ÅRSKONFERENCE
LIGEVÆRD I SAMFUNDET
D. 9. - 10. november 2017

Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Ligeværd og ligeværd
Under overskriften ”Ligeværd i samfundet” har vi fornøjelsen af at invitere dig til årets konference,
hvor vi sætter fokus på ordet ligeværd med stort og lille ”L”.
Årets konference er delt i to dele. Torsdag tager vi fat på ligeværd med lille l - i betydningen ligeværdighed. Vi lægger ud med at få en række politikeres og eksperters bud på, om den hverdag, politikerne lovgiver om, baner vej for ligeværdighed. Oplever de, som lovgivningen omhandler, lige vilkår
og værdighed, eller der stadig et stykke vej.
Vanen tro er der en række workshops, hvor vi også sætter fokus på temaet ligeværdighed. Det er
workshops om Forældresamarbejde/-inddragelse, Elevdemokrati, Fra undervisningskultur til arbejdspladskultur, Teknologi i undervisning og Mestring, problemadfærd og empowerment.

Vi runder dagen af med Peter Nørgaard fra Code of Care, der fortæller om sit meget engagerede arbejde med at få virksomhedsledere til at tage et større socialt ansvar.
Om fredagen er det så Ligeværd med stort ”L”. Igennem 2017 har sekretariatet og en gruppe medlemmer arbejdet med et udkast til et nyt Ligeværd. I vil blive præsenteret for forslaget og ideerne
bag arbejdet. Alt dette vil sekretariatschef Esben Kullberg præsentere, inden I går ud for at deltage i
de forskellige generalforsamlinger.

Torsdag d. 9. november

AG 1

Uagtet om vi taler skole, uddannelse, beskæftigelse eller fritidsliv er ligeværd og ligeværdighed nøglebegreber i Ligeværds arbejde. Oplever vores målgruppe også at blive behandlet
med ligeværdighed, og er rammerne i samfundet til, at alle kan blive behandlet ligeværdigt?
Gennem fortællinger fra en ung, politikere og forældres oplevelser og erfaringer, tegner vi et
billede af vilkårene for Ligeværds målgruppe.

09.30– 10.00

Ankomst m. kaffe/te, brød og frugt

10.00 - 10.15

Velkomst v. Skolesammenslutningen, Foreningen af Uddannelsessteder og Den Helhedsorienterede Indsats

10.15 - 12.00

Ligeværd i samfundet.
Vi har sammensat et panel af politikere fra Folketinget og repræsentanter fra det kommunale niveau, der giver deres bud på om samfundet er gearet til at behandle borgere, uagtet deres handicap, ligeværdigt.
Den unge fortæller om sin oplevelse af, at vokse op med en række udfordringer. En forælder fortæller, hvordan det har været at skulle tage vare på et barn med særlige behov gennem barndom,
ungdomsliv og voksenliv.

12.00 - 13.00

Frokostbuffet

13.00– 14.30

Husets pædagogik - om gentagelser og takt i pædagogisk praksis for unge med særlige
behov på frie skoler og uddannelsessteder i SL og FUS.
Chefkonsulent og ph.d.-studerende Leo Komischke-Konnerup fremlægger nogle grundlæggende
pædagogiske pointer fra forskningsprojektet "God uddannelse til alle - også til unge med særlige
behov."
Med udgangspunkt i forskningsprojektets studier fra pædagogisk praksis på to af Ligeværds
frie skole- og uddannelsesinstitutioner peger oplægget på hvilke pædagogiske handlingsformer
der kendetegner disse to lokale eksempler på skole og uddannelse for unge med særlige behov.

14.30 - 16.15

Workshops:
Der bliver afholdt 5 workshops med oplæg og aktiv deltagelse. Undervejs i workshoppen serveres
der eftermiddagsbuffet (kaffe, te, kage, frugt). Hver enkelt deltager skal vælge en workshop som
de ønsker at deltage i.
Se beskrivelse af de enkelte workshops på næste side af programmet.
Workshop 1: Forældresamarbejde – hvordan skal det håndteres?
Workshop 2: Elevdemokrati og dannelse
Workshop 3: Fra undervisningskultur til arbejdspladskultur
Workshop 4: Skab IT kompetencer og øget motivation igennem professionel app, VR/AR,
og spiludvikling
Workshop 5: Mestring, Problemadfærd & Empowerment

16.15 - 16.45

Cool business går sammen med det bløde hjerte
Alt for mange mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer står uden for arbejdsmarkedet. Det koster på den menneskelige og samfundsmæssige bundlinje og virksomheder
mangler arbejdskraften. Derfor er der brug for et paradigmeskifte på det danske arbejdsmarked.
Peter Nørgaard stifter af Creativ Company A/S samt idémanden bag Code of Care, der er et netværk af virksomheder, der arbejder målrettet med CSR og socialt engagement kommer og uddyber tankerne om socialt ansvar og fremtidens arbejdspladser.
Peter har en praktisk tilgang til det mangfoldige arbejdsmarked og er en ildsjæl i arbejdet med social ansvarlighed.

19.00 - 21.00

Middag
Glæd dig til desserten, vi garanter dig i år en åndelig dessert

21.00

Aftenkaffe, socialt samvær – baren er åben!

Workshop 1: Forældresamarbejde – hvordan skal det håndteres?
Ved Nikolaj Schomaker - Waldemarsbo efterskole

Workshops

NB:
Husk ved
tilmelding at
angive hvilken
workshop du/I
ønsker at
deltage i.

Synes vi de blander sig for meget, eller blander de sig for lidt? Stiller de for store krav til hvad deres børn
skal lære eller kunne? Har vi som professionelle for store forventninger eller særlige holdninger til hvordan forældrene skal løfte deres opgave? Det er der sikkert mange forskellige svar på, og sikkert også
mange gode svar. Den gyldne sandhed findes sikkert heller ikke. Men vi taler sikkert ofte om de udfordringer og muligheder vores forældresamarbejde giver os. Måske er forældrene begyndt at ”fylde” mere,
hvilket vi så er tvunget til at forholde os til. Og det kan både være udviklende og positivt, men måske
også trættende og tidskrævende?
I denne workshop vil vi derfor debattere de muligheder og udfordringer et forældresamarbejde giver. Der
er derfor lagt op til, at I hver i sær bidrager med egne erfaringer, så debatten kommer til at handle om
netop det vi finder interessant. Det er ikke en juridisk workshop, selvom jura jo også ”blander sig i samarbejdet”. Og måske kommer vi hjem med ny inspiration til hvordan vi fremadrettet kan håndtere samarbejdet med vores forældre, så de unge mennesker styrkes.
Workshop 2: Elevdemokrati og dannelse
Ved Jacob Thorning - Gødvad efterskole
”Kan det lade sig gøre eller vil der altid være tale om et pseudo demokrati”
Folkeskolen har pligt til at opdrage eleverne til demokrati jævnfør Folkeskoleloven, kapitel 1, stk.3:
»Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med
frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.«
Dette arbejde ønsker vi på efterskoler og uddannelsessteder at fortsætte. Et redskab i indlæringen er
mange steder et elevråd. Men er elevrådet et reelt billede på demokratiet, og tør vi gå linen helt ud og
lade eleverne få medbestemmelse på alle skolens organer, og skal de det for at der kan tales om et demokrati. I denne workshop prøver vi at udfordre opfattelsen af, hvordan vi tackler denne dannelsesopgave og om vi når i mål.
Workshop 3: Fra Undervisningskultur til arbejdspladskultur
Ved Erik Bukh - DHI
”Kan socialøkonomisk virksomhed og undervisning spille sammen”
At overgå fra at være en undervisningsinstitution til at være en arbejdsplads har vist sig at medfører en
række problemstillinger der skal tages stilling til.
DHI har sat fokus på dette i en række arrangementer hen over sommeren og vil her i en workshop udvide disse temaer med en præsentation fra projektleder Morten Wolf fra ”Klar til Start” som vil fortælle om
deres erfaringer med unge i praktik/som ansatte i Fakta m.m. og en diskussion om forskelle for unge, når
de går fra pædagogisk hverdag til hverdag på en arbejdsplads og hvordan vi kan forberede de unge
bedst på denne nye hverdag og tilsvarende hvilke forventninger der er til ordinært ansatte.
Workshop 4: Skab IT kompetencer og øget motivation igennem professionel app,

VR/AR, og spil -udvikling

Ved Lars Reng - Studielektor Aalborg universitet
En lille gruppe forskere fra en af landets førende universitetsuddannelser i medieteknologi har i de seneste 10 år udviklet en ny effektiv metode til at motivere ‘alle’ til at lære flere tekniske færdigheder, ikke
mindst softwareudvikling. I de seneste 5+ år har vi igennem en række forsøg succesfuldt tilpasset undervisningsmetoden og læringsmaterialet til både gymnasier, folkeskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler,
efterskoler, ungdomsskoler mm. Ikke mindst har vi set, hvordan disse fantastiske medier kan løfte motivationen og lysten til at lære hos de, der ellers har allersværest ved at følge almindelig undervisning. Vi
har undervist unge med meget svære indlæringsvanskeligheder med meget overraskende succes. Da vi
ved det vil være meget svært at finde et job om 10-15 år, der ikke kræver et vist niveau af IT kompetencer og samtidigt umuligt at finde en IT-specialist, der søger arbejde, er det vitalt for alle unge, at komme i
gang med at lære disse færdigheder så hurtigt som muligt.
Denne workshop vil fokusere på at give alle deltagere en inspirerende oplevelse af de mulighederne i at
bruge den nyeste medieteknologi i undervisning på alle niveauer. Hvordan disse hyper-motiverende medier kan bruges som et selvstændigt fag til at skabe IT kompetencer og øge motivationen, eller kan hjælpe til at løfte alle andre fag på din skole.
Workshop 5: Mestring, Problemadfærd & Empowerment
”Om at have øje på og styrke den konstruktive mestring hos kognitivt udfordrede unge”
Ved Jens Wilbrandt - autoriseret psykolog
Når fagpersoner møder problemadfærd hos borgere/brugere, så rettes fokus natuligt på hvad der er negative årsager til problemadfærden, og hvordan vi kan begrænse denne adfærd. Det gør os let uopmærksomme på borgerens/brugerens faktiske og spirende kompetencer. Mestring derimod er udtryk for
de kompetencer og handlinger som en person bringer i spil for at håndtere udfordringer og problemer når
de opstår – eller for at undgå overhovedet at havne i uhensigtsmæssige situationer. Workshoppen vil
rette fokus mod hvordan vi både før, under og efter problemadfærd kan aktivere mestrings-strategier og
støtte udviklingen fra uhensigtsmæssig til mere konstruktiv mestring. Samtidig støttes brugerens/
borgerens oplevelse af kontrol og ansvar for situationen.

Fredag d. 10. november
Praktiske oplysninger
Tidspunkt:
D. 9.-10. november 2017
Sted:
Vingsted Centret, Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2,
7182 Bredsten

07.30 - 09.00

Morgenmad

09.00 - 10.30

Indføring i organisationsudvikling Ligeværd
v. Esben Kullberg
Et nyt Ligeværd er på vej!
I 2016 gav Forretningsudvalget startskud til arbejdet med en ny organisering
af Ligeværd.
Gennem 2017 har en gruppemedlemmer arbejdet med, hvordan et nyt Ligeværd skal se ud, og hvilke opgaver vi skal prioritere for at sikre en endnu
stærkere placering i arbejdet for og med børn, unge og voksne med særlige
behov.
Nu ligger der et forslag fra arbejdsgruppen, om at fusionere tre foreninger
og en fond: Skolesammenslutningen, Foreningen af Uddannelsessteder i
Ligeværd, Den helhedsorienterede Indsats samt Bo- og Udviklingsfonden.
Forudsætningen for at denne fusion kan ske, er, at generalforsamlingerne
på Årskonferencen godkender forslaget.
Esben Kullberg fremlægger forslaget og overvejelserne fra udviklingsprocessen for alle medlemmer således, at der efterfølgende kan tages stilling til
den nye organisering på de enkelte generalforsamlinger.

Pris:
Konferenceprogram inkl.
overnatning i enkeltværelse:
2.990 kr.
Konferenceprogram inkl.
overnatning i dobbeltværelse: 2.690 kr.
Konferenceprogram torsdag
u/middag:
850 kr.
Konferenceprogram torsdag
m/middag og aftenprg.
1.495 kr.
Konferenceprogram fredag:
480 kr.
Tilmelding:
Tilmelding senest den 18.
september 2017 af hensyn
til aftale med Vingstedcentret.
Efter tilmeldingsfristen er
tilmelding bindende.

10.45 - 12.00

Der udsendes dagsorden for mødet direkte til alle skoler i Skolesammenslutningen.
Generalforsamling i Foreningen af uddannelsessteder Ligeværd FUS

Tilmelding skal ske til
lene@ligevaerd.dk - husk
ved tilmelding at angive alle
deltagende med fulde navn,
om de skal have enkelt–
eller dobbeltværelse samt
hvilken workshop de skal
deltage i.
Ved spørgsmål vedr. konferencen kontakt Jens Thygesen på mail:
jens@ligevaerd.dk eller på
tlf. 20961539.

Møde i Skolesammenslutningen Ligeværd—SL

Der udsendes indkaldelse og dagsorden til generalforsamling direkte til uddannelsesstederne jf. foreningens vedtægter.
Generalforsamling i den Helhedsorienterede Indsats DHI
Der udsendes indkaldelse og dagsorden til generalforsamling direkte til uddannelsesstederne jf. foreningens vedtægter.

12.00 - 12.15

Kort kaffe pause

12.15 - 12.45

Opsamling fra årsmøde i SL samt generalforsamlingerne i FUS og DHI

12.45 - 13.30

Tak for denne gang - en sandwich i hånden eller til snakken i lobbyen.

