
Mange unge står uden uddannelse eller job. Hvordan sikrer vi 

unge med særlige behov adgang til de fællesskaber i fritid, bolig, 

uddannelse og job, der er helt afgørende for alle unges trivsel? 

Konferencen sætter fokus på frafald i uddannelse, gode overgan-

ge til et meningsfuldt voksenliv og fællesskaber der inkluderer 

unge på kanten af uddannelses og beskæftigelse. 

Du går fra konferencen med en viden om, hvad der virker, når  

vi vil bringe unge med særlige behov godt videre i livet, og du  

vil blive inspireret af snakken med kolleger til at sætte gang  

i initiativer i dit eget arbejdsliv. 

Konference  

Unge på kanten af uddannelse og job 

Formiddagens program: 
 

9.30—9.40 Velkomst og åbning v/Esben Kullberg 

9.40—10.25 Benchmarkanalyse v/Steffen Jensen 

Benchmarkanalysen 2019. Epinion har gennemført  

en analyse af overgange og frafald på STU. Fhv.  

kontorchef i Undervisningsministeriet giver sin  

vurdering af analysens resultater. 

10.25—11.10 Fælles perspektivering af analysens          

resultater v/ Esben Kullberg 

Oplæg på messeområdet: 

11.10—11.40 Kaffe og peptalk med Mathilde L. Sørensen   

Mit liv med angst og autisme. Hvordan klarer man skole  

og uddannelse på trods af forskellige diagnoser? 

11.40—12.30 Fællesskaber mod ensomhed 

Vi præsenterer tre eksempler på fællesskaber der  virker: 

• Arbejdsfællesskaber  

• Bofællesskaber  

• Fritidsfællesskaber    

12.30—13.15 Frokost 

Eftermiddagens program: 
Gråzoneunge imellem STU og FGU. Hvordan griber  

vi dem i den nye kommunale ungeindsats? 

 

13.15—13.50  KUI. Hvad siger loven? v/ Jannie Dyring 

13.50—14.30 To eksempler fra vores lokale verden: 

KUI —Hvordan virker den nye organisering i kommunerne? 

Eksempler fra to kommuners muligheder og udfordringer 

14.30—14.45 Fælles perspektivering af indsatsmulighe-

derne i KUI for unge på kanten af uddannelse og job. 

14.45—15.00 Kaffepause 

Oplæg på messeområdet: 

15.00—15.45 Diagnose eller opdragelse  
v/Ann Elisabeth Knudsen 

Det bliver mere og mere nødvendigt for både forældre, 
pædagoger og lærere at kunne skelne børns adfærd. Hvad 
er hvad? Hvornår skal der stilles en diagnose, og hvornår 
skal der opdrages – og hvad gør vi ved det?  

15.45—16.00 afrunding på dagen v/Esben Kullberg     

Tak for i dag. 

Pris kr. 995 inkl. forplejning. Beløbet er ikke momspligtigt. 

 

Tilmelding: Send en mail til tina@ligevaerd.dk  og oplys 

navn samt /institution/organisation/kommune evt. EAN 

nummer samt mailadresse.  Tilmelding er bindende mindre 

end 4 uger før startdato. Der tages forbehold for ændringer. 

Onsdag den 25. september 2019 kl. 9.30 – 16.00  

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Herning  

mailto:tina@ligevaerd.dk

