
Tema: Ungeenhed - helhed og samspil

NETVÆRK OG ERFARINGS-UDVEKSLING

til træffet.

TILMELDING

Der er rift om pladserne, men du kan sikre dig deltagelse 
ved hurtigst muligt at tilmelde dig på support@uvdata.dk. 
Prisen for deltagelse er kr. 995,- excl. moms pr. deltager. 
Sidste frist for tilmelding er 23. marts 2018.
Ved tilmelding, angiv om du ønsker at deltage i Vingsted 
eller i Ballerup og hvilken workshop 1, 2, 3 eller 4.  Tilmel-
ding er bindende og fakturering sker ved tilmelding.

8
8.30 - 9.00 Morgenmad

9.00 - 9.15 Velkomst og morgensang
v/ Helle kjærgaard, UVdata A/S og Jens Thygesen, Ligeværd

9.15 - 10.15 Med udgangspunkt i Ph.d. projektet 
God uddannelse til alle, også til unge med særlige behov (GUTA), 
belyses  hvordan et pædagogisk forskningsperspektiv  kan bidrage 
til at skabe helhed og sammenhæng i indsatsen for unge med 
særlige behov - v/ Ph.d. studerende Leo Komischke-Konnerup.

Skole og uddannelse bliver i disse år gjort til et spørgsmål om at 
bidrage til samfundets økonomiske interesser og behov. Almen 
pædagogisk set bør spørgsmålet dog vendes om: Hvad kan samfundet 
og den pædagogiske forskning gøre for skole og uddannelse?

10.15 - 10.45 Pause
Netværke og besøg på stande, der servers kaffe, vand og frugt uden 
for salen

10.45 - 11.45 Ungeenheden - hvordan skabes helhed og 
sammenhæng i indsatsen?
v/ Leder af Ungeenheden. Taija Vangsø Erichsen og afdelingsleder 
Mia Nikolajsen, ungeenheden Frederikshavns Kommune.
Ungeenheden støtter den unge i at påbegynde og fastholde 
uddannelse eller job, så den unge kan forsørge sig selv på bedst 
mulig måde og med mindst mulig støtte.
Alle skal have det rigtige tilbud første gang – vi skal op af trappen 
og ikke ned!

 

11.45 - 12.00 Opsamling fra oplæg
v/ Jens Thygesen Ligeværd

12.00 - 13.00 Frokost
Frokostbuffet - netværke og besøg på stande

13.00 - 14.00 Workshops
Workshop 1: STU - Web - Specialvejledning på web, indstilling, 
uddannelsesplan m.m., målrettet UU vejledere, v/ Helle Kjærgaard, 
UVdata A/S
Workshop 2: www.specialvejledning.dk uddannelsesplan m.m. 
målrettet uddannelsessteder, v/ Jan Riel Christensen, CKU Himmer-
land (4. april), Simon Foldschack,  Grennesminde Tåstrup (12. april)
Workshop 3: Mobilize Me - Digitale værktøjer som skaber sammen-
hæng, sikrer overblikket og hjælper med kognitive udfordringer, v/ 
René Brøndberg-Bras, Rikke Daugård og  Anita Konge
Workshop 4: Ligelinjen - Retsikkerhed for børn og unge med 
særlige behov, v/ Julie Fabian, Landsforeningen Ligeværd

14:00 - 14:30 Pause
Netværke og besøg på stande, der serveres kaffe og kage uden for 
salen

14.30 - 15.30 Hvordan motiverer vi de unge?
Med gode relationer, proaktivitet og om at anvende det narrative – 
det hele serveres underholdende og medrivende - v/ Rasmus 
Schiellerup, lærer og foredragsholder 

15.30 - 15.35 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 hele dagen være frisk frugt, isvand, kaffe og the til rådig. Der er 
overalt trådløst netværk tilgængeligt.  

Onsdag d. 4. april 2018
Vingsted Hotel & Konferencenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsted v/vejle

Program

Torsdag d. 12. april 2018
KMD, auditoriet
Lautrupparken 40
2750 Ballerup NYT!

LIGEVÆRD


