Invitation og program – opdateret
UNGEKONFERENCE 2018:
19. november
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#UPERFEKT

Hvornår er det uperfekte en resurce,
og hvornår er det bare noget, der skal overkommes?

Dette års ungekonference tematiserer kampen
med det perfekte, som en af vor tids mest
iøjnefaldende samfundstendenser og en stærk
markør i ungdomslivet anno 2018. Med et ideal om
det perfekte efterlades det uperfekte som noget
fejlagtigt og utilstrækkeligt, men er det nu også
ideelt?
Under overskriften #UPERFEKT, rejser
ungekonferencen spørgsmålet om, hvad det mon
betyder at få lov til at være uperfekt, og hvordan
vores omverden giver mulighed for at være uperfekt?
Påstanden er, at i en mere ideel verden er uperfekt
en resurse, der skal fremelskes og dyrkes, ikke en
utilstrækkelighed der skal overkommes.
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»I dag kigger de unge indad og reflekterer over hvad de ikke har gjort
godt nok. Det gør både de unge skrøbelige og mere resursestærke.«
– Jens Christian Nielsen

På konferencen kan du møde ungdoms
forsker Jens Christian Nielsen, der en
årrække har forsket i unge, ungdom og
ungdomsliv. Han beskæftiger sig især med
de udfordringer det moderne ungdomsliv
stiller unge over for. Han vil fortælle om,
hvordan perfektions- og præstationskrav
i ungdomslivet spiller ind på unges selv
forståelser, relationer og trivsel. Vi spørger
ham om, hvordan vi kan vende unges
mistrivsel til trivsel og udvikle ungemiljøer,
hvor unge kan hjælpe hinanden med at
modgå perfektions- og præstationskrav.

»Brug af stoffer kan ses som et
‘kontrolleret kontroltab’.«
– Jakob Demant

Du kan også møde sociolog og
rusmiddelforsker Jakob Demant, der
gennem mange år har beskæftiget sig med
sammenhængen mellem rusmiddelbrug og
unges mulighed for at finde sig til rette i et
ungdomsliv. Vi spørger ham, hvordan idealet
om det perfekte kan tænkes at spille ind på
unges håndtering af rusmidler, og hvilket
potentiale, der mon ligger i et ideal om
#UPERFEKT?
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»Samfundets forventninger om
perfekte præstationer fører til
intense følelser, som påvirker
de unges mentalisering.«
– Line Albér

På konferencen kan du også møde
cand.psych. og specialist i psykoterapi
Line Albér. Line er privatpraktiserende
psykolog og beskæftiger sig til daglig
med terapi med børn, unge og voksne,
supervision af professionelle og underviser
ved Center for Mentalisering. Hun vil
fortælle om unge og udviklingen af deres
mentaliseringsevne, og reflektere over,
hvordan man udfra en mentaliseringsbaseret
tilgang kan forstå de unges stræben efter
at leve op til det perfekte. Vi spørger hende
også, hvordan vi professionelle kan blive
bedre til at mentalisere i mødet med de
unge, når vores arbejdsliv også er præget af
en præstationskultur med krav om perfekte
resultater. Der vil undervejs være en øvelse
eller to, der kan inspirere os til at mentalisere
mere i vores hverdag, og blive mere bevidste
om, hvordan vi kan arbejde os henimod en
større værdsættelse af det uperfekte.
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»Jeg gør alt for at virke glad og have overskud, men somme tider rammer realiteten.
Jeg skammer mig. Jeg er ikke god nok. Det har jeg aldrig været. Det var altid mig de
undgik, det var altid mig de kiggede underligt på. Jeg vil bare være normal. Jeg vil
bare være fri.«
– Andrea W., fra digtet Så mange ting

De unge er meddesignere af ungekonferencen
Helsingung har indgået et samarbejde med Billedskolen i Helsingør. Det betyder, at en gruppe
unge hen over efteråret vil arbejde på at udtrykke sig kreativt med kunstneriske virkemidler
under overskriften #UPERFEKT.
De unge mødes i efterårsmånederne på Billedskolen og arbejder på at finde formmæssige
måder at udtrykke, hvordan det er at være ung i et samfund, hvor vi bombarderes på
alverdens platforme og i mange forskellige kontekster med forventninger om, at vi skal leve
perfekte liv. Deres kunstneriske udtryk vil være en kommentar til det at være ung i denne
samfundssituation.
De unge vil bruge kunsten til at tage livtag med kampen med det perfekte for under
overskriften #UPERFEKT at præsentere resultatet af deres anstrengelser for os
alle på konferencedagen. Det hele sker under kyndig vejledning af billedkunstner og
billedskoleunderviser Jakob Tækker (kunstnerportal.bkf.dk/jacob-taekker).
Hvilken form de kreative udtryk vil få og hvordan de vil blive præsenteret, bliver en
overraskelse på dagen. Det vi ved er, at der bliver tid til at gå på besøg i de unges
kunstneriske udtryk og til at vi selv kan give udtryk for vores egne indtryk.
Vi glæder os allerede!
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PROGRAM
8.30

Ankomst og morgenmad

9.00

Velkomst ved centerchef Charlotte Aagaard, Helsingør Kommune

		
		
9.20
9.35
		
		
		
10.20
10.35
		
		
		
11.20
11.30
		
		
		

#UPERFEKT – hvorfor og hvordan?
Introduktion til dagens program
Et kort besøg i nogle unges kamp med det perfekte
Ungdomsforsker og lektor ved Århus Universitet, Jens Christian Nielsen
Unges perfektions- og præstationskrav spiller ind på deres selvforståelser,
relationer og trivsel. Hvad betyder de unges forestillinger om andres perfekte
liv og har vi et ansvar for at bryde disse idealforestillinger?
Pause
Psykolog og underviser ved Center for Mentalisering, Line Albér
Hvad er mentalisering? Hvad sker der med unges evne til at mentalisere
i vores præstationskultur og kan mentalisering bidrage til, at vi arbejder os
hen imod en større værdsættelse af det uperfekte?
Pause
Sociolog og lektor ved Københavns Universitet, Jakob Demant
Hvordan kan vi forstå unges rusmiddelforbrug som et socialt og kulturelt
fænomen og hvordan kan de unges forbrug af rusmidler tænkes at hænge
sammen med perfektions- og præstationskulturen?

11.30

Opsamling på formiddagen

12.30

Frokost

13.30
		
		

#UPERFEKT – indtryk
Vi går på besøg i en gruppe unges arbejde med at give kampen med det
perfekte et æstetisk og kunsterisk udtryk.

		
		
		

#UPERFEKT – udtryk
Vi inviteres til at give udtryk for vores oplevelser med de unges kunstneriske
projekt og til at dele vores erfaringer med kampen med det perfekte.

14.15
14.30
		
		

Kaffepause
Paneldebat
Dagens oplægsholdere inviteres til at dele deres refleksioner over dagen
og være i dialog med os

15.00

Afrunding ved afdelingsleder i Helsingung, Flemming Licht

15.15

Tak for i dag
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BIOGRAFIER

Jens Christian Nielsen

Jakob Johan Demant

Lektor, ph.d. og forskningsleder ved Århus Universi

Lektor, ph.d. og associate professor ved Sociologisk

tet. Han har gennem mange år beskæftiget sig med

Institut på Københavns Universitet og har gennem

ungdomsliv og de udfordringer, der møder unge i et

mange år forsket i ungdomsliv og brugen af rusmidler.

moderne samfund. Han har publiceret flere artikler

Han er aktiv i den danske rusmiddeldebat, hvor han

om det at være ung i dag, og sat årsager til unges

bl.a. optræder som ekspert for DR Nyheder, med et

trivsel og mistrivsel på dagsordenen både herhjem

perspektiv på unges rusmiddelbrug som et socialt

me og i en skandinavisk kontekst.

og kulturelt fænomen. Han har gennem sin forskning

Han har advaret imod, at vi med en præstationskultur

beskrevet, hvordan alkohol og stoffer fungerer som

lægger et øget pres på de unge, og sagt at vi »skaber

inklusionsmekanismer i den moderne mainstreamkul

en generation af skyld.« Samtidig er han optimistisk

tur, og har kaldt unges brug af stoffer for et ‘kontrolle

på de unges vegne, og har kaldt dem ‘generation

ret kontroltab’, og plæderet for et ikke patologiseren

fremtidsplan’ med henvisning til de mange kompe

de perspektiv på unges rusmiddelbrug.

tencer unge i dag er i besiddelse af.

Herhjemme har han gennem mange år bidraget med

Jens er initiativtager til KULT – konsortiet for forsk

viden til Sundhedsstyrelsens forebyggende indsatser

ning i ungdomsliv, læreprocesser og transition, et

på rusmiddelområdet, og engageret sig i det kriminal

tværfagligt forum for ungdomsforskning. Han har

præventive arbejde på området. Jakob har en lang

bl.a. undersøgt hvordan unges forestillinger om an

række publikationer bag sig, og har tidligere været

dres perfekte liv, er et gennemgående tema i beret

tilknyttet Center for Rusmiddelforskning. I de senere

ninger om mistrivsel, og slået til lyd for, at både sam

år har han især beskæftiget sig med ‘kryptomarkedet’

fundet og de unge har et fælles ansvar for at bryde

og illegalt salg af stoffer på nettet samt konsekven

disse idealforestillinger.

serne af denne nye trend.

Line Albér
Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Hun superviserer og underviser ved Center for Mentalisering
og har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier i sager, hvor der har været omsorgssvigt,
seksuelle overgreb eller vold. Hun har endvidere flere års erfaring med forældrerådgivning, familieterapi samt
supervision af og sparring med professionelle omkring børn og unge med sociale, emotionelle eller faglige
vanskeligheder. Line har bl.a. været tilknyttet Børn- og Ungerådgivningen i Helsingør Kommune og Sct. Stefans
Rådgivningscenter, hvor hun arbejdede med udredning og behandling af børn, der har været udsat for seksuelle
overgreb.
Siden 2014 har Line været privatpraktiserende psykolog. Hun beskæftiger sig med terapi og rådgivning af børn,
unge og voksne og er endvidere tilknyttet Center for Mentalisering, hvor hun underviser i mentalisering og laver
supervision af professionelle.
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#UPERFEKT
Du kan være med til at sørge for, at debatten lever før, under og efter konferencen. Del dine
oplevelser, erfaringer og holdninger under #uperfekt på Instagram og Twitter.

Tilmelding
www.helsingung.nu
Pris: 1000,- inkl. forplejning (senest 1. november).
Tid
Den 19. november 2018 kl. 8.30 til 15.15.
Sted
Comwell Borupgård, tæt på Snekkersten Station.
www.comwellborupgaard.dk

Helsingung er Helsingør kommunes behandlingstilbud til unge under 25 år, der har problemer med rusmidler.
Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor de unges rusmiddelbrug forstås i sammenhæng med den
øvrige livssituation. Gennem de sidste år har Helsingung afholdt ungekonference med det formål at dele og
generere viden, der bidrager til udviklingen af gode ungeliv og kvalificerede professionelle indsatser. Unge
konferencerne sætter sig for at invitere mange perspektiver på banen, men frem for alt er der en ambition om
at sætte de unges perspektiv på dagsordenen og gøre det tilgængeligt for andre.

