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Samba 8-konference for vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne 

        Onsdag 23. oktober 10.30 – Torsdag 24. oktober 15.00 på Hotel Nyborg Strand 
 

Samba 8: Om vejledningens mikro og makro      
          Samba 8 er UUVFs store årlige praksis- og praktikerfællesskab. Her kan du lytte og tale, fundere og dele viden og meninger med            

           kolleger, og lytte til førende meningsdannere, forskere og andre eksperter indenfor vejledning og undervisning af unge og voksne.  
          

          Vi skal som vejledere dog stadig bidrage til at vores elevers lærings- og livs potentialer udnyttes bedst muligt, og bidrage til at de  
           opnår livskompetencer.  ”Making lemonade from lemons”. Det handler årets keynotes og workshops om på hver deres måde.  
 

          Men samtidig husker vi vores 2016-keynote professor Ronald Sultanas ord : ”No new jobs were ever created by career learning”. 

                      
           Vi har tre keynotes. Herunder beskriver Anders Lovén, Helle Rabøl Hansen og Dennis Nørmark deres oplæg: 

 

Keynote 1: Anders Lovén, Malmø Universitet: ”Vi, en forskningsgrupp knuten till Umeå universitet, har just avslutat ett stort 
forskningsprojekt kring karriärvägledning i Sverige . Her på konferencen vil jeg anknyta en del till dansk vägledning. Projektet är 
spännande . Det giver också möjligheter att granska vägledarprofessionen vilket jag vil anknyte till.” 

 
         Keynote 2: Helle Rabøl Hansen, NO!SE (Network of Independent Scholars in Education): "Hvad vil du være?/Hvem vil du være ?    

        Ungdommen beskrives ofte som værende i vækst og i mindre grad som mennesker, der allerede ER ! Hvis voksensamfundet ikke forstår, at unge              
          ikke bare skal være i transition men også skal være i trivsel, så skaber vi  dårlige betingelser for at udvikle positiv selvidentiteter. Jeg giver jer et  
          forsknings-baseret bud på, hvorfor vi ser flere unge i mental mistrivsel og marginalisering, og jeg giver jer et nyt bud på en ungdomsdefinition. 
          (Helle Rabøl Hansen er til daglig tilknyttet DPU/Aarhus Universitet) 

         
        Keynote 3: Dennis Nørmark, antroprolog og forfatter til bogen Pseudoarbejde:  ”Vi har alle travlt, men hvad er det egentlig vi har  
         travlt med? Jeg vil gerne gøre jer klogere på, hvad pseudoarbejde er, og hvorfor det er blevet så udbredt. Jeg giver et provokerende  
         og øjenåbnende indblik i de arbejdsopgaver, vi spilder hinandens tid med, og de simple ændringer, medarbejdere og ledere kan   
         implementere for at trække tæppet væk under administrative overflødigheder”. 

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

  

Vi har allerede konferencestart Onsdag 23.oktober kl 10.30 , med morgenkaffe/brød og indskrivning fra kl 9.30 
 

        Samba 8s workshops dækker forskellige led i vejledningskæden, og omhandler aktuelle reformer, vejlednings-   
        metoder og viden , der kan understøtte  jeres daglige vejledningsarbejde.  
         
        Vi beder alle deltagere om at medbringe spørgsmål og eksempler fra egen praksis til jeres valgte workshops , hvor det er  
        relevant og muligt. Bemærk at Anne Kirketerp i år har to forskellige workshops (workshop 5 i 1.runde og workshop 6 i 2.runde! 

 

        Vi glæder os meget til at se jer i Nyborg. Sidste år havde vi regnet med 250 deltagere , men endte alligevel med 315 deltagere!                                        

       

        Tilmelding via Nyborg Strands hjemmeside på www.conferencemanager.dk/samba8/arrangementet.html                                    

 

Deadline for tilmelding er mandag 7. oktober 2019.                                                                                                                                                                                                            

Deltagelse på konferencen koster også i år kun kr 3600,- 

          Programmet er følgende : 

Onsdag 23. oktober: Ankomst , morgenkaffe og indskrivning fra kl 9.30 !! , 
 

        10.30: Velkommen, en sang og introduktion til programmet 
 

        10.45-12.15 Keynote 1 Professor Anders Lovén: Om karrierevejledning i Norden og om vejlederprofessionen 

          12.30-13.30 frokost                

                                                                                                                                                                                              

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

            kolleger om egne og fælles aktuelle udfordringer, igangværende reformer, god vejlederpraksis og hvad I ellers brænder for 

           
            (i pausen 14.30-15.00 tjekker man ind, drikke kaffe/te, pudrer næse, går en kort tur, knytter bånd, indtager legale rusmidler etc) 

http://www.uuvf.dk/
http://www.conferencemanager.dk/samba8/arrangementet.html


  15.00-16.30 Keynote 2 Helle Rabøl, NO!SE-netværket:  Ungdommen gentænkt, hvad vil du være?/hvem vil du være ? 
 
  17.00-18.00: Generalforsamling i Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening 

 

  18.30-20.00:  Aftensmad 
 

  20.30-22.00 : Memory Lane musik med bandet Full Moon Fever, for alle jer der vil danse eller bare lytte 
 

Torsdag indtil kl 9.00:  vi tjekker ud, og spiser morgenmad, og nogle af jer går/løber måske en morgentur 
 

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  

10.45 -12.00 Workshop runde 2 
 

Workshop  nr og titel Oplægsholder og indhold 

1                                                       
FGU og Den Kommunale 
Ungeindsats (KUI) 
 
 

 Repræsentant fra UVMs Task force for FGU (navn endnu ikke kendt):                                                                                                                                   
Seneste nyt om FGU-visitation og -pædagogik, om vejleder-rolle/kontaktpersonrollen, om FGU-institutioner, 
modeller for den kommunale ungeindsats. 

 
2 
Gruppevejledning: danske 
erfaringer med EU-projekt 
 

  Inger-Lise Petersen , Københavns Professionshøjskole: Gruppevejledning: teorioplæg om 
baggrunden for at arb m mening i vejledningsregi; resultaterne fra projektet; udtalelser fra deltagerne .Hands-on 
øvelser med de øvelser, som deltagerne især har hæftet sig ved, samt efterfølgende diskussion om brugbarheden 
i deltagernes praksis. En af de deltagende vejledere faciliterer øvelserne og fortæller om deres oplev af arbejdet. 

 3 
   Asperger/ASF                                               
   og unge i uddannelse 

Christian Stewart-Ferrer, Psykolog i privat praksis og ekstern lektor i psykologi på Syddansk Universitet: 
   Med udgangspunkt i både min praksis og min egen baggrund (Aspergers Syndrom) beretter jeg om Asperger-    
    /autismespektret. Jeg vil lægge særlig vægt på vores tilgang til unge og voksne i uddannelse med  Autisme-  
   SpektrumForstyrrelser(ASF).Hvordan spiller anderledesheden ind, og hvordan får man mest muligt ud af den? 

 
 

4 
Gymnasie/HF-reformen            

UVMs Gymnasieafdeling, : Vi hører om det første optag med de nye adgangskrav til de 3-årige gymnasiale 
uddannelser. Herudover en generel status på Gymnasie/HF-reformen 

5  
(kun i første runde !!!!!) 
Motivation og handlekraft                     
 

 Anne Kirketerp, psykolog : Jeg vil gå i dybden med selvbestemmelsesteori , om hvad der skal til for at nogen 
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? Jeg beskriver en interaktiv model, med forslag til hvordan man kan vejlede 
til motivation og handlekraft. I kommer til at høre om Effectuation-teori m.m. Og der er selvfølgelig øvelser! 

6  
(kun i 2.runde !!!!!) 
Om SKUB-metoden 

Anne Kirketerp,psykolog: På denne workshop præsenteres Skubmetoden – 7 strategier til at understøtte 
studerende i at gå fra tanke til handling. Metoden er forskningsbaseret og konkret og har gennem de sidste 12 
år været brugt på mange institutioner for at hjælpe vejledere til bedre vejledning. Målet er at give vejledere 
 redskaber og overblik, så de udfordringer man møder, når ideer skal realiseres, kan overkommes. Oplægget 

giver indblik i mekanismerne bag "frygt for at handle" og “umotiverede studerende”.  
  
 

7 
Etnicitet og social kontrol;                           
Om familiens lange arm 

   LOKK (Landsorganisationen for Kvindekrisecentre og RED CENTER: Som vejleder kan man blive konfronteret 
med de særlige problemer mange elever med    
   anden etnisk herkomst (især piger) har med social kontrol. Det kan være fra hjemmet, og fra anden familie eller   
   venner.  Det kan være svært at hjælpe disse unge. Ofte er de ikke klar til at tage konsekvenserne af den hjælp,   
   vi kan give. Hvor går man hen, og hvornår skal vi evt. inddrage myndighederne. Hvad er til den unges bedste??  
 

 8 
Bogstavsdiagnoserne og unge 
studerende: En værktøjskasse 
 

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

9 
Om SPS-støtte på ungdoms-
uddannelserne og på FGUen 

Jens Erik Kajhøj, konsulent i Undervisningsministeriets SPS-kontor: Gode råd, ansøgningskriterier, støtteformer og 
statistikker for SPS- støtte i ungdomsuddannelserne. Fra august vil der nu også være mulighed for SPS på 
FGUen. Deltagere må meget gerne medbringe egne cases 

10 
Den motiverende samtale 

Gitte Bergenhagen, MINT-certificeret misbrugskonsulent: 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 for vejledere bl. a være i forbindelse med samtale om  
et misbrug,  eller om et fraværsmønster, men også om angst/frygt. 
  

Frokost 12.15-13.15 
 

13.30-14.45 Keynote 3 Dennis Nørmark: Om Pseudoarbejde, og hvordan vi fik travlt med at lave ingenting 
 

14.45: Evaluering og udlevering af kursusbeviser 
            

Vi håber at se rigtig mange af jer til Samba 8 i Nyborg; 
Vel mødt Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, www.uuvf.dk 

 

http://www.uuvf.dk/

