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Samba 5-konference for vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne 

Torsdag 27. oktober 10.30 – Fredag 28.oktober 15.00 på Hotel Nyborg Strand 

” Kunsten at vejlede i en verden af kaos” 

Samba 5 – konferencen er UUVFs store årlige praksisfællesskab, hvor vi gnider mange vejledere mod hinanden og skaber ild. 
Kom og del din viden og dine meninger med andre praktikere, og lyt til førende meningsdannere, forskere og fagpersoner. 

Temaet for Samba 5 er ” Kunsten at vejlede i en verden af kaos” . For tiden er det eneste konstante for os jo forandringen 

På SAMBA 5-konferencen kan I høre nedenstående tre keynote-talere. Her beskriver de selv deres oplæg: 

1) Journalist Jacob Fuglsang, Politiken: Den store løgn om uddannelse

”Vejledning er gået fra at være tidens løsen til at være tidens lappeløsning, når der skal laves politiske kompromisser. Vi har

set det i forbindelse med reformen af erhvervsuddannelser , og senest set det i gymnasieforliget. Samtidig bliver det stadig

sværere at se sammenhængen mellem de mange reformer, som uddannelsessektoren udsættes for. Mit oplæg vil tage

udgangspunkt i dette paradoks . A) jeg stiller spørgsmål ved om de uklare politiske meldinger kan bruges offensivt til at styrke

vejledningen. At vende denne udvikling skal starte fra neden og hos den enkelte vejleder. B) Håndens arbejde og en

erhvervsuddannelse vælges ofte først når unge har været omkring en studentereksamen eller et arbejde som ufaglært.

C) Hvordan Beskæftigelsesreformen og kravet om uddannelsespålæg truer med at gøre erhvervsskoler til socialkontorer frem

for  uddannelsessteder”

2) Anne Kirketerp, Psykolog og ph.d. :

”Jeg fortæller om SKUB-metoden som er resultatet af mine 10 års forskning i foretagsomhedsdidaktik – altså hvordan

vejleder/underviser man mennesker så de kan gå fra tanke til handling? Der er 7 strategier i SKUB-metoden som tilsammen

beskriver, hvordan man kan vejlede så den enkeltes muligheder og ressourcer bliver til succesoplevelser og nedbrudt til

opnåede/opnåelige handlinger. Rammen for SKUB-metoden er entreprenørskabsteori, positiv psykologi og læringsteori”

3) Professor Ove Kaj Pedersen; Fra konkurrencestat til Markedsstat: 

”Hvorfor står vi nu igen midt i et opgør om, hvad de unge skal lære og hvilket arbejdsmarked de skal tilknyttes? Jeg vil
argumentere for, at der i disse år sker et skifte i de uddannelsespolitiske målsætninger, og ligeså i forestillingerne og diskursen
om fremtidens arbejdsmarked . Jeg stiller spørgsmålet: Er der mening med galskaben, eller er det bare kaos? Mit oplæg
bygger videre på mine bøger Konkurrencestaten og Markedsstaten, som hver for sig sætter spørgsmålet om uddannelse og
arbejdsmarked i sammenhæng med, hvordan kapitalismen har forandret sig og hvordan den danske stat har forholdt sig hertil”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bemærk at der allerede er konferencestart, Torsdag 27. oktober kl 10.30 sharp, med indskrivning fra kl 10 

Om workshops Fredag formiddag : I lighed med sidste år har vi valgt at have kortere workshops, men så er der to runder. Årets 

workshops spænder bredt, og rummer vidt forskellige aktuelle undersøgelser, metoder og indsatser, der kan understøtte os i vores 

daglige vejledningspraksis. Workshop er nydansk for værksted, så I må endelig medbringe spørgsmål og eksempler til jeres 

workshops , hvor det er relevant og muligt 

Vi glæder os meget til at se jer alle i Nyborg. Som sidste år har vi kun 250 pladser der alle blev afsat, så en tidlig tilmelding 

anbefales via Nyborg Strands hjemmeside  på  www.conferencemanager.dk/samba5  

Deadline for tilmelding er Fredag 25. september 2015. Deltagelse på konferencen koster i år kr 3400,- 

Programmet er pt følgende : 

Torsdag 27.oktober: Ankomst , morgenkaffe og indskrivning fra kl 9.30 !! , 

10.30: Velkomst, Vennesangen og introduktion til program 

10.45-12.15 (inkl kort pause) Journalist Jacob Fuglsang,Politiken: Den store løgn om uddannelse 

12.30-13.30 frokost 

http://www.uuvf.fk/
http://www.conferencemanager.dk/samba5


13.45-15.30 (inkl kort pause)  Anne Kirketerp: Om SKUB-metoden og Motivationspædagigik 

16.00-16.45: Sektor-speed dating: Vi fordeler os på sektorplan og speed-dater med andre kolleger om egne og fælles aktuelle 

udfordringer, god vejlederpraksis og hvad der ellers bliver tid til, og melder tilbage til bestyrelsen om mulige/ønskede medlemstiltag 

17.00-18.00: Generalforsamling i Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening 

18.30-20.00 Aftensmad 

20.30-22.00 : Aftenkaffe i salen , med levende musik og sang fra eleverne på Humble Musikefterskole (Langeland) 

Fredag indtil kl 9.00: de fleste tjekker ud af værelserne 

9.00: En morgensang, og kort orientering om dagens program 

9.15-10.30 workshop runde 1 

10.30: de sidste tjekker ud, og alle finder deres næste workshop 

11.00 -12.15 workshop runde 2 

Workshop/værksted Nr og titel Oplægsholder og indhold 

1 
VINK-programmet (Viden , 
Inklusion, København) , om 
antiradikalisering 

Mohammed Hee (Københavns Kommune) og Torben Randrup (Københavns Politi): 
Vi samarbejder i Københavns Kommune og Københavns Politi i projektet VINK på flere fronter i forhold til 
radikaliserede unge Vi arbejder dels overfor de unge selv i alle ideologiske farver, og dels i forhold til de unges 
voksne (forældre , undervisere, vejledere, klubfolk, sportstrænere) 

2 
Social kontrol og æresrelaterede 
konflikter 

Cand. mag og konfliktmægler Farwha Nielsen: Hvad er de minoritetsunges dilemmaer? Hvordan kan de 
unges ønsker og drømme forenes med forældrenes traditioner? Hvordan skal vi fagpersoner håndtere 
udfordringerne i forbindelse med arbejdet med etniske minoriteter? Hvordan kan konfliktmæglings- 
metoden bruges overfor etniske minoritetsforældre, hvis værdigrundlag er baseret på køns - og 
aldershierarkier? Hvordan håndterer vi ubalancen i magtforholdene imellem familiemedlemmerne? 
Farwha Nielsen er forfatter og erfaren praktiker og ekspert i familiekonflikter i etniske minoriteter. 

3 
Det svære ungdomsliv : samtalen 
om selvmordstanker og selvskader 

Mette Riis Søgaard, Overlæge i Psykiatrien, Region Syddanmark: 
Mange unge mennesker har på haft tanker om selvmord. Langt de fleste ender ikke med at tage deres eget liv, 
men tankerne er udtryk for mistrivsel. Hvordan tager vi den svære samtale og hvilke handlemuligheder har vi? 

4 
Gymnasiereformen, 
den gamle og den nye 

Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune (og formand for en række nationale udvalg 
om uddannelser: Som mangeårig gymnasie-interessent vil jeg kort berøre 2005-reformen, og jeg vil dele mine 
tanker om den vedtagne kommende reform, der jo handler om meget andet ud over adgangskravene. 

5 
Ressourcebaseret vejledning: 
om styrker og om 
udvikling af robusthed 

Marianne Tholstrup, UCC Lillebælt: Ressourcebaseret vejledning 
En del unge og voksne har brug for at udvikle robusthed for at kunne klare sig i uddannelsesverdenen og i livet 
bredt. Som vejledere har vi behov for redskaber, der kan understøtte dette. I min workshop giver jeg bud på, 
hvordan vi kan arbejde med udvikling af robusthed, og der vil blive givet ideer til redskaber, herunder 
styrkekort, som vejledere kan tage i anvendelse. 

6 
Trivsel i fællesskabet 

Bjarke Malmstrøm, Læringskompagniet: Mange elever oplever ikke, at det giver mening for dem at 

samarbejde med andre .De ser læring som en individuel proces, der fremmer realisering af deres personlige mål 
og drømme. Dette giver ikke plads til refleksion eller fejltagelser. Men der er også brug for tid og ressourcer til 
andre aktiviteter, der ikke fremmer den lineære bevægelse og det de unge oplever som individuelle interesser. 

7 
Undervisningsbaseret   vejledning 

Ronny Højgaard Larsen fra Pædagogisk Praksis og Anders Rask Jensen fra Young Minds 
Workshoppen er udviklet til vejledere og undervisere som ønsker at arbejde med unges sundhed og få 
konkret inspiration til at planlægge og afvikle undervisningsforløb i temaet: "samfund og sundhed". På work- 
shoppen får du viden om fysisk og mental sundheds betydning for unges trivsel og læring og bliver præsen- 
teret for konkrete metoder og øvelser til at arbejde med bevægelse, trivsel og fællesskaber på din skolearena. 

8 
SPS på ungdomsuddannelserne 

Jens Erik Kajhøj, konsulent i SPS-kontoret: Gode råd, ansøgningskriterier, støtteformer og statistikker for SPS- 
støtteordninger i ungdomsuddannelserne; medbring gerne egne cases 

9 Seneste nyt fra Undervisnings- 
ministeriets kontor for vejledning 

Jørgen Brock, KVO (UVMs Kontor for Voksenuddannelse og Overgange , tidligere Vejledningskontoret): 
Seneste nyt på vejledningsområdet, EUD-reformen, og en pejling på Gymnasiereformen og adgangskrav ? 

Frokost 12.30-13.15 

13.30-14.45 Professor Ove Kaj Pedersen: Fra konkurrencestat til markedsstat 

14.45: Evaluering og udlevering af kursusbeviser 

Vi håber at se rigtig mange af jer til Samba 5 i Nyborg; vel mødt Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, www.uuvf.dk 

http://www.uuvf.dk/

