2019

Netværk og
erfaringsudveksling

Tirsdag d. 26. marts 2019
8.30 - 9.00 Morgenmad

for fagpersoner
som arbejder med
unge med særlige behov

Vingsted Hotel og Konferencecenter,
Vingsted Skovvej 2, 7185 Bredsted, Vejle
12.15 - 13.00 Frokostbuffet - netværke og besøg på stande

9.00 - 9.15

Velkomst og morgensang
v/ Esben Kullberg, Ligeværd

13.00 - 14.30 Workshops

9.15 - 10.15

Benchmarkanalyse af STU
v/ Christian Sloth, Epinion.

UVvej - STU på Web, gennemgang af funktionaliteter, samtykke og kompetencepapir samt samarbejdet på tværs mellem UU
og uddannelsessteder. Minikursus – hvor der vil være mulighed
for spørgsmål om konkrete sager, husk at medbringe egen pc.

Formålet med benchmark-analysen er at få identificeret
vellykkede procedurer og arbejdsgange i den kommunale praksis. Best-practice på området med hensyn til, hvordan kommuner og udbydere af STU kan planlægge og gennemføre en god
udslusning fra STU over til andre aktiviteter.
10.15 - 10.45 Pause
Netværke og besøg på stande. Der servers kaffe, vand og frugt.
10.45 - 11.15 Den kommunale ungeindsats (KUI)
v/ Jacob Mortensen m. flere, UU Danmark.
Kort omrids og status på processen med etablering af den kommunale ungeindsats (KUI) og de umiddelbare konsekvenser for
UU- centrene og organiseringen af vejledningen til uddannelse
og erhverv. Snitflader mellem STU og FGU – både før og efter
STU. Et her og nu perspektiv ift. KUI’-en. Kan vi forvente færre
eller flere STU-unge ifm. oprettelsen af KUIen? Får vi som STUvejledere en bedre føling med de unge i målgruppen? Udfordringer ifm. nedlæggelsen af de tværkommunale UU-centre.
11.15—12.00 Relationel Kapacitet
v/Rasmus Rossel, jointaction.
Sammenhæng i offentlige organisationers indsatser, sammenhængende ungeforløb. Organisationer med høj kvalitet i
det tværgående samarbejde, den relationelle kapacitet, skaber
bedre løsninger for borgere og brugere, har højere faglig kvalitet og er mere effektive.
12.00—12.15	Opsamling på formiddagen v/ Esben Kullberg

TILMELDING

Der er rift om pladserne, men du kan sikre dig deltagelse
ved hurtigst muligt at tilmelde dig til tina@ligevaerd.dk.
Prisen for deltagelse er kr. 995,- pr. deltager.
Beløbet er ikke momspligtigt.
Sidste frist for tilmelding er 15. marts 2019.
HUSK at angiv om du ønsker at deltage på workshop 1, 2,
eller 3 når du tilmelder dig.

Workshop 1: STU - Web v/ Helle Kjærgaard UVdata/KMD.

Workshop 2: Udbuds- og aftalemodellen
v/ Carsten Lehrmann, Furesø kommune
og Marie Thodberg, Aarhus kommune.
Aftale eller Udbud. Hvordan fungerer det i praksis? Hvordan skal
man som udbyder agere i forhold til den enkelte metode? Samarbejdet mellem STU udbydere og UU/kommuner om opfølgning
og udslusning. Erfaringer med et samlet STU team, der varetager
såvel vejledning som sagsbehandling af unge under 18 år, førtidspensionister og unge under Lov om aktiv beskæftigelse.
Workshop 3:	Relationel Kapacitet – vi uddyber og debatterer
formiddagens oplæg yderligere v/ Rasmus Rossel.
Særligt for borgere og brugere med mange kontaktflader til det
offentlige eller overgange - såsom ungeindsats, er høj kvalitet
i det tværgående samarbejde af afgørende betydning. Kom,
hør og arbejd konkret med hvordan forskellige parter kan højne
kvaliteten af samarbejdet for vores unge.
14.30 –15.25 “Succes i kaos & fuld gas i frigear”
v/ Danni Elmo.
Han fik stillet diagnosen ADHD, da han var 4 år og har livet
igennem kæmpet med koncentrationsbesvær og impulsstyring. Oplægget er musisk og inviterer til åbenhed og forståelse
for psykisk sårbarhed og sociale udfordringer.
15.25 - 15.30 Afslutning og tak for i dag

UDSTILLERE

Deltager du på træffet, og ønsker du at have en stand/udstilling
i forbindelse med træffet, vil det være muligt at få plads til en
mindre stand/udstilling.
Pladserne fordeles efter ”først til mølle” princip. Skriv derfor
gerne i din tilmelding, hvis du/I ønsker at have en stand.
Der vil være frisk frugt, isvand, kaffe og the til rådighed.
Der er trådløst netværk tilgængeligt.

Tilmelding er bindende og fakturering sker ved tilmelding.
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