
FUS og SL afholder Årskonfence i Vingsted den 5. og 6. novem-

ber med spændende gæster og invilverende workshops.

- Det vigtige er, at vi har noget at være fælles om, så det meste 

er relevant for alle. Vores workshops er enten bygget op som klas-

siske workshops, eller som mini-foredrag med plads til diskussi-

on. At vi har valgt Lisbet Zornig som en af oplægsholderne skyl-

des, at hun om nogen arbejder for at mennesker med udfordrin-

ger også bliver hørt, set og taget alvorligt. Hvad vi kommer til at 

opleve i forhold til hende er aldrig til at forudsige, så det kan sik-

kert være med til at sparke vores konference godt i gang, fortæl-

ler Nikolaj Schomacker, SL, om konferencen.

- Grundlæggende forsøger SL og FUS at programsætte et fo-

kus, der gør os enten nysgerrige, klogere eller noget der kan sam-

le os. Derudover har holder vi i SL vores efterårsmøde, hvor man-

ge forskellige emner drøftes inden for vores område. Vi udpeger 

de repræsentanter, der skal sidde i Ligeværds forretningsudvalg. 

De andre afholder deres generalforsamling, siger Nikolaj Schomack-

er, SL, om Årskonferencen. Som noget nyt har SL og FUS inviteret 

medlemmer af netværket DHI til at deltage i Årskonferencen.

spændende gæster på  
fus og sl’s årskonference

Lisbeth Zornig, her under et indlæg på et af Ligeværds arrangementer på 
Folkemødet, holder oplæg på Årskonferencen om hendes blik på unge 
med særlige behov og deres muligheder i samfundet.

OVERSKRIFTER FOR ÅRSKONFERENCEN

Det fulde program, og mulighed for tilmelding, kan læses 

på Ligeværds hjemmeside: www.ligevaerd.dk

De usynlige udsatte - Lisbeth Zornig Andersens blik på unge 

med særlige behov og deres muligheder i samfundet.

Juridisk workshop - Workshop med oplæg, dialog og drøftel-

se ved Jannie Dyring, cand. jur., ph.d. og mediator.

Fagpersonligheder og indholdsplaner - Erik Mathiesen, for-

stander for Bøgevangskolen, og Iben Valentin Jensen, der har 

skrevet masterprojekt om professionsforståelsen på Ligeværds 

skoler og uddannelsessteder.

Samtalesalon - en ramme for ligeværdig samtale og bru-

gerinddragelse - Ligeværd er i samarbejde med Borgerlyst ble-

vet introduceret til samtalesalon som et samtaleredskab. Work-

shoppen ledes af Annie Damm og Karen Nør, medarbejdere hos 

Sansestormerne i Risskov.

Ligeværd i ledelse - En involverende, udfordrende og ligevær-

dig Workshop ved Christian Dinesen, der igennem 25 år har ar-

bejdet med at bygge relation på tværs af kultur, køn, normer og 

status i NGO’er, og i offentlige samt private organisationer.

Unges navigering i den digitale verden - Workshop indledes 

af Jonas Sindal Birk, konceptudvikler og foredragsholder ved Cen-

ter for Digital Pædagogik, og Mette Davidsen, projektleder på  

Ligeværds projekt DigiSafe.

Den store løgn om uddannelse - Et opgør med selvmodsigel-

serne i det danske uddannelsessystem. Oplægsholder Jacob Fugl-

sang, uddannelsesredaktør på Politiken.

God uddannelse til alle – også medarbejdere - Præsentation 

af efter- og videreuddannelsesprogrammet ”Uddannelsesforum 

Ligeværd”. Oplæg ved Iben Valentin Jensen fra Videncenter for 

Almen Pædagogik og Formidling, UC Syddanmark og Jens Juuls-

gaard Larsen, Videreuddannelseschef ved UC Syddanmark. 

Kan en helhedsorienteret indsats betale sig? - Marianne  

Saxtoft og Kim Madsen fra virksomhederne Samskabelse og Ana-

lyze! fortæller om resultaterne af projektet ”Veje til job for ud-

satte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det?”. 
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