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FREMTIDENS

Klubtilbud
– fritids- og
ungdomspædagogik
for fremtiden
BUPL og Ungdomsringen er gået sammen om projektet Fremtidens Klubtilbud
med det formål, og i tæt samarbejde med klubområdet på tværs af landet, at
synliggøre og udvikle god fritids- og ungdomspædagogisk praksis med afsæt i
det overordnede undersøgelsesspørgsmål:

Hvad er god fritids- og ungdomspædagogik og
hvad kan fritids- og ungdomspædagogik blive til for fremtiden?

Fritids- og ungdomspædagogikken handler grundlæggende om at medvirke til
børn og unges dannelse gennem godt relations arbejde og gode aktiviteter.
I takt med store samfundsmæssige forandringer med hastigt stigende globali
sering og digitalisering er også klubarbejdet kommet under pres. Skolereformen
og det store fokus på læring betyder at klubberne befinder sig i konkurrencen
om at kunne gøre sig attraktive og gældende i de unges liv, hvor tid er blevet en
mangelvare.
Det betyder, at hvor klubarbejdet tidligere har handlet om at tiltrække de unge
med fede og attraktive aktiviteter, handler det nu i endnu højere grad om at begribe de unges livsverdener og imødekomme deres behov, hvis vi fortsat skal være
vigtige aktører i de unges liv og vej mod demokratisk dannelse og livsmestring.

Projektet er
et 2 årigt forløb
som overordnet kommer
til at køre i to spor:

1

et dokumentations-spor, der handler om
at få synliggjort og dokumenteret de
styrker og potentialer, der ligger i igangværende fritids- og ungdomspædagogiske indsatser.

2

et udviklings-spor, hvor formålet er at
gentænke og udvikle fritids- og ungdoms
pædagogikken, gennem lokale aktionslæringsforløb med afsæt i en faglig
eksperimenterende og refleksiv tilgang.

Udviklingsforløbet
Med afsæt i den lokale praksis tilbyder aktionslæringsforløbet og dets samlinger et
kritisk – men respektfuldt blik på det fritidsog ungdomspædagogiske arbejde.

Udviklingssporet
Opstartskonference
5. nov. 2018
Relevante oplæg og perspektiver på
det fritids- og ungdomspædagogiske
arbejde

Aktionslæringsforløb
Etablering af refleksive rum
undervejs

1. samling
Den fritids- og ungdomspædagogiske opgave
Ungdomsanalyse/problemorientering

2. samling
Udvikling af ungdomsprojekter
Målsætningsarbejde

3. samling
Kvalificering af ungdomsprojekternes effekt
Status, refleksion + næste skridt

”Har vi fat i de unge – og er det de rigtige
unge?” ”Tilbyder vi de rigtige aktiviteter eller hvorfor gør vi egentlig, som vi gør?”

4. samling
Læringsopsamling

Disse refleksive spørgsmål bliver omdrejningspunktet i aktionslæringsforløbet, som

Ny viden
Kulturforandring

vil have til formål at udvikle og afprøve nye
indsatser og aktiviteter i klubberne, og derigennem udvikle en generel mere refleksiv
fritids- og ungdomspædagogisk praksis.

Videreudvikling
Kvalificering og videreudvikling af
fritids- og ungdomspædagogisk praksis

Hvem kan
deltage i
projektet?
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INTENTIONEN er at oprette ca. 10 aktionslæringsforløb og tilsvarende dokumentationsprojekter på tværs af landet. Da projektet er
finansieret af BUPL, og dermed gratis at deltage i, er det en forudsætning at deltagende
klubber har medlemmer der er organiseret i

Hvad er ungdomsudfordringerne
lokalt hos jer?

en af de 6 lokale BUPL fagforeninger.
Ungdomsringens Akademi står for undervisning og facilitering i projektet og er generelt
involveret i meget kompetenceudvikling og
udviklingsprocesser inden for klub- og ungdomsskoleområdet.

Inden for hvilke temaer har I brug
for at udvikle jeres fritids- og
ungdomspædagogiske praksis?

Aktionslæringsforløbene er det der først
sættes i gang. Erfaringen viser, at deltagelse i et længerevarende udviklingsprojekt
kræver, at man som klub – både ledelse og
medarbejdere – har gjort op med sig selv om
man reelt er villig til at afsætte den fornødne tid og ressourcer til at udvikle sin fritids-

Hvad motiverer jer for at deltage?

og ungdomspædagogiske praksis. Derfor
er det hermed også en forudsætning for at
melde sig som deltagere.
Så er jeres klub organiseret i BUPL, medlem
af Ungdomsringen, arbejder I med unge i
alderen mellem 11 og 21 år og brænder I for
at gøre en forskel i de unges liv, så svar på
spørgsmålene til højre og send det afsted i

Klubnavn:
Kommune:

en mail til:

Projektleder Christoffer A. Schultz

Kontaktinfo: (navn, telefon, mail)

på mail: chs@ungdomsringen.dk
senest d. 16. nov. 2018.

For mere information og tilmelding til
opstartskonferencen se

www.ungdomsringen.dk

OBS: Denne side kan også udfyldes under eller
umiddelbart efter opstartskonferencen
d. 5. nov. 2018, hvor der gives en grundig præsen
tation af projektet Fremtidens Klubtilbud.

