UUVFs Samba 3-konference for vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne
Mandag 3.november-tirsdag 4.november Hotel Nyborg Strand
”Uddannelse og vejledning til et dynamisk arbejdsmarked ”
12.45: Velkomst, Vennesangen og introduktion til program
13.00-13.50 Undervisningsminister Christine Antorini: Javel, kære minister ? Vi får det nyeste om status på EUD-reformen og Vejledningsreformen,
og om fremtidsvisioner på vejlednings- og uddannelsesområdet. Der er afsat god tid til spørgsmål
Herefter indtjekning
14.15-15.30 Mathias Tesfaye: Kloge hænder
16.00-16.45: Regions-vejlederdating: Vi fordeler os og speeddater med andre fra egen sektor/region om reform-udfordringer, god vejlederpraksis og
hvad der ellers bliver tid til, og melder tilbage til bestyrelsen om mulige/ønskede regionale medlemstiltag
17.00-18.00: Generalforsamling i Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Der skal foretages vigtige beslutninger om eventuel ændring i foreningens struktur
18.30-20.30 Aftensmad
21.00-22.00 Aftenkaffe og Kulturelt arrangement: Elever fra Musikefterskolen i Humble (Langeland) spiller og synger for os
Tirsdag indtil kl 9.00: de fleste tjekker ud af værelserne
9.00: En morgensang, elevrepræsentanter ,og kort orientering om dagens program
9.15-10.30 Rie Thomsen Aarhus universitet (DPU) og leder af forskningsprogrammet Livslang Læring :
NICE, en model for vejledningskompetence i det 21. århundrede
10.30: de sidste tjekker ud, og alle finder deres workshop/talkshop
10.45 til 12.15: workshops og talkshops
Workshop/talkshop Nr og titel
1
Social kontr ol og
Æresrelaterede konflikter
2
Ensomme unge

Oplægsholder og indhold
Cand. Mag og konfliktmægler Farwha Nielsen: Hvad er de minoritetsunges dilemmaer? Hvordan kan disse
Farwha Nielsen er forfatter og erfaren praktiker og ekspert i familiekonflikter blandt etniske minoriteter.

3
Unge med ADHD og ADD

Ronny Højgaard Larsen (tidl Psykiatrifonden, nu ansat hos www.brandkadetter.dk ):
På alle vores ungdomsuddannelser har vi unge med koncentrationsproblemer, og unge der har problemer
med hyperaktivitet og impulsstyring.

4
Om pausen der blev væk

Pia Cort Århus Universitet/DPU : Vi skal høre om Pias forskningsprojekt om Politisk/Rationel tid
(ængstelse og pres og stress) og egen tid/eigenzeit (glæde og flow og motivation), om de politiske tidstyve
og om den regenererende og frugtbare pause
Betina Nielsen, SU-styrelsen: Vi gennemgår bl. a de dele af SU-reformen som træder i kraft 1.januar 2015 .
Vejlednings-detaljerne om SU-reformen: Er der overgangsordninger og nye særordninger ? Er der nye
dispensationsmuligheder? Og hvordan er det lige med udenlandske/grænsegænger SU-ansøgere ?
Susanne Svane ,Projekt Unfair,Børn Unge og sorg: Projekt Unfair har til formål at forebygge frafald fra
uddannelse hos unge med alvorligt syge eller døde forældre. Sårbare unge skal forblive en del af skolens
fællesskab på trods af deres særlige livsvilkår.

5
SU-reformen: Regler og
undtagelser og særlige grupper
6 Unge og sorg

7
Fællesskabsbaseret vejledning
8
SPS på ungdomsuddannelserne
9
Vejledningsreformen og EUD
2015 -reformen

Ventilen (Ven-til-en): I gennemsnit er der1-2 elever i hver klasse der føler sig ensomme. Ensomhed blandt
unge er skadelig, både for den unge selv og for miljøet i klassen.

Trine Harck ( www.trineharck.dk) Fællesskabsbaseret vejledning kan bruges i alle de sammenhænge, hvor
vejledning finder sted. Unge i dag anskuer i vid udstrækning sig selv gennem et individualistisk prisme.
Jens Erik Kajhøj, konsulent i SPS-kontoret: ansøgningskriterier, støtteformer og statistik for SPSstøtteordninger i ungdomsuddannelserne; medbring gerne egne cases
Jørgen Brock, UVM Vejledningskontoret:
Om uddannelsesparathed, EUD-adgangskrav, optagelsessamtaler og optagelsesprøver, EUD 10, de nye
EUD-grundforløb Kombineret Ungdomsuddannelse m..m

Frokost 12.30-13.15
Tirsdag 13.30 Psykolog Jens Wilbrandt: Om udviklingsforstyrrelser, diagnoser, kognition og motivation
14.45: Evaluering og udlevering af kursusbeviser
Venlig hilsen og vel mødt UUVF-bestyrelsen

