ET KIG IND I
FREMTIDEN
OG NUTIDEN

TILBUD

12.11
2021

KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG:

Hvad er god fritids- og ungdomspædagogik? Hvordan kommer
fritidspædagogens arbejde til
at se ud i fremtiden, og hvordan
skaber vi de bedste forudsætninger for, at vi kan løse nutidens
og fremtidens ungeproblemer?

FRE MT ID E NS
K LUB T ILB UD

“Man skal ikke være
bange for at sige
noget forkert. Det
skal man heller ikke
i skolen, men sådan
her i KLUBBEN, der
behøver man ikke
tænke over det.”
– Pige, 15 år

UNGDOMSRINGEN.DK
BUPL.DK

F RE MT ID E NS
K LUB T ILB UD

Fremtidens Klubtilbud –
et kig ind i fremtiden. Og
nutiden.
Hvad er god fritids- og ungdomspædagogik? Hvordan kommer fritidspædagogens arbejde til at se ud i fremtiden, og hvordan skaber vi de bedste
forudsætninger for, at vi kan tage hånd om nutidens og fremtidens ungeproblemer?
Sammen med politikerne på Christiansborg, undervisningsministeren,
jer fagfolk og unge fra klubberne,
sætter vi 12 november 2021 klubbernes betydning og arbejde på den
politiske dagsorden – og du kan være
med!
Fritids- og ungdomsklubberne i
Danmark har i årevis haft en stor
betydning i rigtig mange unges liv,
men området har sjældent fået den
store politiske bevågenhed. Projektet Fremtidens Klubtilbud har haft til
formål at italesætte og udforske god
fritids- og ungdomspædagogik og
dermed kaste lys over klubberne og
den særlige fritids- og ungdomspædagogik, der bedrives her.  
NB! Konferencen foregår i fællessalen på Christiansborg, og vi har
derfor kun mulighed for at udbyde et
begrænset antal pladser. Billetterne
bliver solgt efter først-til-mølle-princippet og er gratis. Arrangementets
vigtighed og begrænsede antal bil-

letter taget i betragtning, forbeholder vi os dog retten til at opkræve et
udeblivelsgebyr på 250 kr., skulle du
være forhindret og ikke melde afbud senest 9. november kl. 09:00 på
crj@ungdomsringen.dk
Hvor:
Fællessalen på Christiansborg i
København. (Streames også på Ungdomsringens Facebook.)
Hvornår:
Fredag d. 12. november 2021,
kl. 10.00 – 15.00
Tilmelding:
Klik her
S.U. d. 2. november 2021
Vil du være ekstra godt forberedt? Vi
har samlet bogens fem hovedpointer
på næste side ;)
Du kan også tjekke bogen ud her. Den
kan downloades gratis som e-bog
eller købes i fysisk format.

UNGDOMSRINGEN.DK
BUPL.DK

FEM

KONKLUSIONER FRA BOGEN

Klubbernes sunde og forpligtende
fællesskaber støtter de unge i at
opleve succes i ungdomslivet
Klubpædagogernes trivselsarbejde
tager afsæt i en forståelse af de
unges livssituation og udfordringer.
Det forebygger mistrivsel, risikoadfærd og kriminalitet
Faglig systematik og viden om de
unges problemer og udfordringer
kommer ikke af sig selv
Faglig refleksion og sparring er vigtige
forudsætninger for at sikre høj kvalitet
i klubbens pædagogiske arbejde
Strategisk pædagogisk ledelse sikrer,
at fritids- og ungdomspædagogikken
bidrager til løsningen af samfundsmæssige ungdomsproblemer

PROGRAM
FREDAG 12. NOVEMBER

10.00

Ankomst Croissant & Kaffe

10.30

Velkommen v/Bjørn Brandenborg (S), Formand i
Ungdomsringen

10.40

Tale v/Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

10.50

Oplæg om Fremtidens Klubtilbud v/Christoffer Schultz,
projektleder og Ditte Marie Lindeskov, udviklingskonsulent i
Ungdomsringen

11.20

Kriminalitetsforebyggelse – fra et ungeperspektiv

11.30

Klubberne som samarbejdspart i en kriminalpræventiv
pædagogisk indsats (v/Benny Husted, kriminolog og formand
for SSP samrådet)

12.00

PAUSE – (Sandwich og vand)

12.30

Trivsel – fra et ungeperspektiv

12.40

Klubbernes arbejde med trivsel (v/Lea Ringskou, Lektor på
VIA)

13.10

Klubben som præstationsfrie rum – fra et ungeperspektiv

13.20

Klubbernes muligheder for at skabe præstationsfrigørende
rum (v/Søren Østergaard, ph.d. og centerleder på Center for
Ungdomsstudier)

13.50

PAUSE

14.00

Paneldebat – hvordan kan vi stå sammen om at styrke
klubområdet?

14.40

Opsamling v/Ditte Marie Lindeskov, udviklingskonsulent i
Ungdomsringen

14.50

Afsluttende bemærkninger og tak for i dag v/Lars Søgaard
Jensen, medlem af Forretningsudvalget i BUPL

15.00

Tak for i dag

