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Program:
Kl.

9:00 - 9:35

Morgenbuffet

Kl.

9:35 - 9:45

Velkomst og praktisk information

Kl.

9.45 –10.00

Åbning af konferencen v/Lene M. Thomsen,
Skole-/Dagtilbudschef, Norddjurs Kommune

Kl. 10:00 - 10:45

”De ulykkelige unge” v/Merete Riisager,
tidl. undervisningsminister

Kl. 10:45 - 11:00

Kaffepause

Kl. 11:00 - 11:30

Merete Riisager (fortsat)

Kl. 11:30 – 12:15

Frokostbuffet

Kl. 12:15 – 13:00

”Skolefravær” v/Mette W. Rævsgaard,
specialvejleder

Kl. 13.00 - 13:15

Kaffepause

Kl. 13:15 - 14:15

”Unge på kanten af skole og samfund”
v/Laila Colding Lagermann, uddannelses- og
ungdomsforsker

Kl. 14:15 – 14.25

Kaffepause

Kl. 14.25 – 14.55

Laila C. Lagermann (fortsat)

Kl. 14.55 – 15.00

Afrunding af dagen

TEMA: Angst, stress og ensomhed blandt børn og unge
Merete Riisager: Tidl. undervisningsminister (2016-2019),
tidl.medlem af Folketinget (2011-2019), cand. mag. i Pædagogik, tidl.
programkoordinator hos LEGO og manager hos PricewaterhouseCoopers.
I årene 2003- 2011 arbejdede hun med uddannelsesplanlægning,
analyse samt rådgivning af store virksomheder inden for Learning and
Change. Hun arbejder i dag inden for teknologisk infrastruktur,
uddannelse og ungdomskultur og skriver fast for Berlingske.
De ulykkelige unge – hvordan vi glemte at opdrage en generation med kærlige krav og klare
rammer. Børn og unge vokser op under gunstige vilkår, når vi ser på velstand og muligheder i
livet. Alligevel rammes mange af ensomhed, angst og fortvivlelse. Hvorfor?

Mette Witting Rævsgaard: Udd. specialvejleder i Norddjurs kommune
og koordinator for skolefraværsprojektet, ”Kender du et barn, der
ikke kommer i skole?”. Projektet er et tværkommunalt og regionalt
udviklingsprojekt mellem 9 kommuner i tæt samarbejde med Børneog ungdomspsykiatrisk afd. i region Midt.

Skolefraværsprojektet, ”Kender du et barn, der ikke kommer i skole?”
I hele landet ser man desværre, at et stigende antal børn og unge har vanskeligheder med at
komme i skole, og flere og flere vælger at isolere sig i hjemmet. Det er en stor udfordring, som
vi har brug for at blive bedre til at løse. Bekymrende skolefravær ses i hele landet, og der er
ikke nogen, der kan løfte eller ændre denne opgave alene. Det er noget, vi skal hjælpe
hinanden med.
Laila Colding Lagermann: Cand. pæd i pædagogisk psykologi, lektor
ved DPU, uddannelses- og ungdomsforsker med en baggrund inden
for pædagogisk psykologi, og hun forsker bredt i tematikker omkring
unge. Hendes foredrag baserer sig på netop denne forskning, hvor
hun inddrager konkrete og velkendte eksempler fra lærernes og
pædagogernes dagligdag og lægger op til masser af inddragelse,
spørgsmål og debat med tilhørerne.
Unge på kanten af skole og samfund – sådan motiverer vi de unge til læring og uddannelse.
Foredraget tager afsæt i forskning relateret til skolen som mulighedsrum for udsatte børn og
unge. Gruppen af marginaliserede unge er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en
uddannelse og i det hele taget at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Der kigges på, hvilke
faktorer der gør, at netop disse unge er i risikozonen. Og ikke mindst hvad vi gør for at
fastholde de unge?

Praktisk Info:

Sted
Konferencen afholdes i UngNorddjurs, Åboulevarden 62, 8500 Grenaa

Dato
Torsdag d. 5. november 2020

Pris
Pris pr. deltager er kr. 650,Prisen er inkl. morgen- og frokostbuffet.

Tilmelding
Tilmeldingsfristen er fredag. d. 23. oktober 2020
(tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb).
Tilmelding til konferencen kan ske på mail:
Frank Madsen, konf. ansv.: fm@ungnorddjurs.dk

Betaling
Betaling kan ske ved angivelse af EAN-nr. og CVR/SE nr. i tilmeldingsmail.
Vi gør opmærksom på, at der er begrænset antal pladser.
Send gerne invitationen rundt til interesserede. Vi håber at se jer til en
inspirerende dag.

