres for at
fremme unges trivsel og resiliens.
C. Skoleperspektivet v. RANDI BRUHN MANNION, fagansvarlig konsulent, DCUM
Ungdomskolerne set udefra! Et perspektiv fra DANSK CENTER FOR UNDERVISNIGSMILJØ (DCUM) med henblik
på dialog, handling og dannelse. Hvad kan ungdomsskolerne bidrage med til unges trivsel? Hvad er det særligt de kan?
Her ser vi på at aktualisere arvesølvet! I denne workshop undersøger vi, om ungdomsskolerne har en særlig praksis og
erfaring, der fremmer trivsel, udvikling og læring? Hvad betyder uformelle læringsrum, tillid, tid og mulighed for en ny
begyndelse for børn og unge i forhold til at finde fodfæste og vej? Hvor kan ungdomsskolen både med intensive læringsforløb og som supplerende tilbud spille en endnu større samfundsmæssig rolle.

13.45

Kaffe

14.15

Workshops Runde 2
Samme 3 workshops – A - B – C gentages

15.00

At tænke skole på en ny måde v. MICHAEL ZIEGLER

15.30

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE er som en af de første danske kommuner i færd med at omtænke hele børn- og ungeområdet efter principperne i 21th Century Skills. Det handler dels om forståelse af digital teknologi, men ligeså meget
om færdigheder indenfor kommunikation, kreativitet, samarbejde og kritisk tænkning. Læring vil ske på tværs af fag
gennem “autentiske innovative læringsforløb”, hvor der løses problemer fra den virkelige verden i samarbejde med lokale
virksomheder og foreninger. “Hold kæft, hvor bliver det sjovt at gå i skole i fremtiden” siger borgmester Michael Ziegler,
som vil løfte sløret for indholdet i kommunens strategi, herunder dens betydning for de unges trivsel og for ungdomsskolen.
Trivsel i et ungdomsskoleperspektiv v. LARS BUCHHOLT KRISTENSEN, fmd. for bestyrelsen, UNGDOMSSKOLE-

15.40

Afrunding

15.45

Konferencen lukker

FORENINGEN

SOFIE MÜNSTER

LOUISE KLINGE

www.lindhardt-krull.dk
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