Nordisk mötesplats för
modernt ungdomsarbete
SKUNK - skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

12-14 feb 2016
på Åland
Välkommen på seminarium med temat
modernt ungdomsarbete. Seminariet
bygger på a8 ungdomar, ungdomsarbetare
och ungdomsengagerade möts och på olika
sä8 är delak=ga i seminariet.
MÅL
A8 lära ny8 och utveckla arbete med ungas
delak=ghet och påverkansmöjligheter,
a8 sprida erfarenheter av ungdomsarbete,
a8 bygga nätverk med ak=va ungdomar
och ungdomsarbetare i norden, a8 stärka
och utveckla demokra=arbetet samt
entreprenörsarbetet i ungdomsarbetet.
Nyckelord är: demokra=arbete,
entreprenörskap, företagsamhet,
krea=vitet, delak=ghet, ansvarskänsla,
nyﬁkenhet, genusmedvetenhet och
normkri=skt förhållningssä8.
FÖR VEM
Ungdomar, ungdomsarbetare och andra
ungdomsengagerade från de nordiska
länderna och de självstyrande områdena.
ÖVRIGT
Seminariet bygger på föreläsningar och
workshops, kulturprogram, nätverkande
och delak=ghet, vi ser gärna a8 våra gäster
bidrar med olika former av programpunkter. Arbetsspråket är nordiska.
Seminariet stöds bland annat av Ålands
landskapsregering/Paf, Mariehamnstad,
ABF-Åland och Nordiska Barn och
Ungdomskommi8én.

ANMÄLAN
Snarast för a8 garantera plats.
Anmälan görs på:
h8p://bit.ly/1IPjJKd eller via SKUNKs
hemsida www.skunk.ax
PRIS
Ledare 100 € och ungdomar 20 €. I
priset ingår mat, program och
möjlighet resesubven=oner, enkelt
boende.
ÖVRIGT
Alla kan ansöka om
resesubven=oner men speciellt
Grönland, Färöarna och Island
kommer a8 prioriteras.
Vi erbjuder olika boenden där gra=s
på golv eller billigt på gästhem eller
hotell erbjuds.
KONTAKT
Mia Hanström/Yrla Hanström
info@skunk.ax
+358 040 784871
Hemsida: www.skunk.ax

Nordisk mötesplats för
modernt ungdomsarbete
Prak?skt
Boende: Du/din grupp väljer boende själv.
Alt. 1. boende på golv i idro8sgården, ni ordnar frukost själva, gra=s.
Alt. 2 delar rum på e8 gästhem, frukost ingår, 50 € tre nä8er.
Alt. 3 hotell, ni bokar hotell själva vi kan ge =ps.
Mat: Meddela när du anmäler dig om du har speciella önskemål vad det gäller mat.
Anmälning: så snart som möjligt, via länken h8p://bit.ly/1IPjJKd eller via SKUNKs
hemsida www.skunk.ax
Resa ?ll Åland: Ordnar du själv. Från Stockholm reser du enklast med buss från City
terminalen via Kapellskär =ll Mariehamn, bokas via www.vikingline.se Från Finland och
Sverige kan vi ordna båtbilje8er med 50 % på Vikingline.
Resesubven?oner: Vi har en summa a8 fördela och tänker då speciellt på de med
dyraste resor, meddela oss om du behöver hjälp med dina resekostnader.
På Åland: Alla ak=viteter är på gångavstånd i Mariehamn, huvuddelen av ak=viteterna
kommer a8 hållas på hotell och konferensanläggningen, Arken, Strandgatan 35.
Incheckning kan göras på torsdag kväll för de som kommer =digare. Då är platsen
Föreningarnas hus, Ålandsvägen 40. Vid incheckningen ska du också välja studiebesök
och temadiskussion.
Väder: I februari kan det vara både många minus och plus, det kan vara slask, snö och is.
Ta med varma och tåliga kläder så du kan ta dig mellan ak=viteterna.
DeltagaravgiOen: I den ingår program, mat (ej frukost), ungdomar 20 € ledare 100 €,
betalas =ll SKUNKs konto på Ålandsbanken IBAN: FI98 6601 0001 2062 34
SWIFT/BIC: AABAFI22 Märk med: Mua och namn på deltagaren/organisa=on.
Det går också a8 betala vid incheckningen på plats också.
DrogfriQ: Arrangemanget är alkoholfri8, rökning endast på anvisade platser.
Legi?ma?on: Tänk på a8 alla som reser kan behöva legi=ma=on, e8 europeiskt
sjukvårdskort kan också vara bra a8 ha med om olyckan är framme.

Prel. program

Torsdag 11 feb
Tillresedag och incheckning

SKUNK o ABFs kontor Ålandsvägen 40

Fredag 12 feb

8.30 Incheckning och anmälning =ll studiebesök.
Kaptenssalen, Arken
9.00 Välkommen. Vilka är här?
9.30 Inledning: Vad är modernt ungdomsarbete? Mia Hanström, konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete
10.20 Möjlighet a8 anmäla sig =ll studiebesök (kaﬀe och frukt).
10.30 Workshop: Diskussion kring modernt ungdomsarbete.
11.30 Lantrådet Katrin Sjögren hälsar välkommen, beräQar om självstyrelsen. Självstyrelsegården
12.30 Ålands landskapsregering bjuder på lunch.
13.30 Studiebesök med reﬂek=on och erfarenhetsutbyte på olika verksamheter på stan (ﬁka i
grupperna). Studiebesöket, väljs vi incheckning.
1. Uppsökande fältarbete, hur jobbar Fältarna på Åland? Vilka utmaningar ﬁnns?
2. Empowerment och psykisk ohälsa, psykisk ohälsa är e8 allt större problem och fri=den är en vik=g
del för a8 hantera det. Hur jobbar Klubbhuset Pelaren? Samtal kring vikten av a8 komma i
sammanhang med bra fri=dsak=viteter, vilka hinder ﬁnns? Vad kan man ak=vt göra för a8 integrera
och stödja?
3. Inkludering av unga med begåvnings- och neuropsykiatriska funk?onsnedsäQningar.
Handicampen, en paraplyorganisa=on för föreningar med olika funk=onsnedsä8ningar står värd för e8
seminarium med fokus på: Självbestämmande, inkludering och hälsa, rä8en a8 bestämma, över sig
själv och sin fria =d.
4. Dropouts eller de som faller mellan stolarna. Föreningen Ung resurs, som har verksamheterna
Ungdomslotsen och Katapult presenterar sin verksamhet. Samtal om hur man kan jobba med
målgruppen.
5. Fokus på lek, mål o metoder, SKUNK arbetar mycket med gemenskap, trygghet och personlig
utveckling, då krävs a8 enkla metoder ständigt integreras i verksamheten.
6. Vem ska komma ?ll vem? Mariehamnsstad har valt a8 skapa en Öppen verksamhet mi8 i häst- och
ridföreningen Sleipners stall; verksamheten presenteras. Samtal kring a8 ﬂy8a en öppen verksamhet
=ll e8 ställe där ungdomar redan ﬁnns istället för a8 skapa egen verksamhet.
7. Kompetenser och erfarenheter för ungdomsarbete i sociala medier- vad behövs? Bemötande vid
ungas utsaQhet via sociala medier. Rädda Barnen och Skarpnäcks folkhögskola.
8. Krea?vitet o entreprenörskap, Ålands näringsliv berä8ar om sommarlovsentreprenörerna, samtal
kring olika lösningar av sommarlovsverksamhet. Ålands Näringsliv, Rädda Barnen, m ﬂ.
16.00 Samling i workshopsgrupperna från förmiddagen.
16.30 Redovisning gemensamt samtal kring Modernt ungdomsarbete
17.30 Fri8
19.00 Middag och Kulturprogram
21.00 Nordisk korbilm

Lördag

Kaptenssalen o grupprum

Kaptenssalen

Kaptenssalen
9.00 Inledning: Demokra?arbete, svårigheter och möjligheter. Diana Pe8ersson Svenneke fri=dsledarlärare
9.30 Exempel:
o ledare för Kunskapscentrum i Skarpnäck.

Fri=dsforum, om föreningsbildning
SKUNK, e8 exempel på en ungdomsdriven förening
Vi unga, Ungas egen organisering

Gruppdiskussioner: Vad är e8 demokra=skt ungdomsarbete? Vilka pusselbitar behöver ﬁnnas med.
Hur tränar man ledare och deltagare? Betydelsen av a8 engagera sig. 10.30 ﬁka
11.30 Panelsamtal och frågor
12.00 Lunchbingo ute på stan i grupper
14.00 Inledning: Utåtriktat ungdomsarbete, vad är det?
Kaptenssalen
Vad skiljer det från fältarbete och områdesarbete?
Diana Pe8ersson Svenneke
Gruppdiskussioner däreser gemensamt samtal och ﬁka
15.30 Presenta?on: RIBS Rolling, Images Business Start Ups, e8 gränsöverskridande projekt med
sikte på entreprenörskap och interak=va medier
17.00 Fri8 / förberedelse av program inför festen.
19.00 Mariehamnsstad bjuder på fest och åländsk middagsbuﬀé
Uncan
Uppträdande, quizz, lekar, disco.
Norra Esplandgatan 8
24.00 Utomhus överraskning

Söndag

Kaptenssalen

9.00 Inledning av sista dagen.
9.20 Normkri?k och jämställdhet.
Mia Hanström
9.40 Långsik?gt förändringsarbete med genus och normer på fri?dsgård. Nakima Ackerhans Schreiber
10.00 Genusmedvetet ungdomsarbete 5 områden
Diana Pe8ersson Svenneke
10.30 Fika
11.00 Gruppdiskussioner: Genusmedvetet normkri=skt ungdomsarbete, hur gör ni?
11.30 Återsamling och frågor =ll Panel
12.00 Lunch
13.30 Tema diskussioner och erfarenhetsutbyte
1. AQ arbeta med barnkonven?onen, Rädda Barnen
2. Ungdomsråd o ungdomsstyrelser, Är ungdomsråd en bra konstruk=on? Vilka olika former ﬁnns
det? Ökar råden och styrelsen ungdomarnas intresse för poli=ska frågor generellt? Ger dom e8
ungdomsperspek=v på poli=ken som förs? Pargas, M-hamn, m ﬂ
3. Unga i vuxenstyrelser, Rädda Barnen och SKUNK
4. Fairsex, varför är det vik?gt aQ prata om om gråzonesfrågor och hur kan man göra det?
Ålands Fredsins=tut.
5. AQ arbeta med HBTQ frågor? Regnbågsfyren
6. Kan unga leda en egen organisa?on? Vad behövs? Hur kan de organiseras? Vilka fällor ﬁnns?
SKUNK, Fri=dsforum och Vi unga
7. Entreprenörskap, krea?vitet och företagsamhet, hur kan man jobba med det? Unga i glesbygd
fram=dens försörjning.
8. Hur kan man prak?skt arbeta med genus och normer några metoder. Nakima Ackerhans Schreiber
utbildad Kaospilot och som idag arbetar för Add Gender har arbeta med Sta=on 7 andra gårdar i Järfälla hon har
utvärderat personalens arbete, ordnat workshops och tagit fram en jämställdhetskalender som hon presenterar
metoder ifrån.

15.00 Hur stärka det nordiska samarbetet?
Grupp 1 Presenta?on och diskussion kring den nya organisa?onen IFS-Norden The Interna?onal
Federa?on of SeQlements and Neighborhood Centers - global connec?on för local social jus?ce;
diskussion kring bildandet av en ny organisa=on, Fri=dsforum Staﬀan Lindqvist
Grupp 2 Hur kan det nordiska samarbetet utvecklas? Föreningen Norden och FNUF
16.30 Avslutning och utvärdering
17.00 Slut

