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INVITATION TIL ONLINE KONFERENCE OM UNGEFÆLLESSKABER 
28. MAJ 2020, KL. 13-15.50

Kære alle,
 
Dette er en invitation til Konference om Ungefællesskaber, som er udvikles og
afholdes af Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med SPUK. På grund af COVID-
19 har vi valgt at afholde konferencen som et online webinar på Zoom. Vi har
arbejdet hårdt på at udarbejde et solidt setup og program, så konferencen byder
på inspiration, interaktion og følelsen af at være sammen, selvom vi sidder hver for
sig.
  
Konferencen er også en lancering af vores metodehæfte: Unge Stemmer fra
Blokken; Metoder til at arbejde med unge og demokrati i udsatte
boligområder. Derfor vil vi meget gerne sende dig et fysisk eksemplar af
metodehæftet sammen med en lille ”goodie-bag”, så du får følelsen af være med
til en konference, selvom du sidder derhjemme. Hvis du er interesseret i at
modtage dette skal du udfylde din postadresse i tilmeldingslinket.
 
Programmet til konferencen finder du nedenfor. Vi har valgt at have fire
workshops, som tager udgangspunkt i metodehæftet og projektets forskellige
metodiske tilgange. Du kan læse om de forskellige workshops gennem

UNDSKYLD! Den HELT opdaterede version af invitationen forhåbentlig. Vil I slette
alle andre versioner?

Xenia Kathrine Lykke Pauli <xel@ms.dk>
Ons 06-05-2020 11�50

Til:  Klaus G. Henriksen <klaus@spuk.dk>; Rikke Hove Bæk <rho@ms.dk>; Fatima Amchicho <fam@ms.dk>; Anders
Asbjørn Høst <anh@ms.dk>

 

https://www.ms.dk/
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tilmeldingslinket, og det er også her du vælger hvilken workshop du ønsker at
deltage på.
 
Alt tilmelding foregår gennem dette link senest d. 18. maj:
 
TILMELDING HER
 
Du vil få dage inden konferencen modtage et link til Zoom med anvisninger til
hvordan du kan deltage på konferencen hjemmefra på din computer.
 
Om Zoom og sikkerhed: Vi ved at der har været kritiske historier af Zoom i
medierne. I Mellemfolkeligt Samvirke samarbejder vi med Cybernauterne, der er
sikkerhedseksperter og de kan fuldt ud stå inde for platformens integritet til
møder og webinarer af denne type. Læs eventuelt mere om sikkerhed og
hjemmearbejde på deres blog her. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til os!
 
Vi glæder os til at se dig den 28. maj kl. 13 – online J
 
 
De bedste hilsner,
Klaus, Xenia, Aisha, Anders, Fa�ma og Rikke

Program:
 
TID INDHOLD

13.00 –
13.15

Velkommen.
Fælles energizer og interaktiv hilsen.
 

13.15 –
13.20 Fortælling fra et ungeperspektiv

13.20 - 13.35

Metoder til at arbejde med unge og demokrati i udsatte
boligområder. Erfaringer fra Mellemfolkeligt Samvirkes
programarbejdet ved Rikke Hove Bæk
 

13.35 –
13.45 Fortælling fra et ungeperspektiv

13.45 –
13.55

Ungdomskultur og ungefællesskaber – perspektivering af
metodehæftet.
Ved Anne Mette Winneche Nielsen, Center for Ungdomsforskning

13.55 –
14.10 Pause og login på workshops

14.10 –
14.50

Workshop 1: Hvordan får man unge på kanten med i
demokratiske fællesskaber?
Ved Klaus Goldschmidt Henriksen, SPUK og Anders Høst,
Mellemfolkeligt Samvirke
 
Workshop 2: Unges digitale adfærd og YouTube som online
ungefællesskab
Ved Maia Kahlke Lorentzen, Cybernauterne og Aisha Law,
Mellemfolkeligt Samvirke

TILMELDING HER

her.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mbVBPC70w0G4N7ihNFGwebx3HfZKqh5Osni-xT_dynJUOU1IVEtKQkFSTUhBRVhCQ0xPNVUzNEZFNi4u
https://cybernauterne.dk/blog/guide-til-journalister-digital-sikkerhed-nar-du-arbejder-hjemme/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mbVBPC70w0G4N7ihNFGwebx3HfZKqh5Osni-xT_dynJUOU1IVEtKQkFSTUhBRVhCQ0xPNVUzNEZFNi4u
https://cybernauterne.dk/blog/guide-til-journalister-digital-sikkerhed-nar-du-arbejder-hjemme/
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Workshop 3: Unges indflydelse i beboerdemokratiet -
Erfaringer fra Brøndby Strand Ungefællesskab.
Ved Stine Hansen, Brøndby Strand Projekt og Xenia Lykke Pauli,
Mellemfolkeligt Samvirke
 
Workshop 4:  Hvordan arbejder vi med unges læring gennem
workshops og undervisningsforløb?
Ved Fatima Amchicho og Mohammad Ajine, Mellemfolkeligt
Samvirke
 

14.50– 15.00 Pause og login på konference
15.00 –
15.10 Velkommen tilbage - Fortælling fra et ungeperspektiv

15.10 –
15.45

Panel-perspektiver fra forskellige organisationer: Hvordan ser
unges muligheder for indflydelse ud i fremtidens boligområder?

BL - Danmarks Almene Boliger
Brøndby Strand Projektet
Center for Boligsocial Udvikling
Tingbjerg Ungefællesskab
Mellemfolkeligt Samvirke

15.45 –
15.50 Afslutning og Tak for i dag
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