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Storbyens hjerte og smerte er en konference om børn 
og unges trivsel i de nordiske landes storbyer. I 2022 sætter 
konferencen fokus på ‘unges håb for fremtiden’.

Konferencens formål er at synliggøre ungdomsspørgsmål, 
der er specifikke for store nordiske storbyer, formidle forsk-
ning, udvikle arbejdet med unge og bygge netværk mellem 
fagfolk i de nordiske byer.

Storbyens hjerte og smerte så dagens lys i 1996, da Nor-
disk Ministerråd tog initiativ til et samarbejde mellem de 
nordiske storbyer om unges livsvilkår. De skandinaviske 
samfundsmodeller ligner hinanden, og derfor kan vi lære 
af hinanden, når vi deler udfordringer og løsninger på 
ungeområdet.

Konferencen afholdes hvert andet år og henvender sig 
til praktikere, embedsmænd, politikere og forskere, som 
beskæftiger sig med ungdomsspørgsmål. Konferencen 
afholdes på skift mellem partnerskabets byer: Aalborg, 
Aarhus, Bergen, Göteborg, Helsinki, København, Odense, 
Oslo, Reykjavik og Trondheim

STORBYENS 
HJERTE OG 
SMERTE

I 2022 er Aarhus vært for Storbyens hjerte og smerte. Dette års konference er planlagt 
i et samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) 

og Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU), Aarhus Kommune.
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Ungdomsårene giver store muligheder for at skabe håb hos den enkelte unge. I positive og støttende 
miljøer, kan de unge få mulighed for at blomstre. Ungdomsårene tilbyder os et vigtigt ”window of oppor-
tunities”, hvor vi har mulighed for at sende de unge godt på vej. 

Storbyens hjerte og smerte vil undersøge, hvordan vi kan være med til at skabe håb hos unge i de 
nordiske lande. Hvordan kan vi øge mulighederne for håb? Hvordan kan vi udnytte potentialet af det 
åbne vindue i ungdomsårene? Dette udfoldes i fem temaer:

• Betydningen af gode relationer og fællesskaber
• Unges håb og handlemuligheder i en globaliseret verden
• Bæredygtige familiers betydning for unges muligheder 
• Fra udsat boligområde til attraktiv bydel
• Fritidens muligheder

UNGES HÅB FOR 
FREMTIDEN
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Onsdag den 6. april

PROGRAM

Kl. 11.00 – 12.00 Velkommen med tjek ind og frokost

Kl. 12.00 – 12.30 Officiel åbning af konferencen

Betydningen af gode relationer og fællesskaber

Kl. 12.30 – 14.30 Keynote: Susan Hart

Kl. 14.30 – 15.00 Pause

Unges håb og handlemuligheder i en globaliseret verden

Kl. 15.00 – 17.00 Keynote: Anders Bakken

Kl. 17.00 – 19.00 Pause

Kl. 19.00 Social dining - velkomstarrangement

//

//

//

//

//

//

//
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Kl. 8.30 Velkommen

Bæredygtige familiers betydning for unges muligheder 

Kl. 8.45 – 9.30 Keynote: Øyvind Kvello

Kl. 9.30 – 10.00 Pause

Kl. 10.00 – 12.00 Workshops

 1. Drømmen om et hjem – ikke kun et tag over hovedet
 2. Perspektiver på de unge og håb for fremtiden
 3. Stoffalág - The Game Changer
 4. Hjemløse unge – risiko- og beskyttelsesfaktorer
 5.  16 millioner direkte til Indbyggerne - Tidlig indsats på 

Brundalen 
 6. Håb, mestringsstrategier og resiliens  
 7.  Hvordan er et rigtigt hjem, når man er anbragt udenfor 

hjemmet?
 8. Relationel velfærd
 9. Sammen finder vi Back2School
10.  Fundamentet – vi skal hjælpe de unge med at finde håbet 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Torsdag den 7. april

//

//

//

//

//

PROGRAM

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel

Kl. 13.00 – 13.30 Keynote: Niels Højberg

Kl. 13.30 – 17.00 Besøg i bydelen Gellerup
Workshops:
 1. Ambitiøs dansk folkehøjskole i Gellerup
 2.  Ny skole og fritidscenter 
 3. Fritidsjob – mere end bare et arbejde 
 4.  Opgang til Opgang – en beskæftigelsesindsats 
 5.  Civilsamfundets rolle – boligforeningens sociale tiltag i samar-

bejde med lokalområdets  
mange frivillige kræfter 

 6. Get2Sport – en styrkelse af de frivillige kræfters vilkår 
 7. Politiets kriminalpræventive tilgang og indsats 
 8. Det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde 
 9.  Sports- og Kulturcampus – et samlingssted for hele Aarhus i 

hjertet af Gellerup
10.  Team for Æresrelaterede Konflikter og arbejdet med negativ 

social kontrol

Kl. 17.00 – 19.00 Pause

Kl. 19.00 Festmiddag

//

//

//

//
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Kl. 8.30 – 8.45 Velkommen

Fritidens muligheder

Kl. 8.45 – 9.30 Keynote: Jonas Lieberkind

Kl. 9.30 – 10.00 Pause

Kl. 10.00 – 12.00 Workshops i fem spor
1. Operationelt spor

a. Fritidsjob som en vej til trivsel og tro på fremtiden
b. Kan ungeinddragelse skabes, eller skal det skabe sig selv? 

2. Strategisk spor
a. Strategisk pædagogisk ledelse i det brobyggende samarbejde
b. COI

3. Tværorganisatorisk spor
a. Samskabelse, inddragelse og involvering
b. Måltid, Fritid, Fremtid

4. Ungeperspektiv spor
a. Håb, handling og politisk engagement blandt unge
b. Unges deltagelse i det forebyggende arbejde

5. Politisk spor
a. Unges deltagelse i det repræsentative demokrati
b. Unge som aktive demokratiske medborgere

Kl. 12.00 – 13.00 Tak for denne gang og på gensyn

Kl. 13.00 – 14.00 Frokost

//

//

//

//

//

//

Fredag den 8. april

PROGRAM

Vi henter løbende faglig inspiration fra vores nor-
diske kollegaer – og vi har flere eksempler lokalt 
på, hvordan vi har implementeret faglige modeller 
med afsæt i inspiration fra f.eks. forskere fra andre 
nordiske lande. 

FORVALTNINGSCHEF

Jeg fik nogle kontakter fra Norge og fra Finland,  
som jeg har planer om at kontakte, hvis vi skal  
starte nyt op. 

KONSULENT
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Susan Hart
Det er igennem gode relationer, vi opnår evnen til at regulere følelser og 
humør og indgå i hensigtsmæssige samspil med andre. Gennem relationer 
opnår vi en følelse af samhørighed og kan komme styrket ud af de interes-
semodsætninger, der nødvendigvis opstår undervejs. I teenageralderen er 
fællesskabet med jævnaldrende afgørende. Det er i dette fællesskab, at unge 
kan styrke deres udvikling af empati og mentaliseringsevne gennem gode 
mentorer. Susan Hart viser, hvordan personlighedsudvikling foregår på 
forskellige neurale, men forbundne niveauer, og hvordan man, ved at føle sig 
“mødt” og “rummet” på et relevant niveau, kan udvikle sociale og følelses-
mæssige kompetencer.

Med sig har hun Mick Hart Han vil vise, hvordan den neuroaffektive forståel-
se kan omsættes til konkret praksis i forhold til unge. Mick illustrerer, hvordan 
konkrete strukturerede gruppeaktiviteter kan anvendes til unge.

Susan Hart er cand.psych., PhD, specialist og har siden 1990’erne udviklet 
neuroaffektiv udviklingspsykologi som en måde at forstå menneskets person-
lighedsudvikling. Hun er desuden forfatter til en lang række bøger omkring 
neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Mick Hart er uddannet forstkandidat (cand.silv.) med en bachelorgrad i psy-
kologi og sundhedsfremme. Gennem de sidste tyve år har han beskæftiget sig 
med forskellige genrer indenfor skuespil, rollespil og historiefortælling.

Anders Bakken
I Norge er der gennemført flere undersøgelser af unges livsvilkår under corona 
tiden. I dette oplæg vil Anders Bakken præsentere, hvad undersøgelserne siger 
om corona-periodens betydning for norske unges syn på egen fremtid. Hvor-
dan oplevede norske unge corona perioden? Hvad var de største konsekvenser 
for unge i denne periode? Har corona-tiden påvirket norske unges syn på deres 
fremtid?

Er der mange unge, som er bekymrede for fremtiden? Hvad tænker unge om 
egne chancer på arbejdsmarkedet og chancerne for at få et godt og lykkeligt liv?

Skete der også positive ting?

Anders Bakken er norsk sociolog og arbejder som forsker ved Velferdsforsk-
ningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet. Han har forsket i 
norsk ungdom siden midten 1990’erne og har været særligt optaget af op-
vækstbetingelser for nutidens unge. Anders Bakken har ansvaret for de norske 
Ungdata-undersøgelser, som foregår i alle norske kommuner.

KEYNOTES

8
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Øyvind Kvello
Øyvind Kvello præsenterer os for forskning og teori om unges situation i 
Norge, både familiemæssigt, psykisk og socialt. På baggrund af undersøgelser 
af, hvordan de unge har det, gennemgår Kvello udviklingen gennem de sene-
ste 10 år. Dette bliver blandt andet knyttet til de unges fremtidsoptimisme. 
Øyvind Kvello præsenterer en oversigt over familielivets vigtigste dimensioner 
vedrørende de unges tilfredshed og udvikling og herunder også, hvordan 
policy makers kan styrke et godt familieliv og skabe gode opvækstmiljøer, som 
bidrager til de unges fremtidsoptimisme.

Øyvind Kvello er professor og forsker i børns og teenagers psykiske helbred 
og i effekten af behandlingsmetoder, specielt forældrevejledning og familieliv. 
Han har en doktorgrad i udviklingspsykologi og er ansat ved NTNU i Trondhe-
im, Norge. Øyvind Kvello er forfatter til en række bøger og faglige artikler om 
opvækstmiljø, psykisk helse og børneomsorg. Han har i mange år været ansat 
i børne- og ungdomspsykiatrien, ved familiekontorer og i PPR. Øyvind Kvello 
vejleder i dag ansatte inden for dette område.

Niels Højberg 
Med gennemgribende fysiske forandringer og sociale indsatser gennemgår 
bydelen Gellerup i Aarhus i disse år en markant forandring fra udsat boligom-
råde til attraktiv bydel. Målet er at skabe et område med en blandet beboer-
sammensætning og en bydel i balance. Forvandlingen er baseret på et tæt 
samarbejde mellem boligforening, kommune og private investorer. 

Niels Højberg er stadsdirektør i Aarhus Kommune og har været det siden 
2008. Han er uddannet som cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har 
en mastergrad i samfundsvidenskab og har et bifag i filosofi fra Glasgow 
University.

Han startede sin karriere i 1986 i Finansministeriets Budgetdepartement og 
har siden haft ansættelser i Ringkjøbing Amt som hhv. sekretariatschef og 
direktør for skole- og socialområdet, kommunaldirektør i Ringkøbing Kom-
mune, amtsdirektør i Viborg og Fyns amter og som administrerende direktør 
i Region Syddanmark. Før nuværende ansættelse var han universitetsdirektør 
ved Aarhus Universitet.

KEYNOTES
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Jonas Lieberkind
At engagere sig i samfundet er hjørnestenen i demokratiet og betingelsen for at 
skabe håb for fremtiden. Politisk engagement forudsætter en vilje til fællesskab 
og en overbevisning om, at fællesskabet kan åbne nye muligheder for den 
enkelte, for andre og omverdenen. Den enkeltes engagement er drevet af håb 
for fremtiden.

Hvordan er de nordiske unge politisk engagerede, og hvor meget engagerer 
de sig i fællesskabet? Oplægget vil undersøge og diskutere dette spørgsmål. 
Udgangspunktet er, at politisk engagement forudsætter dannelse, og at byerne 
kan spille en særlig rolle i forhold til unges politiske dannelse.

Jonas Lieberkind er Ph.d. og lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogisk, 
Aarhus Universitet. Han forsker i unges politiske og demokratiske dannelse. I 
sin forskning har han fokuseret på aktuelle tendenser blandt unge, deres syn på 
samfundet og deres politiske engagement. Han har publiceret adskillige bøger 
og artikler om unge, skole, dannelse, politisk deltagelse, demokrati og uddan-
nelsessamfundet. Desuden er han en del af det forskerteam, der gennemfører 
International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) i Danmark.

KEYNOTES

At mødes om et fælles nordisk perspektiv betyder, at 
ser man kan se sit eget arbejde og sin egen organisa-
tion i et nyt lys. Ikke eksotisk og fremmed, men blot 
”lidt på kanten”, og det er ofte der, nye spændende og 
gode ideer opstår. 

Mange af de unges udfordringer er genkendelige på 
tværs i Norden. Det giver derfor også god mening, at 
vi lader os inspirere af hinandens løsninger. 

KONSULENT

FORVALTNINGSCHEF
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Temaet undersøger ’unges håb for fremtiden’ med udgangspunkt i familien. Vi vil undersøge og behandle 
elementer og resurser, der har betydning for, at familier fungerer bæredygtigt – f.eks. et hjem, en bæredyg-
tig økonomi, gode relationer, tilbud og indsatser i offentligt og privat regi osv. Samtidig vil vi have fokus på 
udfordringer, risiko- og beskyttelsesfaktorer for familierne og for de unge, herunder bl.a. opvækstvilkår, fattig-
dom og hjemløshed.

På forskellige workshops vil deltagerne udfolde temaet, der sætter spot på unge og hjemløshed, resiliens og 
helhedsorienteret arbejde, tværfagligt og tværsektorielt arbejde med unge med psykiatriske udfordringer m.m.

Hver enkelt workshop indledes med et oplæg, der efterfølges af deltagernes arbejde i mindre grupper hvor 
de deler viden og erfaringer med emnet. 

Der kan forekomme små ”forstyrrelser” undervejs, der skal hjælpe deltagerne til at få nye perspektiver på 
banen.

Workshops torsdag den 7. april 

BÆREDYGTIGE FAMILIER
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WORKSHOP 1: 
Drømmen om et hjem – ikke kun et tag 
over hovedet

Hjemløse unge er først og fremmest unge mennesker med samme fore-
stillinger og drømme om fremtiden som alle andre unge. Deres forudsæt-
ninger er dog forskellige. Oplægget præsenterer erfaringer, læring og ud-
fordringer med at skabe boligløsninger og fællesskaber til hjemløse unge 
og lægger op til en drøftelse af, hvordan vi giver unge i hjemløshed de 
bedste forudsætninger for drømme om en bedre fremtid. Og om hvordan 
boligen bliver til et hjem og en beskyttelsesfaktor for de unge.

Workshoppens oplæg fokuserer på disse tre spørgsmål:

•  Hvad drømmer unge i hjemløshed om, og på hvilke måder kan målet 
være udfordrende?

•  Hvordan bliver en bolig til et hjem og en trædesten på vejen videre?
•  Hvordan støtter man unge i hjemløshed ind i brede fællesskaber og, 

hvordan gøres naboskabet til et aktiv?

Oplægsholder Ilja Sabaj-Kjær, Seniorkonsulent i Hjem til Alle Alliancen, har 
beskæftiget sig med hjemløshed blandt unge siden 2011 og er forfatter og 
medforfatter på flere rapporter om emnet. Ilja har tidligere arbejdet med 

forskning indenfor mænds sundhed.

WORKSHOP 2: 
Perspektiver på de unge og håb for  
fremtiden

Workshoppens pplæg præsenterer UKHome, Aarhus Kommune, som er 
et kollegiefællesskab for 12 unge studerende og 12 unge tidligere hjem-
løse. Her og italesættes bæredygtige fællesskaber og, hvordan fællesska-
berne kan træde i stedet for familien, enten fordi man som ung har brug 
for at stå på egne ben eller fordi, det er konfliktfyldt at være sammen 
med sin familie. De unge byder ind med deres personlige historier relate-
ret til temaet.

Oplægsholder Ruth Morell er pædagogisk vejleder og fællesskabsvært i 
Ungdomskulturhuset, Aarhus Kommune. Sammen med hende deltager 
to unge brugere af Ungdomskulturhuset.

Hjem til Alle Alliancen: Hjem til Alle er en alliance af partnere, der har forplig-
tet sig til at arbejde sammen om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. 
Alliancen er trådt sammen, for at vi kan bruge hinandens kompetencer og 
kapacitet for at vende udviklingen og sikre, at unge ikke ender i hjemløshed. 
Partnerne i alliancen består af fonde, kommuner og private og frivillige organi-
sationer og foreninger. 

www.hjemtilalle.dk

Ungdomskulturhuset: Ungdomskulturhuset (UKH) er et kulturhus for alle unge 
i alderen 15-30 år. UKH er stiftet af Aarhus Kommune i 2015 som en nonprofi-
torganisation. UKH er defineret af de brugere, som bruger huset og faciliteterne.
UKHome er 24 boliger i tilknytning til UKH målrettet 12 studerende og 12 
sårbare unge. 
www.ungdomskulturhuset.com

https://hjemtilalle.dk/hvem-er-alliancen/hvis-du-vil-vide-mere/
https://ungdomskulturhuset.com/


13

WORKSHOP 3:  
Stoffalág – The Game Changer

The Game Changer er målrettet unge med psykiske lidelser. Stoffalag 
støtter de unge i at skabe den tilværelse og dagligdag, de ønsker. Tilbud-
det er banebrydende i tilgangen til behandlingsformer, hvor bl.a. barrie-
rer på tværs af myndighedsområder nedbrydes. 

Workshoppens oplæg præsenterer resultater ved tværsektorielt samar-
bejde både resultater for de enkelte unge (på baggrund af egne udsagn) 
og samfundsøkonomiske resultater.

Oplægget vil fokusere på disse to spørgsmål:

•  Hvordan kan unge med alvorlige psykiatriske diagnoser få en chance i 
livet gennem et tværfagligt samarbejde og nytænkning i behandlingen 
på tværs af myndighedsområder?

•  Hvordan kan den enkeltes familie få en bedre og tryggere hverdag?

Hermann Mortensen er uddannet fysioterapeut og BC i ledelse. Han er 
centerchef med ansvar for institutioner indenfor psykiatri- og autisme-
området, og har i de seneste 20 år haft ledende stillinger i socialforvalt-

ningen i Almannavirkid i Thorshavn, Færøerne.

WORKSHOP 4: 
Hjemløse unge – risiko- og beskyttelses-
faktorer

Fokus på unge og hjemløshed. Oplægget vil blandt andet inddrage 
viden fra undersøgelsen ’Hjemløshed i Ungdommen’”, der belyser 
unges livsbaner før og efter hjemløshed. Der ses både på risikofaktorer 
for hjemløshed, som f.eks. familiebaggrund, anbringelser mv., og på de 
unges livsforløb efter en hjemløshedssituation, herunder uddannelse 
og beskæftigelse.

Workshoppens oplæg fokuserer på disse tre spørgsmål:

•  Hvilke udsatheds- og risikofaktorer er forbundet med hjemløshed 
blandt unge?

•  Hvilke muligheder og udfordringer er der forbundet med at forebygge 
og afhjælpe hjemløshed blandt unge?

•  Hvilken viden har vi om sociale indsatser for unge i hjemløshed?

Lars Benjaminsen, Seniorforsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- 
og Analysecenter for Velfærd. Lars Benjaminsen forsker i social mar-
ginalisering og udsathed og i velfærdssystemets indsatser for socialt 
udsatte grupper. Han er ansvarlig for de nationale kortlægninger af 
hjemløshed og en lang række større undersøgelser om udsathed og 
hjemløshed f.eks. ’Hjemløshed i ungdommen’ og ’Boliger til unge i 
hjemløshed’.
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WORKSHOP 5: 
16 millioner direkte til Indbyggerne  
– Tidlig indsats på Brundalen

Formålet med 0-24 samarbejdet er at bidrage til, at alle børn og unge 
får den støtte og hjælp, de behøver for at mestre eget liv.

Tidlig indsats på Brundalen viser, hvordan et tæt tværfagligt samarbejde 
i nærmiljøet med forældre, skole og børnehave giver familier god og 
hurtig hjælp, og dermed også giver de unge håb og mulighed for at 
klare sig bedre i fremtiden.

Workshoppens oplæg fokuserer på dette spørgsmål:

•  Hvad sker, når vi investerer 16 millioner kr. direkte til udsatte børn, 
unge og deres familier i Trondheim? Ved at spørge - Hvad har du/I 
brug for at få et bedre liv? 

Oplægsholdere:

•  Kristin Tveranger Alfer, projektleder Pilot for programfinansiering  
0 - 24 år.

•  Sara Andersson, projektleder Pilot for programfinansiering 0 - 24 år.
•  Therese Rystad. 
•  Thea Rime.
•  Tor Erik Rønne, politioverbetjent, avsnitt forebyggende sentrum politi-

stasjon Trondheim.

WORKSHOP 6: 
Håb, mestringsstrategier og resiliens

Workshoppens oplæg bygger videre på Øyvind Kvellos keynote oplæg 
og går dybere i resultaterne fra undersøgelsen af unges opvækstvilkår 
og betydningen for de unges håb for fremtiden.

Oplægget fokuserer på spørgsmålet om, hvordan policy makers kan 
styrke et godt familieliv og skabe gode opvækstmiljøer for de unge.

Øyvind Kvello, Professor, forsker i børn og unges psykiske helbred, effek-
ten af behandlingsmetoder, specielt forældrevejledning og familieliv. 
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WORKSHOP 8:  
Vi skal give de unge håb og troen på sig 
selv og deres eget liv

Hvis vi skal ændre livet for unge på kanten, kræver det en radikal æn-
dring i vores måde at møde de unge på. 

Frem for at læse en sag og på forhånd have vurderet, hvad vi tænker, der 
er behov for, skal vi i stedet møde det enkelte menneske med en tilgang 
og forventning om, at løsningen altid skal findes sammen med den 
unge, og at vi ikke kan være eksperter på andre menneskers liv.

Hvis vi tør ændre vores mindset og møde de unge med relationen i 
centrum, kan vi styrke de unges egne potentialer og perspektiv på eget 
liv. Alle unge har håb og drømme for fremtiden, og vores rolle er at 
møde dem, der hvor de er, og bidrage til at udfolde det potentiale og 
håb, der ligger bag deres drømme for fremtiden. Således at vi giver de 
unge styrken og troen på sig selv og deres eget liv.

Workshoppens oplægsholder Helle Øbo har arbejdet indenfor social-
området i de sidste 25 år og de seneste 20 år i AskovFonden. Som stifter 
og direktør af indsatsen Dialog mod Vold og siden 2013 som AskovFon-
dens adm. direktør. Gennem sin karriere har Helle Øbo arbejdet med 
udvikling af sociale velfærdsløsninger.  Helle er forfatter til bogen Dialog 
mod Vold, bestyrelsesforkvinde i Selskabet til fremme af Social Debat, 
medlem af Mary Fondens ekspertpanel, VL99 og Den Sociale Investe-
ringsfonds rådgivende udvalg.

 
 

WORKSHOP 7:  
Anbragte Børns Vilkår

For unge, som er anbragt, er ungdommen ofte meget kompleks. De 
lever ofte i en tilværelse præget af midlertidighed, i et fagligt system. De 
Anbragtes Vilkår arbejder for at flere anbragte unge skal møde et ”rigtigt 
hjem”, som referencen for en tryg og relevant barndom. Det kræver, at 
vi udvikler det system, der omgiver anbringelsen, så det i højere grad er 
betingelserne for det gode børneliv, der bliver det styrende princip.

Workshoppens oplæg vil fokusere på dette spørgsmål:

• Hvad er de 10 nøgleingredienser i et rigtigt hjem?
•  Hvilken drøftelse og udvikling af børnesynet i anbringelsen kaldet det 

på?
•  Hvad kunne være et godt første skridt for praksis at tage, hvis flere 

af fremtidens anbragte unge skulle møde en mere relevant barn- og 
ungdom, der oftere var befordrende for deres videre liv?

Oplægsholdere:

David Adrian Pedersen, formand for De Anbragtes Vilkår.
Leika Fuglsang, næstformand De anbragtes Vilkår
www.deanbragtesvilkar.dk
www.facebook.com/deanbragtesvilkaar

https://www.deanbragtesvilkar.dk
https://www.facebook.com/deanbragtesvilkaar
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WORKSHOP 9:  
Sammen finder vi Back2School

Workshoppens oplæg tager udgangspunkt i et aktuelt erfaringsgrundlag 
med at udføre fraværsbehandling ud fra Back2School programmet.

Programmets fokus er på at styrke familiens bæredygtighed, først og 
fremmest sammen med familien og den unge, men også igennem 
løbende samarbejde med netværket af professionelle rundt om den 
unge. Skolegang er en beskyttelsesfaktor for børn, unge og familier, og 
skolegang er derfor det overordnede mål med behandlingen.

Workshoppens oplæg introducerer til programmet, der er manualise-
ret kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn med problematisk 
skolefravær. Der fortælles om erfaringer med at hjælpe unge til at højne 
deres fremmøde og trivsel i skolen og gives indsigt i indsatsens organi-
sering i Aarhus Kommune.

Oplægsholder Kitt Nirmala Andresen, Cand.psych.aut. og Sanne Kold, 
Cand.psych.aut., er begge ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgiv-
ning (PPR), Aarhus Kommune, hvor de arbejder som Back2School 
behandlere. Sammen med resten af PPR’s behandlerteam har de nu 
haft 50 familier gennem behandlingen.

WORKSHOP 10: 
Fundamentet – vi skal hjælpe de unge 
med at finde håbet

Fundamentet er bygget op om tillid til og tro på, at de unge vil mere 
end offentlig forsørgelse og ledighed. Fundamentet udfordrer de 
gængse systemer i troen på, at unge skal have den rette omsorg i det 
rette tempo. Oplægget fokuserer på historien bag og opbygningen af 
en organisation med en anden tilgang til arbejdet og med fokus på de 
unges drømme for fremtiden. Der ses på, hvordan man kan skabe en ny 
og bæredygtig familie for de unge, som ikke har en familie.

Workshoppens oplæg fokuserer på disse spørgsmål:

•  Hvordan vi ser man kan nytænke sociale indsatser for sårbare og 
udsatte unge

•  Hvordan man kan skabe nye bæredygtige familielignende relationer 
for de unge, som mangler mennesker omkring sig.

•  Hvordan man arbejder med tillid og hvad det egentligt er, vi ser, de 
unge ønsker, hvordan bevæger de sig og hvilke udfordringer har de 
reelt set?

Oplægsholder Steffen Rasmussen er stifter og leder af Fundamentet, 
en ikke-kommunal organisation for sårbare og udsatte unge og voksne. 
Han er indehaver af Center for Social Nytænkning, medlem af Rådet for 
Sociale Investeringer, forfatter til ”fremtidens Kontanthjælp”, Jobcente-
ret i Krise” og Motiveret Beskæftigelse”

Fundamentet: Fundamentet er en privat uafhængig forening, som samarbejder 
med Aarhus Kommune og forskellige andre aktører om at styrke den sociale 
indsats, så sårbare og udsatte mennesker kan få den bedst mulige hjælp.
https://fundamentet.org

https://fundamentet.org


17

En vigtig forudsætning for at sikre unges positive livsvilkår og mu-
ligheder er det lokalområde, som de unge vokser op i, hvor den 
unges håb og drømme formes. 

Omdannelsen af bydelen Gellerup skal øge mulighederne for håb 
og være med til at sende områdets unge godt på vej i livet. 

Eftermiddagen byder på et plenumoplæg med en introduktion til 
fortællingen, visionen og måden, hvorpå arbejdet foregår lokalt. 
Efter oplægget køres konferencens deltagere til Gellerup, hvor der 
er guidet rundvisning i lokalområdet med praksisbesøg, der giver 
mulighed for faglige dialoger om en række udvalgte lokale indsat-
ser, tilgange og aktiviteter. 

Konferencedeltagerne deles i 10 grupper. 

•  Grupperne 1-5 indleder besøget i Gellerup med rundvisning og 
efterfølgende praksisbesøg .

•  Grupperne 6-10 starter med praksisbesøg og efterfølgende rund-
visning i Gellerup. 

FRA UDSAT BOLIGOMRÅDE 
TIL ATTRAKTIV BYDEL
 

Rundvisning og praksisbesøg torsdag den 7. april 

Rundvisning  

Oplev en bydel i forandring, når vores lokale guider viser rundt i 
området og sætter ord på den ambitiøse byudvikling, der bliver 
gennemført i Gellerup og Toveshøj.

På turen kan du blandt andet se Den Gyldne Port, den nye by-
park og det nybyggede AARHUS Kollegiet, som huser mere end 
350 studerende fra Danmark og resten af verden.

Deltagerne vil besøge den store byggeplads på Karen Blixens 
Boulevard, hvor man kan høre om byggeriet af Aarhus’ nye 
Sports- og Kulturcampus, som er i fuld gang.
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BESØG 1:  
Ambitiøs dansk folkehøjskole i Gellerup

Ambitionen er at skabe en dansk folkehøjskole midt i Danmarks vel nok 
største by transformation. 

Målgruppen for en klassisk dansk folkehøjskole er unge mellem 18 og 25 
år i tiden mellem ungdomsuddannelsen og den videre uddannelse. Ønsket 
er, at en kommende højskole i Gellerup kan samle 120 højskoleelever og 
danne ramme om ugekurser, konferencer og et bredt folkeligt og udad-
vendt liv i bydelen.

Tanken er, at en nytolkning af den klassiske danske grundtvigianske folke-
højskole placeret midt i Gellerup vil kunne noget helt særligt. De første 
folkehøjskoler i Danmark var en central byggesten i skabelsen af det dan-
ske demokrati og bestyrelsen tror på, at man vil kunne revitalisere den 
brobygning og fælles handlekraft i Gellerup, hvor skolen vil være placeret 
mellem mere end 80 nationaliteter og et hav af kulturer og livstolkninger. 

Et besøg på stedet, der om få år forhåbentlig huser en højskole, giver ikke 
alene indblik i højskoletankerne, men giver også en introduktion til den 
sammenhængskraft stedet vil få for den samlede byudvikling –med fokus 
på bevarelse af stedets potentiale.

Vært: Pia Katballe. Administrator og presseansvarlig for arbejdet med 
Gellerup Højskole. Derudover programleder for udviklingsarbejdet om-

kring byrummet Fredspladsen i Gellerup.

Dansk folkehøjskole: En kostskole hvor du bor og får folkelig undervisning i form af 
foredrag og diskussioner inden for de fag og emner, der interesserer dig. Der er ingen 
eksamener forbundet med undervisningen, og det kræver ingen forudsætninger at 
deltage. 

PRAKSISBESØG
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BESØG 2: 
Ny skole og fritidscenter

En ny skole og fritidscenter i Bispehaven, Toveshøj og Gellerup ses som 
en vigtig brik i hele omdannelsen af bydelen fra udsat til attraktivt bolig-
område med en blandet beboersammensætning. Hør om vejen fra idé til 
vision, værdier og pædagogisk programmering af skolen.

Skoleleder Helle Mønster fortæller bl.a. om inddragelse af områdets inte-
ressenter og medarbejderne i eksisterende skole, klub og ungdomsskole 
samt styregruppens overvejelser i forhold til at tiltrække familier til området 
og børn til skolen.

Vært: Helle Mønster, skoleleder på Ellehøjskolen. Formand for Aarhus 
Skolelederforening. Helle har været leder i folkeskolen siden 1996 og 
skoleleder siden 2006.

BESØG 3: 
Fritidsjob – mere end bare et arbejde

Et fritidsjob giver mere end bare penge på lommen. Fritidsjobbet giver 
en forsmag på arbejdsmarkedet og de første erfaringer med at være på 
en arbejdsplads. Forskning peger på, at unge med fritidsjob har mindre 
fravær, får bedre karakterer, har mindre frafald på ungdomsuddannelser 
og begår mindre kriminalitet. Netop derfor har arbejdet med fritidsjob 
et særligt fokus. 

Der arbejdes i Aarhus Kommune med fritidsjobtilbud til unge mellem 
15-17 år. En del af arbejdet består af håndholdte fritidsjobforløb med 
individuelle indledende samtaler, opfølgningsforløb og fritidsjobam-
bassadører, som står til rådighed for både den unge og virksomheden 
undervejs i forløbet. 

Besøget berører Aarhus Kommunes satsning på fritidsjob, målgruppen 
for indsatsen, tilgange, samarbejdet med virksomhederne og andre 
samarbejdspartnere med videre.

Vært: Ditte Kristensen, projektleder på UC Fritidsjob, som hjælper unge 
med at finde et fritidsjob, at afdække den unges motivation og kom-
petencer og hjælper med at skrive ansøgninger samt matche unge og 

virksomheder.
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BESØG 4: 
Opgang til Opgang – en beskæftigelsesindsats
 
Gennem en ny helhedsorienteret, relationel og familieorienteret beskæfti-
gelsesindsats skabes forandringer for udsatte familier i Gellerup. Projektet 
’Opgang til opgang’ skal give udsatte forældre en stabil tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, få flere unge i uddannelse og forbedre familiernes trivsel, 
sundhed og fremtidsmuligheder.

Besøget omhandler, hvordan det tværfaglige team på 10 medarbejdere fra 
5 forskellige forvaltninger med myndighed på alle områder, samarbejder 
med de 62 familier, der er tilknyttet projektet. 

•  Hvordan er det muligt både at arbejde med afsæt i en relationel velfærds 
tilgang og en Job First tilgang?  

•  Hvilke krav stiller dette til borgere, medarbejdere, ledere og politikere?
•  Og – hvilken forskel gør det at arbejde på denne måde?
 
Vært: Pernille Randrup-Thomsen, oprindeligt uddannet socialrådgiver, har i 
10 år arbejdet som sagsbehandler hovedsageligt på beskæftigelsesområdet. 
Siden 1999 har hun været afdelingsleder i Jobcenteret med særligt fokus 
på udsatte unge og overgik i 2019 til jobbet som afdelingsleder i projektet 
Opgang til Opgang.

BESØG 5: 
Civilsamfundets rolle – boligforeningens  
sociale tiltag i samarbejde med lokal- 
områdets mange frivillige kræfter

Boligforeningerne skal sikre gode boliger til en rimelig husleje, men 
også at beboere har indflydelse på egne boligforhold og sørge for so-
cialt velfungerende boligområder. I særligt udsatte boligområder har 
boligforeninger mulighed for at iværksætte sociale tiltag, der ligger ud 
over almindelig udlejningsvirksomhed. Lokalt i Gellerup har Brabrand 
Boligforening i en årrække drevet sociale indsatser og med held samlet 
mange af lokalområdets gode kræfter. 

Besøget giver både et generelt overblik og dykker ned i et udpluk af loka-
le civilsamfunds aktiviteter sammen med lokale frivillige kræfter, som 
også deltager på dagen.

Vært: Jesper Kurdahl Larsen, leder for de boligsociale indsatser i Bra-
brand Boligforening

Relationel velfærd: Ideen om Relationel Velfærd integrerer borgere og professi-
onelle i et meget tættere samarbejde. Borgere og professionelle finder sammen 
nye veje, hvor der samarbejdes om løsningerne. Her er velfærd en fælles opgave.

Job First: JobFirst er en metode, som jobcentre kan bruge til at skabe flere og bed-
re virksomhedsforløb til udsatte borgere. Metoden bygger på tre principper: 1) Man 
bliver klar til arbejdsmarkedet på arbejdsmarkedet, 2) Man bliver motiveret til at 
arbejde, når man udfører rigtige arbejdsopgaver og har et kollegialt fællesskab, 3) 
Arbejdsevne og arbejdskapacitet er noget, der udvikles over tid ved inklusion i et 
arbejdsfællesskab. 

Boligsociale indsatser: Begrebet ”boligsocial” opstod i 1980’erne, hvor almene 
boligorganisationer i stigende grad begyndte at iværksætte sociale indsatser i 
bestemte boligområder. Indsatserne blev iværksat på grund af en voksende social 
opdeling af boligmarkedet med en stærk koncentration af flygtninge, indvandrere 
og ressourcesvage i nogle almene boligområder.
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BESØG 6: 
Get2Sport – en styrkelse af de frivillige  
kræfters vilkår
 
I mere end 15 år har Aarhus Kommune i regi af DIF Get2Sport haft et 
succesfuldt offentligt civilt partnerskab med henblik på at sikre, at der i 
områder som Gellerup er folk der har lyst, evner og ressourcer til at være 
frivillige for områdets mange børn og unge. I de såkaldte udsatte bolig-
områder er udfordringen ikke så meget at få børn og unge til at dyrke 
idræt regelmæssigt, men at sikre frivillige trænere og ledere året rundt.

Vært: Preben Astrup er filosof, ekstern lektor på Aarhus Universitet og 
SDU samt konsulent i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Han har bidraget 
til en række fagbøger og tidsskrifter og har senest udgivet bogen ’Frivillig-
hed’ – en del af serien Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag Preben 
Astrup fik derudover Gerlev-prisen i 2016 som en anerkendelse for sin 
mangeårige indsats for at fremme og understøtte integration.

 

BESØG 7: 
Politiets kriminalpræventive tilgang  
og indsats

Østjyllands Politi inviterer ind i den kriminalpræventive praksis. Der gives 
et indblik i de tilgange og indsatser som anvendes i det forebyggende 
arbejde med forskelligartede målgrupper – fra alle unge i lokalområdet til 
de få med behov for en individuelt tilrettelagt forebyggende indsats. 

Undervejs kommer Østjyllands Politi omkring de valgte tilgange i forbin-
delse med lokal tilstedeværelse og målrettet relationsdannelse. Ligesom 
der inviteres ind i maskinrummet for forskellige former for kriminalpræ-
ventive samarbejder og forebyggende indsatser - fra Social Pejling og Kon-
fliktmægling til Bande EXIT.

Vært: Allan Aarslev, politikommissær, Østjyllands Politi

DIF Get2Sport: DIF (Danmarks Idrætsforbund) Get2Sport-indsatsen skal 
gennem kommunal forankring bidrage til at aflaste frivillige fra de mere social-
pædagogiske og administrative udfordringer, støtte foreninger til at gennemføre 
aktiviteter og fastholde trænere samt gøre foreningerne endnu bedre til det, de 
allerede er gode til.

Social Pejling: Når børn og unge handler ud fra, hvad de tror, i stedet for, 
hvad der er fakta, opfører de sig ofte mere risikobetonet. De foretager sig 
derfor ting, som de i virkeligheden ikke har lyst til. Det sætter tilbuddet ”Social 
Pejling” fokus på i kommunens 5. klasser, og hjælper dermed på vej til at fore-
bygge risikoadfærd. 
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BESØG 8: 
Det fritids- og ungdomspædagogiske 
arbejde

Her hører du om det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde i Gellerup 
- herunder den kriminalpræventive indsats og det forbyggende arbejde i 
samarbejdet mellem fritids- og ungdomsklubberne, ungdomsskolen, de 
opsøgende gadeplansmedarbejdere, civilsamfund, foreningsliv m.fl. 

Der gives eksempler på, hvordan det fritids- og ungdomspædagogiske 
arbejde bruges til at åbne Gellerup op for resten af byen - og hvordan 
klubberne og ungdomsskolen arbejder med at ruste lokalområdets børn 
og unge til ungdoms- og voksenlivet. 

Vært: Rasmus Brandt Lauridsen er Fritids- og Ungdomsskoleleder i  
UngiAarhus VEST og har i en årrække arbejdet med ledelse og udvikling af 
Børn og Unges fritidstilbud i den vestlige del af Aarhus.

BESØG 9: 
Sports- og Kulturcampus – et samlings-
sted for hele Aarhus i hjertet af Gellerup

Sports- og Kulturcampus bliver fra december 2021 det nye samlingssted 
i Gellerup og resten af Aarhus med 6 nyopførte faciliteter, der byder på et 
væld af tilbud indenfor sport, kultur og ophold.

Her vil der være aktiviteter for enhver smag, og nye relationer og sunde 
fællesskaber vil få mulighed for at opstå gennem bevægelse, fordybelse og 
oplevelser. 

Ved besøget kan man høre om tankerne bag det nyopførte Sports- og 
Kulturcampus og blive vist rundt i de forskellige faciliteter. Der vil være et 
længere ophold hos en af de faste aktører i campus: Cirkus Tværs, der er 
en sociokulturel indsats, hvor cirkus bruges som værktøj i det pædagogi-
ske og sociale arbejde med børn og unge.

Vært: Yvonne Buer er aktivitets- og netværksskaber i Sports- og Kulturcam-
pus. Hun er uddannet arkitekt, og har de seneste år arbejdet i Gellerup, 
dels som leder af et iværksætterhus for startupvirksomheder, og som leder 
af et informations- og aktivitetscenter. Hun har stor erfaring i social arki-
tektur, brugerinddragelse og facilitering af brugerdrevne aktiviteter. 

Søren Stockmar har en lang og bred erfaring fra cirkuslivet som optrædende 
og underviser både nationalt og internationalt. Han har eksempelvis optrådt 
i Cirkus Krone, undervist på Gøglerskolen i Aarhus og afholdt teambuilding. 
Han har i en årrække brugt cirkus som pædagogisk redskab.
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BESØG 10: 
Team for Æresrelaterede Konflikter og  
arbejdet med negativ social kontrol

Team for Æresrelaterede konflikter (TÆK) tilbyder en koordineret og mål-
rettet indsats for borgere, der er udsat for negativ social kontrol og æres-
relaterede konflikter.

Indsatserne omkring negativ social kontrol er bydækkende indsatser. 
Både drenge og piger, mænd og kvinder kan blive udsat for negativ social 
kontrol og æresrelaterede konflikter. Indsatsen tilbyder støtte til alle, der 
forhindres i at leve det liv, som de ønsker - uanset alder, køn og etnicitet.

Medarbejdere fra indsatserne fortæller om deres koordinerede og målret-
tede indsats for at hjælpe borgere, der udsættes for negativ social kontrol 
og æresrelaterede konflikter.

Værter: Heidi Breinholt er uddannet socialrådgiver og har siden 2004 
arbejdet i jobcenterregi. Hun har tidligere været ansat i Center Mod 
Menneskehandel som socialfagligarbejder, hvor hun blandt andet udførte 
opsøgende arbejde på massageklinikker. I 2018 blev hun ansat i Team 
TÆK og er i dag sikkerhedskonsulent. 

Signe Reichenbach. er fuldmægtig i Ledelses- og Politisk Betjening i Aar-
hus Kommune, hvor hun har været ansat siden 2015. Inden da har hun 
været ansat i SSP i Børn og Unge. Hun er cand. mag i Contemporary 
Middle East Studies og bachelor I arabisk og religionsvidenskab.

SSP: SSP er et samarbejde mellem Socialforvaltning, Skole og Politi i forhold 
tilat hjælpe børn og unge under 18 år.

På flere af konferencerne har vi bevæget os ud af 
konferencelokalerne for at opleve, hvordan man i 
andre byer understøtter de unge f.eks. i de udsatte 
bydele eller i ungdomsklubber/huse, hvor de unge 
selv står for aktiviter og dagligdag, – det har været 
en stor inspiration til, hvad vi kan gøre i Aarhus. 
Nordisk Storstadskonference kan på den måde 
både være med til at understøtte kendskabet til 
hinanden og skabe idéudvikling og netværksdan-
nelse på tværs. 

FORVALTNINGSCHEF



24

Temaet udfolder, hvordan vi skaber rum for, at unge kan øve sig i at være i verden og dannes til demokratisk 
deltagende medborgere. Temaet ser på, hvor der er grundlag for unges håb og handlemuligheder – særligt 
udenfor skole- og uddannelsessystemet.

Med innovative processer skal workshoppen skabe nye indsigter, løsninger og handlemuligheder belyst 
med fem perspektiver:

•  Operationelt perspektiv (målrettet deltagere, som til dagligt er i direkte møde med unge)
•  Strategisk perspektiv (målrettet deltagere, som er ledere og chefer)
•  Tværorganisatorisk perspektiv (målrettet deltagere med understøttende og konsulterende funktioner)
•  Politisk perspektiv (målrettet deltagere med politisk opmærksomhed) 
•  Ungeperspektiv (målrettet deltagere som er særligt optagede af ungeinvolvering, -medbestemmelse og 

-deltagelse)

Hver enkelt workshop indledes med et oplæg, der efterfølges af idéudvikling med innovative metoder.

Workshops fredag den 8. april  

FRITIDENS MULIGHEDER
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SPOR 1: OPERATIONELT

Workshop 1a: Fritidsjob som en vej til trivsel og 
tro på fremtiden
 
Fritidsjob har betydning for unges udvikling af selvtillid og kompetencer. 

Oplægget har fokus på, hvordan udsatte unge motiveres og hjælpes til at 
søge, få og fastholde et fritidsjob samt præsentere forskellige formål og 
tilgange, som har vist sig at have gode resultater – afhængigt af målgrup-
pens forudsætninger og behov.

Oplægget vil fokusere på disse spørgsmål:

•  Hvorfor fritidsjob?
• Hvordan påvirker fritidsjobbet de unges trivsel og tro på fremtid?
•  Hvordan skabes kontakten til de unge, der kunne have gavn af et fritids-

job?
•  Kan og skal de unge forberedes før kontakten til virksomhed og hvor-

dan?
•  Hvordan etableres den gode kontakt og støtte til virksomheder ift. at 

ansætte sårbare unge?
•  Hvordan skabes det gode match, og hvad er resultaterne heraf?

Workshoppens oplægsholder Conni Gripping, partner i LG Insight, har gen-
nem de seneste 20 år arbejdet med analyser og evalueringer af bl.a. unges 
vej til et liv med trivsel, uddannelse, job og sociale netværk. I årene fra 2015- 
2021 har arbejdet i høj grad haft fokus på udsatte børn og unge og deres 
mulighed for at opnå trivsel og fremtidsmuligheder gennem aktiviteter 
udenfor skole- og uddannelsessystemet. Her har de særligt foretaget evalu-
eringer og kortlægninger af fritidsjobbets betydning for de unges personlige 
og sociale kompetencer – herunder ikke mindst troen på eget potentiale og 
livsmuligheder.

Workshop 1b: Kan ungeinddragelse skabes, eller 
skal det skabe sig selv?

Oplægget vil præsentere praksiserfaringer fra arbejdet med ’Akademiet 
for samfundsengagerede unge’ og udviklingsforløbet ’Lift Off’ i sam-
arbejde med Frontløberne samt metoder til ungeengagement ud fra en 
kulturel designtankegang. Oplægget tager udgangspunkt i metoden De-
sign Thinking og opbygges omkring denne metodik.

Oplægget vil fokusere på dette spørgsmål:

•  Kan kreativ samskabelse og designtankegang være vejen til fremtidens 
ungeengagement?

Workshoppens oplægsholder Kåre William Wulff har designet koncerter 
og events, skabt ungeråd, og været en del af de skabende kræfter bag 
Smukfest (dansk musikfestival) igennem flere år. Kåre William Wulff er 
ansat i UngiAarhus som bydækkende projektkoordinator, hvor han af-
vikler og udvikler projekter. Han er desuden læringsdesigner og projekt-
coach for 35 unge fordelt over 20 kulturprojekter i hele landet. 

Akademiet for Samfundsengagerede Unge (ASU): er forløb med camps, net-
værk og projektcoaching for unge, der vil stå i spidsen for projekter og engagere 
sig i samfundet under sin ungdomsuddannelse.

Frontløberne: Frontløberne er en åben projektplatform af unge kulturskabere 
mellem 16-35 år. Her er der plads til at skabe kulturprojekter og til at få sparring. 
Frontløberne laver kulturprojekter i Aarhus og stiller faciliteter til rådighed. 
Frontløbernes mål er at skabe kulturel og social værdi og være med til at sætte 
dagsordenen i det aarhusianske kulturliv.
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SPOR 2: STRATEGISK

Workshop 2a: Strategisk pædagogisk ledelse  
i det brobyggende samarbejde

Når vi udvikler miljøer, der bygger bro mellem undervisning, kulturliv og 
sociale fællesskaber, baner vi vej for både dannelse og uddannelse. Men i 
denne brobygning kommer vi også til at bryde op i faglige og organisatoriske 
grænsedragninger, som kan være konfliktfyldte. Vil vi opnå merværdien ved 
tværgående samarbejde, må vi også være parate til at møde de spændings-
felter, der opstår.

Workshoppens oplæg fokuserer på disse spørgsmål:

•  Hvad er det for en merværdi for unge, der opstår, når vi udvikler helheds-
orienterede indsatser?

•  Hvilke spændingsfelter kommer til syne, når vi bryder op i faglige og 
organisatoriske grænser?

•  Hvordan håndterer og bruger vi disse spændingsfelter aktivt i arbejdet 
med de unge?

•  Kan vi udøve aktiv faglig ledelse uden at inddrage de unge?

Oplægsholder Klaus Majgaard har, som chef på børne- og ungeområdet, 
arbejdet med udvikling af faglige, sociale og kulturelle miljøer for unge. På 
CBS har han forsket og undervist i ledelse af dilemmafyldte forandringer i 
den offentlige sektor. Han er desuden aktuel med bogen ’Strategisk pæda-
gogisk ledelse – spændingsfelter, greb og hverdagsøvelser’.

Workshop 2b: Hvordan kan vi skabe rammer,  
der giver rum for at besvare Gretas opråb?

Klimaforandringerne er en af de mest komplekse problemstillinger, vi som 
samfund skal finde (nye) svar på. Ungdommen har råbt op og peget på 
behov for handling. De handlinger skal ske på tværs af offentlige, private 
og civilsamfundsaktører. Det kræver ledelseskraft at skabe de rammer, der 
kan muliggøre resultater, der besvarer Gretas opråb.

Workshoppens oplæg fokuserer på disse to spørgsmål:

•  Hvordan kan innovationsledelse skabe rammer, der understøtter samar-
bejde på tværs af siloer og sektorer om at finde radikalt innovative løs-
ninger på klimaområdet? 

•  Hvordan kan innovationsledelse skabe rammer, der fremmer inddragelse 
af børn og unge i at deltage i udforskning af problemerne og finde nye 
løsninger?

Oplægsholdere Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent og Lotte Rømer 
Grove, innovationskonsulent – begge fra Center for Offentlig Innovation 
(COI). 

COI understøtter øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem 
innovation. Lene og Lotte arbejder bl.a. med dimensioner som innovation-
sledelse, herunder at styrke politisk ledelse af innovation, og hvordan vi 
bedre skaber resultater på tværs af siloer og sektorer.
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Workshop 3a: Samskabelse, inddragelse og 
involvering

Når vi i den voksne generation gerne vil hjælpe de unge på vej i deres ud-
vikling, i deres dannelse og med deres videre uddannelse, har vi tendens 
til at tage afsæt i vores egne forestillinger om det gode liv og de gode valg. 
Hvis vi involverer de unge selv - gennem samskabende relationer – er der 
imidlertid større chance for, at de unge selv opnår et inderliggjort ejerskab 
af de udviklingsveje, som de skal betræde.

Workshoppens oplæg fokuserer på disse to spørgsmål:

•  Hvordan kan kommuner, frivillige foreninger og andre organisationer, der 
gerne vil involvere de unge, skabe rum og plads til en reel involvering? 

•  Hvordan kan man tilrette involveringsprocesserne, så de tager hensyn til 
de konkrete muligheder og udfordringer, organisationer står overfor?

Oplægsholder Jens Ulrich er en af Danmarks førende specialister indenfor 
samskabelsesfeltet. Han arbejder som konsulent, rådgiver, projektleder, 
underviser og forsker inden for feltet. Jens Ulrich er særlig kendt for sin ty-
pologi over forskellige tilgange til samskabelse, som bruges bredt af ledere 
og medarbejdere i såvel Danmark som i det øvrige Norden (’Samskabelse 
– en typologi’ i Tidsskriftet Lederliv.)
 

Workshop 3b: Måltid, Fritid, Fremtid

Projekt Måltid, Fritid, Fremtid er en helhedsorienteret fritidsjob-indsats, der 
hjælper 15-17-årige i udsatte positioner med at få et fritidsjob. 

Projektet er et tværoganisatorisk samarbejde mellem Red Barnet, Meyers 
Madhus, Aarhus Kommune og Odense kommune og er støttet af den A. P. 
Møllerske Støttefond. Projektet løber frem til ultimo 2022.

Workshoppens oplæg centrerer sig om gevinster og udfordringer opstået i 
det tværorganisatoriske samarbejde. Herunder vil oplægget berøre styrkerne 
ved en helhedsorienteret indsats for de unge.

Oplægsholdere: 

Henrik F. Giedekier, leder v. Aarhus Kommune
Mia Rask Vendelbjerg, projektleder v. Meyers Madhus
Johanne Augustinus Hansson, projektleder v. Red Barnet

SPOR 3: TVÆRORGANISATORISK
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SPOR 4: UNGEPERSPEKTIV

Workshop 4a: Håb, handling og politisk  
engagement blandt unge

Forskning viser, at unge generelt er interesserede i samfundet, men samti-
dig har en overraskende reserveret indstilling over for selv at deltage. Op-
lægget tager udgangspunkt i de muligheder og barrierer, som kendetegner 
de unges demokratiske dannelse og politiske engagement og diskuterer, 
hvordan man kan skabe nye rum og muligheder for håb, handling og poli-
tisk engagement blandt unge.

Workshoppens oplæg fokuserer på disse tre områder:

•  Muligheder og barrierer for politisk og demokratisk engagement blandt 
unge i dag

•  Unges nye engagementsformer
•  At skabe nye rum og muligheder for unges håb, handlinger og politisk 

engagement

Oplægsholder Jonas Lieberkind er Ph.d. og lektor, Institut for Uddannelse 
og Pædagogisk, Aarhus Universitet. Han forsker i unges politiske og demo-
kratisk dannelse. I sin forskning har han fokuseret på aktuelle tendenser 
blandt unge, deres syn på samfundet og deres politiske engagement. Han 
har publiceret adskillige bøger og artikler om unge, skole, dannelse, poli-
tisk deltagelse, demokrati og uddannelsessamfundet. Desuden er han en 
del af det forskerteam, der gennemfører International Civic and Citizens-
hip Education Study (ICCS) i Danmark.

Workshop 4b: Unges deltagelse i det  
forebyggende arbejde

Bydelen Alna i Oslo har gennem mange år satset på at udvikle lokale unge 
som fremtidens ungdomsarbejdere. Samtidig er der foregået en betydelig 
udvikling af fritidssektorens samarbejde med lokale skoler, politiet, lov-
pålagte hjælpetjenester som ’Barnevern’”” og den frivillige sektor – hvor 
idrætsforeningerne er en vigtig aktør. Unges deltagelse i denne udvikling er 
essentiel. Hvordan forvalter vi disse ressourcer for at skabe et lokalsamfund 
med gode opvækstvilkår? Vi ser, at når man giver plads til unges kreativitet, 
kan deltagelsen tage nye former og understøtte de overordnede mål for 
kommunen. I ungdomsarbejdet i Bydel Alna bruges dette som en konse-
kvent rekrutteringsstrategi i det forebyggende arbejde og for at skabe gode 
og trygge lokalsamfund. To unikke projekter (’Sosialagentene’ og ’Medbor-
gerskapsprosjektet’) er gode eksempler på dette, når det bliver sat i system. 

Workshoppens oplæg præsenterer vejen mod og konkretisering af strategien 
og tankerne, som ligger bag. Arbejdet i projekterne ’Sosialagentene’ og 
’Medborgerskapsprosjektet’ bliver beskrevet. Indledningen afrundes med 
perspektiver fra en forsker, som har erfaring fra forskellige ungdomsrelate-
rede forskningsprojekter i Bydel Alna.

Oplægget vil fokusere på dette spørgsmål:

Hvordan kan man målrettet satse på ungdommen på en måde, som gavner 
dem selv og det lokalsamfund, som de tilhører.   
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SPOR 5: POLITISK

Workshop 5a: Unge som en aktiv del af  
demokratiet

Sammenlignet med andre aldersgrupper i befolkningen har unge generelt 
en lav valgdeltagelse. Forskning viser, at unges manglende valgdeltagelse 
har konsekvenser for fremtidens repræsentative demokrati, fordi valgdelta-
gelse er en norm, som grundlægges i ungdommen. Fravælger unge stem-
meboksen – og tilvælger sofaen – er det oftest et valg for livet.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) arbejder for at inkludere unge i beslut-
ningsprocesser og for at styrke unges valgdeltagelse ved kommunalvalg, 
folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg. Det er en grundlæggende demo-
kratisk udfordring, hvis unge ikke inddrages i beslutningsprocesser eller 
deltager i et valg og dermed stiller sig uden for direkte indflydelse på det 
samfund, de er en del af.

Den manglende deltagelse i det repræsentative demokrati blandt mange 
unge står i skærende kontrast til deres politiske interesse og samfunds-
mæssige engagement i øvrigt. På trods af unges øgede politiske interesse 
og demokratiske dannelse i bl.a. foreningslivet har mange unge en mang-
lende tiltro til, at de kan påvirke det politiske system. Denne gruppe af 
unge har ofte lav demokratisk selvtillid, som bevirker, at de i lavere grad 
deltager aktivt i det repræsentative demokrati.

Workshoppens oplæg bidrager med perspektiver på, hvordan DUF arbej-
der for at motivere og engagere unge i politisk deltagelse. Der er fokus på 
disse to spørgsmål:

• Hvad ved vi om unges deltagelse i demokratiet og i repræsentative valg?
•  Hvordan kan man arbejde med at inddrage unge (i højere grad) i beslut-

ningsprocesser internationalt, nationalt og lokalt?

Oplægsholder Daniel Honoré Jensen er afdelingsleder i DUF’s demokrati-
afdeling.

Workshop 5b: Unge som aktive demokratiske  
medborgere

I Aarhus er målet, at børn og unge gør sig erfaringer med medborgerskab, 
handlekraft, samskabelse og hverdagsdemokrati. Alle børn og unge har lige 
muligheder for, sammen med andre, at udvikle ressourcer og kompetencer 
til at blive til handlekraftige aktører i eget liv og indgå i demokratiske fæl-
lesskaber. Børn og unge spiller en vigtig rolle i udviklingen af lokalmiljøet, 
Aarhus som by og samfundet som helhed. Demokratiet skal være en del 
af børn og unges hverdag og opleves nærværende og effektfuldt. Til dette 
arbejde har man etableret ’Senater’ og ’Børne- og Ungebyråd’.

I Trondheim har man politiske strategier, som skal fremme børn og unges 
stemme og involvering. I arbejdet med en opvækststrategi og indspil til 
Kommuneplanens samfundsdel, blev deres ’Innovasjonscamper’ på 8. 
klassetrin en vigtig arena. Fokus var på socialt entreprenørskab. Unge blev 
opfordret til at komme med gode løsninger for nærmiljøet, i tråd med 
opvækststrategien ’SteinSaksPapir’ og FN’s bæredygtighedsmål. Flere af 
disse idéer arbejder ’Ungdommens bystyre’ sammen med andre unge og 
frivillige med at gennemføre. Alle disse indspil er vigtige for at nå et af 
målene i opvækststrategien: ’Barn og unge skal forme tjenestene våre’.

Workshoppens oplæg præsenterer de to byers bud på unges indflydelses-
muligheder i de respektive byer. 

Oplægsholdere fra Trondheim:

Hans petter Wollebæk, projektleder for ’Ny samfunnsplan’, Trondheim 
kommune 
Kristin Solhaug Næss, rådgiver ’Innbyggerinvolvering’, Trondheim kommune
 
Oplægsholdere fra Aarhus:

Unge og medarbejdere fra UngiAarhus (klub- og ungdomsskoletilbud i 
Aarhus Kommune)
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SOCIAL DINING 
– velkomstarrangement
 
Aarhus Teater
Onsdag aften deltager du i et velkomstarrangement på Aarhus Teater. Den smukke 
teaterbygning ligger centralt i den ældste del af byen (Aarhus Teaters historie).

Arrangementet
Vi går gruppevis fra opsamlingspunktet foran Musikhuset og gennem byen til teatret. 

Her hjælper Re Thinkers – frivillige fra Aarhus (Om ReThinkers | VisitAarhus) – alle 
på vej og giver mulighed for at opleve byen gennem deres fortællinger. 

På Aarhus Teater bliver vi budt velkommen med en velkomstdrink og en fælles 
oplevelse.  Herefter går vi videre ud i bygningen og samles i mindre grupper, hvor 
vi spiser lækker og veltilberedt ”social food”. Der bliver noget for alle - uanset even-
tuelle allergier og særlig tilrettelagt kost. Maden er hovedsageligt grøn, bæredygtig 
og med fokus på anvendelse af lokale produkter. I vil også opleve små optrin og 
”forstyrrelser” undervejs. 

Vi slutter med en fælles musikalsk ”godnat-oplevelse” i Aarhus Domkirke

FESTMIDDAG
 
Radisson Blu Scandinavia
Torsdag aften er Radisson Blu Scandinavia Hotel rammen om en festaften. 

Festen
Vi samles til en festlig aften, hvor hotellets dygtige kokke har sammensat en 3-ret-
ters middag med et nordisk touch. 

Det særlige ved konferencen i 2022 er, at det er 25 år siden, at konferencen første 
gang blev afholdt – dengang også i Aarhus. 

Aftenen vil indeholde forskellige underholdende indslag, og i den gode fælles 
nordiske ånd vil der være tid til at tale med dine kollegaer og nye bekendtskaber.

Efter middagen er der mulighed for at fortsætte den gode stemning i Nordic 
Brasserie & Bar.

https://www.aarhusteater.dk/om-teatret/husets-historie/
https://www.visitaarhus.dk/frivillig-i-aarhus/om-frivilligprogrammet-og-de-frivillige-rethinkers
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Sprog
Det officielle sprog på den nordiske storstadskonference er skandinavisk.
Dog holdes alle keynote oplæg på engelsk. 

Tilmelding 
Man tilmelder sig på ungnord.com via knappen ”Tilmelding”.

Pris
Pris for deltagelse i konferencen er 4.850 danske kroner svarende til ca. 650 euro.

Deltagerbetalingen dækker program, forplejning og transport i forbindelse med 
besøg i Gellerup. Prisen indbefatter ikke overnatning. 

Adresse
Konferencen holdes på:

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Margrethepladsen 1 (indgang fra Thomas Jensens allé 1)
8000 Aarhus C

Overnatning
Du skal selv booke og betale overnatning under konferencen. Vi anbefaler at 
booke hotel hurtigst muligt. 

Der er indgået særlige aftaler med flere hoteller i Aarhus – find en opdateret liste 
på ungnord.com/praktisk-info

 
 
 

PRAKTISK INFORMATION
Kontakt
Har du spørgsmål angående program, tilmelding, særlige behov etc?

Afdelingen Pædagogik, Undervisning og Fritid
T: +45 8940 4871   |   E: puf@mbu.aarhus.dk

Projektleder Elin Poulsen
T: +45 2184 3870   |   E: elpou@aarhus.dk

På facebook.com/storbyenshjerteogsmerte og Storbyens hjerte og smerte - Grupper - 
LinkedIn kan du følge med i konferencen.

Optakt til Storbyens hjerte og smerte 
Ud over det officielle konferenceprogram tilbydes konferencedeltagerne mulighed 
for at tilmelde sig en ”Optakt” til konferencen. Optakten foregår onsdag den 6. april 
kl. 9.00 – 10.30.

”Optakten” skal man tilmelde sig ved tilmelding til konferencen.  
Se programmet for optakten her.

Oplevelser i byen
Hvis du bliver i byen efter konferencens afslutning, vil der være mulighed for at 
benytte sig af lokale tilbud om kulturelle besøg. Det vil du kunne læse mere om på 
hjemmesiden, når konferencen nærmer sig.

http://www.ungnord.com/
http://www.ungnord.com/praktisk-info
mailto:puf@mbu.aarhus.dk
mailto:elpou@aarhus.dk
http://facebook.com/storbyenshjerteogsmerte
https://www.linkedin.com/groups/12571033/
https://www.linkedin.com/groups/12571033/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fungnord.com%2Foptakt&data=04%7C01%7Cfmg%40aarhus.dk%7C0fe39c75b4324da8fb9608d9888fd117%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637690973576571725%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Afk%2FH0NJfZYF18bMRrOo4i%2B6y3tz0%2FjWbpVqTv8803g%3D&reserved=0

