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AT VÆRE UNG I?



Det bedste land  
at være ung i?
Ungdomsskolens fritidsundervisning  
som udgangspunkt for trivsel og udvikling
“Et godt fritidsliv med gode fællesskaber af høj kvalitet, er af 
afgørende betydning for at sikre vores børn og unge en god 
opvækst, med høj trivsel og en positiv udvikling.” Sådan lød det 
i den opfordring til landspolitikere, som Ungdomsskoleforenin-
gen i samarbejde med Ungdomsringen, LU og BUPL udsendte i 
foråret. 

I ungdomsskolernes fritidsundervisning er der ingen præstati-
onspres. Her oplever unge et fællesskab, hvor de selv er med til 
at sætte dagsordenen, og hvor dygtige og engagerede med-
arbejdere brænder for at hjælpe med at skabe et fritidsliv, der 
udvikler dem fagligt såvel som personligt og socialt. Her er der 
frihed til at vove at fejle. Og det er der brug for! Ikke mindst i en 
tid, hvor der er flere indikatorer på, at vi har en ungdomsgenera-
tion, der i større grad mistrives. 

Ungdomsskolerne er med til at løfte unge fra socialt udsatte 
baggrunde, styrke integrationen og inkludere unge i nye positive 

fællesskaber. Nogen af de unge, der ikke trives i skolen blom-
strer op og udvikler sig her. Derfor er det er ikke nok alene at 
fokusere på skolelivet mellem kl. 8 og 15.

I en årrække har vi i ungdomsskolerne brugt mange kræfter 
på at indgå i og bakke op om de store landsdækkende dags-
ordener i undervisningspolitikken – skolereform, flere unge i 
erhvervsuddannelse, fokus på tests mv. Det skal vi stadig! Men 
tiden er også til at turde kigge indad og sætte fornyet fokus 
på ungdomsskolens kronjuvel: fritidsundervisningen.  Det gør 
Ungdomsskoleforeningen på konferencen d. 5. december, med 
kærlig og kritisk selvindsigt, politiske forventninger og inspi-
ration til fortsat udvikling fra engagerede oplægsholdere – så 
ungdomsskolernes fritidsundervisning fortsat kan bidrage til, at 
Danmark er det bedste land at være ung i.

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL  
– INVITATION TILSENDT

OLAV HESSELDAHL  
– DAGENS MODERATOR

DET 
PRAKTISKE
PRIS 
Pris pr. deltager 1.995,- kr.  
Ved tilmelding før d. 20/9  1.745,- kr. 

STED 
AFUK, Enghavevej 82B, 2450 København SV

TRANSPORT 
Carlsberg station er 6 min. gang fra AFUK.  
S-togene B, BX, H og C stopper her. Busserne:  
1A, 3A og 10 stopper tæt ved AFUK.

TILMELDING 
Via Membersite: https://ungdomsskolefore-
ningen.dk/for-medlemmer/membersite.aspx 

FRIST 
15. november 2019

SE 
HVAD  
VI KAN!
Dagen vil blive krydret med ind-
slag fra ungdomsskoler og unge, 
som praktiske eksempler på hvad 
det er fritidsundervisningen står 
for og kan. Fx har to ungdoms-
skolers bagehold tilbudt at 
forkæle og imponere deltagerne 
med Sønderjysk Kagebord til  
eftermiddagspausen.

UNG-
TALKS
Vi har ladet os inspirere af de 
kendte TED-talks (spreading ide-
as, usually in the form of short, 
powerful talks) og eksperimen-
terer på denne konference med 
UNG-talks: korte, inspirerende 
oplæg à ca. 20. min – i to runder. 
Om formiddagen fra helikopte-
ren: politikere, forvaltninger og 
ledelser. Og om eftermiddagen 
dykker vi ned i praksis –  
hvad er det vi gør?  
Og fremover vil gøre?

Ungdomsskoleforeningens  
efterårskonference

5. december 2019



Program
5. december
9.30  Godmorgen! 

 Indskrivning, brød, te & kaffe 

10.00  Velkommen v. fmd. for bestyrelsen Lars Buchholt Kristensen

10.05 Ung-talks 1. runde: 

 Uddannelsespolitiske perspektiver på fritidsundervisningen. 

 Talks ved:

 • THOMAS GYLDAL PETERSEN, fmd. KL’s børne- og ungeudvalg, borgmester 
Herlev Kommune

 • ANNE VANG, fmd. Børne- og kulturchefforeningen, direktør Ballerup Kommune

 • LARS BUCHHOLT KRISTENSEN, fmd. for bestyrelsen Ungdomsskoleforenin-
gen og inspektør Silkeborg Ungdomsskole 

11.00 Pædagogik og undervisning i fokus
 Efter en årrække, hvor der har været fokus på struktur, prøver, erhvervsrelevans 

mv. i det danske uddannelsessystem opfordrer STEFAN HERMANN til, at 
20’erne bliver undervisningens og pædagogikkens årti. Hvordan får vi gennem 
engagement og høj faglighed flyttet unge fra novicer til mestre? Hvad og hvor-
dan kan skoleformerne lære af hinanden, og hvordan ser han ungdomsskolernes 
og dens frivillige fritidsundervisnings rolle?

 Stefan Hermann er rektor på Københavns Professionshøjskole, fmd. for Dansk 
Professionshøjskoler og tidl. fmd. for Ekspertgruppen om bedre veje til en ung-
domsuddannelse.

12.00 Frokost

13.00 Ung-talks 2. runde: 

 Ungdomsskoleperspektiver:

 • HANNE TJESSEM & PERNILLE REFSTRUP LAURIDSEN, bestyrelses-
medlemmer og viceledere, hhv. Høje-Taastrup Ungdomsskole og UngiAarhus

 • ANNE GÖRLICH, ungdomsforsker CeFU

14.00  Kaffe - og Sønderjysk kagebord!!

14.30 En Ungdomsskole uden kedsomhedsknap!!
 Uddannelsessystemet har stirret sig blind på ligegyldige færdigheder, korrekte 

besvarelser og høje karakter. De egenskaber, som skal til for at omsætte kreativi-
tet til en kraftfuld katalysator for en sund og dynamisk samfundsudvikling, bli-
ver hverken efterspurgt eller belønnet. Meget af dét, vi ved og gør i dag, er med 
garanti ikke dét, vi gør og har brug for at vide i morgen. RANE WILLERSLEV 
slår til lyd for mere faglighed, leg med idéer og en læringskultur, der tillader, at vi 
fejler produktivt ind i uddannelsessystemet. Det er på høje tid, at vi tænker vildt!

 Rane Willerslev giver sit bud på, hvad der skal til, for at vi – også unge og 
ungdomsskoler - kommer helskindet gennem en opløsningstid, hvor de gamle 
former og tanker konstant skal gentænkes og fornyes.

 Rane Willerslev er bl.a. professor i Socialantropologi og har en ph.d. fra Univer-
sity of Cambridge samt en kandidatgrad i Visual Anthropology fra University of 
Manchester. Siden juli 2017 direktør for Nationalmuseet, hvor han har medvirket 
i DR-dokumentaren ”Ranes museum”.

15.55 Opsamling

16.00 Tak for i dag
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Odin Havnepark 
Lumbyvej 19 D, 5000 Odense C 
Tlf. 66 149 149
ung@ungdomsskoleforeningen.dk
www.ungdomsskoleforeningen.dk
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