INFORMATION
Deltagerbetalingen udgør 2700,- kr. og inkluderer alle måltider (ex
drikkevarer) oplæg og overnatning på enkeltværelse.
Tilmelding sker ved at sende en mail til Claus Bonnevie
bonn@godhavn.dk
Oplys: institution, stilling, navn(e), mailadresse på alle deltagere
samt EAN-nummer
Tilmelding senest den 1. marts 2017
Pladserne fordeles efter først til mølle princippet.
Tilmelding er bindende
Der udsendes deltagerliste medio marts 2017
Sted: Tornøes Hotel, Strandgade 2, 5300 Kerteminde
Oplysninger: Henrik Kaustrup info@fadd.dk
Med venlig hilsen
Ungegruppen i FADD
•

Annmette Palm, Josephine Schneiders Ungdomsboliger

•

Claus Bonnevie, Godhavn

•

Lenna Billekop, Husene på Frydendalsvej

•

Søren Lønborg Kristiansen, Familiecenter Esbjerg

•

Henrik Kaustrup, FADD

www.facebook.com/foreningenfadd

Ungegruppen i FADD inviterer til
DØGNSEMINAR om
UDSATTE UNGE & digital dannelse,
uddannelse som beskyttelsesfaktor, de
professionelles juridiske ret & pligt i
forhold til myndighedsarbejdet &
egenskaber i fremtiden

20.-21. APRIL 2017 på
Tornøes hotel, Kerteminde

OM OPLÆGSHOLDERNE

PROGRAM
Jonas Ravn, cand. mag. medievidenskab –
projektleder og foredragsholder hos Center for
Digital Pædagogik
Netetik, Web- og mobiletik, Digital Dannelse
eller noget helt fjerde:
Hvad kan vi som pædagoger og
trivselspersonale gøre for at hjælpe de unge
med at få de kompetencer?
Anne Görlich, postdoc, Ph.D, Center for
Ungdomsforskning, AAU:
”Unge uden uddannelse, hvem, hvad og veje frem”.
I oplægget vil jeg komme ind på, hvad der
karakteriserer disse unge i en tid hvor uddannelse
er et krav, hvad ’der virker’, hvad der er
medvirkende til at det ’ikke virker’ og jeg vil komme
ind på, hvordan man kan arbejde med motivation i
de samspil, som de unge indgår i.
Henrik Horster, cand jur. ankechef, Ankestyrelsen
Oplægget omhandler de professionelles ret og pligt
i forbindelse med det myndighedsrelaterede
arbejdet med udsatte børn og unge.
Der tages udgangspunkt i en case.

Henrik Good Hovgård, Fremtidsforsker, Director,
Future Navigator: Hvilke egenskaber kommer til at
være vigtige at mestre i fremtiden?
Hvordan kan vi hjælpe børn og unge til at blive en
bedre version af sig selv med fremtiden som
kompas?

Torsdag den 20. april
9.30 Kaffe/te og velkomst
10.00 Jonas Ravn, cand. mag. medievidenskab,
Center for digital pædagogik
Unge og sociale platforme – etik på nettet
12.30 Frokost
13.30 Anne Görlich, Ph.D, Center for Ungdomsforskning, AAU
Unge uden uddannelse, hvem, hvad og veje frem
15.30 Pause
16.00 Henrik Horster, cand jur. ankechef, Ankestyrelsen
De professionelles juridiske ret & pligt ift det
myndighedsrelaterede arbejde med udsatte børn og unge
18.00 Fagligt indhold slutter
19.30 Spisning
Fredag den 21. april
08.30 Morgenmad
09.30 Henrik Good Hovgård, Fremtidsforsker, Director,
Future Navigator: Egenskaber i fremtiden
11.30 Afrunding, seminarvurdering – næste års seminar
12.00 Sandwich-to-go

