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Samba 6-konference for vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne 

Torsdag 9. november 10.30 – Fredag 10.november 15.00 på Hotel Nyborg Strand 
 

Next Samba i Nyborg: ” Dynamik eller dynamit ! Om vejledningens sociale rolle  ” 

Samba 6 – konferencen er UUVFs store årlige praksisfællesskab, hvor vi gnider mange vejledere mod hinanden og skaber ild. 
Her kan du lytte, fundére og dele viden og meninger med andre praktikere, og lytte til førende meningsdannere, forskere og 
andre fagfolk. Og du vil mødes med gamle og nye venner, husk at tilfældet er Guds måde at være anonym på. 

 

Samba 6-temaet er  ”Dynamik eller Dynamit ”  om Vejledningens rolle  i Uddannelse for alle og social retfærdighed 

På Samba 6 vil I møde tre keynote-talere. Herunder beskriver Lisbeth, Marius og Lene deres oplæg med egne ord: 

Lisbeth Højdal, selvstændig konsulent og lektor: Mit oplæg har to temaer: 1) Karrierelæring og hvordan vejledningen bliver 
spændt for kompetencetænkningsvognen; og 2) Life design-paradigmet og skiftet i teoretisk afsæt fra konstruktivisme til 
konstruktionisme. Denne glidning har som konsekvens at vi kommer til at individualisere strukturelle problemer, med 
forestillingen om at man kan designe sit liv og sin karriere. I den konstruktionistiske afdeling finder vi desuden det meste af 
coaching-industrien, der bygger på tænkningen om at ”det er gennem sproget at vi fornyer vores liv og karriere”. Jeg vil bidrage 
til kritikken heraf, som også rejses af Barbara Held (i bogen ”Back to reality”) som også Svend Brinkman refererer til. For begge 
temaer vil jeg fremhæve de udfordringer der følger af den øgede politiske styring af vejledningsindustrien set i forhold til temaet 
Social Retfærdighed 
 

Màrius Martínez  ( Lektor ved Universitat Autònoma de Barcelona) Jeg forsker i vejledning i ungdomsuddannelser og 
voksenundervisning , i Social  retfærdighed-perspektivet i vejledningen og Samarbejde og lokalsamfundets rolle i vejledningen. 
Jeg vil tale om “How career guidance and counseling can respond to challenges for disadvantaged people”  ( Oplæg på engelsk ) 

 

Lene Tanggaard, Professor i pædagogisk psykologi, Aalborg Universitet: Om Fastholdelse og Frafald på ungdomsuddannelserne 

Det har været et afgørende mål for skiftende regeringer at få unge mennesker til at gennemføre en ungdomsuddannelse.               
Helst  så mange som muligt. I mit oplæg giver jeg jer et forskningsbaseret bud på,  hvordan man skaber en aktiv skolekultur, der 
giver plads til engagerende læreprocesser. Hvilke typer af pædagogiske relationer og interaktioner er frugtbare for at få unge  

mennesker til at få virkelyst og kundskaber, færdigheder og dannelse med sig videre i livet. Og hvorfor kan en sagsorienteret  

pædagogik være en vej til dette? 

Lene Tanggaard er forfatter til Tæller vi det, der tæller ? med Malene Friis Andersen.                                                                                      

I august 2017 udkommer bogen Uren Pædagogik III redigeret i samarbejde med Thomas Aastrup Rømer og Svend Brinkmann. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bemærk at der allerede er konferencestart, Torsdag 9.november kl 10.30 sharp, med morgenkaffe og indskrivning fra kl 9.30 
 

Årets workshops og talkshops dækker forskellige led i vejledningskæden, og omhandler aktuelle  reformer, vejledningsmetoder og nye 

indsatser, der kan understøtte  jeres daglige vejledningsarbejde.  

I må rigtig gerne medbringe spørgsmål og eksempler til jeres valgte workshops/talkshops , 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  http://www.conferencemanager.dk/Samba6  
 

Deadline for tilmelding er Fredag 6. oktober 2017. Deltagelse på konferencen koster i år kr 3600,-  

  Programmet er følgende : 

Torsdag 9. november: Ankomst , morgenkaffe og indskrivning fra kl 9.30 !! , 
 

10.30: Velkomst, en sang og introduktion til programmet 
 

10.45-12.15 Lektor og konsulent Lisbeth Højdal: Karrierelæring og vejledning;En profession under politisk pres 
 

12.30-13.30 frokost 

http://www.uuvf.fk/
http://www.conferencemanager.dk/Samba6


13.45-14.30: Speed dating på sektorplan: Vi fordeler os på sektorplan (Gymn/Erhvervsskole/VUC) og speed-dater med andre kolleger 

om egne og fælles aktuelle udfordringer, kommende reformer, god vejlederpraksis og hvad I ellers brænder for 
          (i pausen kan man tjekke ind , drikke kaffe, pudre næse, indtage legale rusmidler etc) 

15.00-16.30 (inkl kort pause) Professor  Marius Martinez , Barcelona: The role of counselling and counsellors  in the creation of social justice 
 
17.00-18.00: Generalforsamling i Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening 

 

18.30-19.45  Aftensmad 
 

20.15-21.00 : ”Yoga for vejledere”, øvelser sammen med Yoga-instruktør Lone Jakobsen >>>>> og 21.00 Aftenkaffe/aftenøl i salen 
 

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/talkshop runde 1 

10.30: de sidste tjekker ud,  alle finder hen til næste workshop/talkshop  

10.45 -12.00 workshop/talkshop runde 2 
 

Workshop/Talkshop Nr og titel Oplægsholder og indhold 

1 
Den Forberedende 
Grunduddannelse  
 
 

Susanne Anthony, Chefkonsulent Undervisningsministeriet: Jeg fortæller om Ekspertgruppens rapport (Stefan 
Hermann) og om de resultater der til november vil foreligge efter de politiske forhandlinger. Den Forberedende 
Grunduddannelse skal give de unge de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at 
gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.  Talkshoppen vil give dig større indblik i 
detaljer ved og indhold i den forberedende grunduddannelse. 
  

 
2 
Antiradikalisering og VINK-
programmet 
(Viden,Inklusion,København) 
 
 

Mohammed Hee & en medarbejder fra 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 
betydningsfulde voksne (forældre, undervisere, vejledere og mentorer, klubfolk, trænere) 

3 
Det svære ungdomsliv : 
samtalen om selvmordstanker 
og selvskader 

Center for Selvmordsforebyggelse , Syddansk Universitet: 
Mange unge mennesker skader sig selv . Mange unge mennesker har 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 
Status på Gymnasie/HF-
reformen            

Annegrete Larsen , kontorchef  (evt anden fra afdelingen) ,Gymnasieafdelingen Undervisningsministeriet :                                                      
Køreplanen fra lov til bekendtgørelser og til institutionernes implementering af reformen, med vægt på de 
ændrede vejledningsopgaver i forbindelse med optagelse og med valg af studieretning 

5  
Motivation og handlekraft                     
 

 Anne Kirketerp ( vores keynote i 2016) : Jeg vil gå i dybden med selvbestemmelsesteori , om hvad der skal til 
for at man vælger at bruge energi på noget, om de vilkår der skal til for at vi oplever frivilligt helhjertet 
engagement. Skal vi rose eller piske hvis det ikke virker ? En interaktiv model beskrives, med forslag til hvordan 
I kan vejlede til motivation og handlekraft. I kommer også til at høre om Effectuation-teori m.m. 

6 
Den motiverende samtale 
 

Gitte Bergenhagen, Misbrugskonsulent Region Hovedstaden: Den motiverende samtale  (Motivational 
interviewing/ MI) er en samtaleform der bruges af professionelle i mange sammenhænge hvor en 
adfærdsændring ønskes hos den unge/voksne. Det kan bl. a være i forbindelse samtale om med et misbrug, 
men også med angst/frygt. 

 
 

7 
Bogstavsdiagnoserne og de 
unge studerende:  
En pædagogisk værktøjskasse 

Ronny Højgaard Larsen , Pædagogisk Praksis: Jeg indleder med korte vidensoplæg om de mest udbredte 
diagnoser blandt unge og om hvordan diagnoserne påvirker de unges tanker,følelser,adfærd og 
handlekompetencer. Jeg præsenterer et bud på en dynamisk og ”ikke-diagnostisk” pædagogisk tilgang, samt en 
række konkrete metoder til vejledning af unge med psykiatriske problemstillinger.  Vi ser på konkrete 
samtalemetoder og meningsfulde spørgsmålstyper. Jeg lægger op til en løbende dialog med deltagerne 

8 
SPS på ungdomsuddannelserne 

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

9 
 Seneste nyt om vejledningen  
set fra Frederiksholms Kanal  

Jørgen Brock, KVO (Undervisningsministeriets Kontor for Voksenuddannelse og Overgange):                                                                          
Seneste nyt på vejledningsområdet, bl. a. om den nye ”praktiske” uddannelsesparathedsvurdering,  lidt om 
Gymnasiereformen (se ellers WS 4), om udvikling af det timeløse emne Uddannelse og Job i udskolingen   

 

Frokost 12.15-13.15 
 

13.30-14.45 Professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet: Om fastholdelse og frafald i ungdomsuddannelserne 
 

14.45: Evaluering og udlevering af kursusbeviser 
 

   Vi håber at se rigtig mange af jer til Samba 6 i Nyborg; vel mødt Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, www.uuvf.dk 

http://www.uuvf.dk/

