
UNGEKONFERENCE OG WORKSHOP — 22. OG 23. OKTOBER 2019

INVITATION

UNGE OG INVOLVERING
– hvad, hvordan, hvornår og hvorfor?
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Årets ungekonference undersøger involvering som 

en af tidens efterspurgte tilgange i arbejdet med 

unge. Ønsket om involvering ser ud til at give nogle 

særlige dilemmaer og udfordringer i mødet med 

unge rusmiddelbrugere, der ofte oplever sig sat 

uden for indflydelse til trods for et reelt ønske om 

involvering. 

Hvordan er sammenhængene mellem involvering 

og muligheden for at skabe forandring? Hvad vil det 

sige at arbejde involverende? Hvordan og hvornår 

gør vi det? Og hvad siger de unge egentlig om 

involvering? Det er nogle af de spørgsmål, vi sætter 

os for at besvare og så selvfølgelig alle de gode 

spørgsmål du kommer med.

Du kan møde:

Ben Furman, psykiater og forfatter, der gennem mange år har arbejdet 

behandlingsmæssigt og metodisk med ungeproblematikker. Han er kendt 

for sit store bidrag til den løsningsfokuserede metode og har både skrevet 

bøger og udviklet digitale redskaber til at fremme involveringen af børn 

og unge som kompetente mennesker. Ben er en af hovedmændene bag 

udviklingen af tilgangen kids’ skills, som er en anderledes måde at involvere 

unge i at overkomme problemer.

Forskningsprojektet Brobygning og fællesskabende praksis fra Århus 

Universitet, som i disse år undersøger og udvikler samarbejdsformer, der 

bygger bro mellem det etablerede samfund og udsatte unge. I modsætning 

til mere traditionel forskning, så arbejder gruppen her med, hvordan 

involvering finder sted igennem deltagelse i betydningsfulde fællesskaber, 

hvor problemerne for en stund er sat i parentes.

Og så vil du naturligvis møde en gruppe unge, der vil strække sig til det 

yderste for at involvere dig. Vi skulle hilse og sige, at de glæder sig til at se 

dig. Det gør vi også.

 

Velkommen!

Ungekonference — 22.10.2019
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Workshop — 23.10.2019

Involverende ungearbejde – how to? 

Eksklusiv heldags-workshop med Ben Furman, 

der sætter fokus på, hvordan vi kan integrere en 

involverende tilgang i vores arbejde med unge. Ben 

vil præsentere eksempler fra sit arbejde, give sit 

bud på kerneelementer i en involverende tilgang, 

og du vil få mulighed for at arbejde med idéerne i 

relation til din egen praksis. Du vil dagen igennem 

blive trænet i de løsningsfokuserede metoder.

Konference tirsdag den 22. oktober 

Unge og involvering – hvad, hvordan, hvornår og hvorfor? 

Fra kl. 8.30-15 på Kulturværftet i Helsingør.

Pris 1500 kr.

Ved tilkøb af workshop den 23. oktober

Pris 2500 kr. ved tilmelding inden 1. september. 

Tilmelding på www.helsingung.nu

Uddybende program følger.

http://www.helsingung.nu

