INDDRAGELSE,
SAMARBEJDE & SYNERGI
Seminar om unge kulturaktive med Tine Sønderby
21. SEPTEMBER, KULTURØEN, HAVNEGADE 6, 5550 MIDDELFART
Hermed tilbydes et éndags-seminar om muligheder og udfordringer i inddragelsen af
unge. Dagen tager udgangspunkt i deltagernes egne dilemmaer omkring inddragelse
af unge, og formålet er at åbne op for nye måder at anskue dem på, og at inspirere til at
komme i gang med at inddrage unge i nye projekter. Seminaret henvender sig til frivillige og ansatte i kulturhusene, medarbejdere i kommuner, biblioteker samt foreninger
og organisationer i kulturlivet.
Seminaret er tænkt som en dag, der på en konstruktiv, respektfuld og optimistisk måde,
går tæt på deltagernes egen praksis. For at sikre, at det er deltagernes problemstillinger,
der står i centrum, skal deltagerne indsende en beskrivelse af et dilemma, de oplever
omkring inddragelse af unge, og som de ønsker inspiration til at håndtere. Disse dilemmaer er med til at danne grundlag for flere af dagens programpunkter, og for at sikre en
god proces, er deltagerantallet begrænset til max. 25.

PROBLEMSTILLINGER, SOM BEHANDLES PÅ SEMINARET:
• Hvordan skaber du et solidt fundament for inddragelse af unge?
• Hvilke problemzoner opstår typisk, når unge og voksne skal arbejde sammen,
og hvordan forebygger og/eller behandler du dem?
• Hvordan sikrer du, at de unge fastholder medejerskab til jeres fælles projekter?
• Hvordan kan overvejelser omkring din egen rolle, og de rammer du kan tilbyde,
kvalificere inddragelsesprocesserne?
• Hvordan giver du unge mulighed for at udnytte deres potentialer fuldt ud?

Tine Sønderby: er antropolog, med særlig kompetence i forhold til inddragelse, unge,
kulturmøder og metodeudvikling. Hun arbejder freelance som konsulent for kommuner,
institutioner og firmaer.

INDDRAGELSE, SAMARBEJDE OG SYNERGI
21. SEPTEMBER, KULTURØEN, HAVNEGADE 6, 5550 MIDDELFART
		

DAGENS PROGRAM:

10.00 		

VELKOMST

10.15 		
INDDRAGELSE – HVORNÅR, HVOR MEGET, HVORFOR OG I HVAD?
		
Kort indføring i inddragelse i praksis - om rammer, roller, niveauer og
		tidshorisonter.
10.45 		
		
		

DIT DILEMMA I
Deltagernes indsendte dilemmaer bliver beskrevet. Gennemgående tematikker
udpeges og dilemmaerne grupperes

11.00 		

KAFFE

11.15 		
		
		
		
		
		

”INDDRAGELSE, BAG KULISSERNE”.
Vi ser dokumentarfilmen ”Indspark” om unge i inddragelsesprojektet
”Unge Til Mikrofonen”.
Filmen viser nogle af vanskelighederne ved at inddrage unge, og før og efter
filmen beskriver Tine Sønderby, som projektleder i ”Unge Til Mikrofonen”, hvordan
hun håndterede dilemmaer i stil med dem, deltagerne har indsendt.

12.35 		

FROKOST

13.15 		
		

DIT DILEMMA II
Deltagerne arbejder i grupper med dilemmaer efter eget valg.

14.15 		

KAFFE

14.30 		
		

DIT DILEMMA III
Diskussion og opsamling på tværs af grupperne

15.00 		 AFRUNDING

TILMELDING: kan kun ske via www.kulturhusene.dk.
Deltagerantallet er begrænset til max. 25, og seminaret gennemføres kun såfremt
min. 20 deltagere er tilmeldt inden tilmeldingsfristen mandag den 12. september.
PRIS: 1.250 kr. inkl. kaffe og frokost

