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UFL afholdt samtalesalon på deres bestyrelsesweekend.

- Det var en god oplevelse. De unge sprang ud i det og var en-

gagerede med det samme. Det er en samtalemåde, jeg også kan 

bruge i min pædagogiske virkelighed, fortæller Annie Fabricius 

Damm.

Hun er mangeårig medarbejder på Sansestormerne i Risskov. 

Hun er i dag underviser på Team Ung til Voksen med undervis-

ning i botræning, erhvervsafklaring, sund mad og udvikling af per-

sonlige og sociale kompetencer.

Samtalesalon?

Samtalesalon er udviklet af Borgerlyst, som er starte på initiativ 

af Nadja Pass og Andreas Lloyd. Konceptet bag samtalesalon er 

at sætte fokus på den gode og givende samtale mellem menne-

sker. Det er organiserede samtaler, hvor arrangøren fra start gi-

ver deltagerne et emne eller et udsagn, de skal tale om. Det sik-

rer, at alle har det samme afsæt for samtalerne, alle er lige og 

der er ikke noget rigtigt eller forkert. I løbet af samtalesalonen 

bliver der skiftet samtalepartner uddelt uddybende udsagn til em-

net. Det kan for nogle måske lyde kunstigt. Det er på ingen må-

de erfaringen, og diskussionerne kører lystigt. Deltagerne er gla-

de for den nærværende samtale, som ikke altid har de bedste 

vilkår i vores tid med evigt online på smartphones og sociale me-

dier og fuld fart frem i den digitale verden.

et fælles 
afsæt 
giver 

tryghed
Samtalesalon er et godt redskab både i klubber 

og i en pædagogisk sammenhæng på skoler og uddannelsessteder.
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Konkret fælles afsæt

- Alle skulle forholde sig til det samme. Det var ikke abstrakt men 

konkret og snakken kørte med det samme blandt de unge. De 

stod op, og de var aktive og engagerede. De oplevede det var 

brugbart, det var sjovt og ”nu tør jeg godt sige noget”, fortæl-

ler Annie Damm.

- Jeg er sikker på, at grunden til det virker er, at alle har det 

samme afsæt i situationen. Vi går alle den samme vej og alle kan 

sige noget og komme til orde. Der er ikke noget der rigtigt eller 

forkert i den sammenhæng, og hvis der er noget nogle af disse 

unge har prøvet er det at føle sig forkert. Det giver de unge en 

tryghed, at det er konkret og det er fælles, vurderer hun videre.

Annie Damm oplevede, at de unge greb muligheden og vir-

kelig lærte hinanden at kende. De havde tænkt, og der var ingen 

blokeringer. De øste af deres oplevelser.

- De unge kan selvfølgelig bruge det i UFL klubberne, men vi 

kan også bruge redskabet ind i vores pædagogiske verden, når vi 

for eksempel modtager et nyt hold elever. Det er en god måde at 

få snakken til at gå, få eleverne til at åbne sig og blive ”rystet sam-

men”. Det er også en mulighed for, at jeg som underviser får en 

indsigt og kan arbejde med gruppen, siger Annie Damm.

Vil du vide mere om samtalesalon: www.borgerlyst.dk  


