
Samba 9½ -konference for vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne og VUC 
 

Onsdag 10. november: Ankomst, morgenkaffe og indskrivning fra kl 9.30!    
 
10.30: Velkommen, en sang og introduktion til programmet  
 
10.45-12.15 Keynote 1 :  Marianne Tolstrup: Samskabende vejledning 
 
12.30-13.30 Frokost og indtjekning 
 
13.45-14.30: Speed dating på sektorplan : Fordeling på sektorplan og speed-dating om UUVFs politikpapir,            
om Gymnasieaftalen og hvad I ellers brænder for 
 
15.00-16.30 Keynote 2 Norman Amundson og Andrea Fruhling: Counselling in Challenging Times 
 
17.00-18.00: Generalforsamling i Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening 
 
18.30-20.00:  Aftensmad  
 
20.30-21.15 Aftenaktivitet: Anders Lassen, tryllekunstner og mind-controller.                  
 
Torsdag 11.november indtil kl 9.00:  Udtjekning og morgenmad  
 
9.00: Morgensang, og kort orientering om dagens program 
 
9.15-10.30 Workshops runde 1 ( 9 workshops i hver runde ,se herunder) 
 
10.30: De sidste deltagere tjekker ud, alle finder hen til runde 2- workshop 
 
10.45 -12.00 Workshop runde 2 (9 workshops, se herunder) 
 
Frokost 12.15-13.15  
 
13.30-14.45 Keynote 3 Niels Ulrik Sørensen 
 
14.45: Evaluering og udlevering af kursusbeviser 
 

Workshop/talkshop Oplægsholder og indhold 

1a (kun runde 1) 
Om dysfunktionelle 
familier                                 

Marie Brixtofte,psykolog: Jeg tager udgangspunkt i arbejde med unge 
vokset op i dysfunktionelle familier. 

1b (kun runde 2) 
Om sorg I familien 

Marie Brixtofte,psykolog: Hvordan hjælper vi unge der rammes af sorg ? 
Vi ser på unge-strategier og den tilknytning de har til deres forældre 

2aSkub-metoden 
Kun runde 1 ! 

Anne Kirketerp: SKUB-metoden,  7 strategier til at understøtte unge til at 
gå fra tanke til handling. SKUB kan hjælpe vejledere til at give bedre støtte 

2b Craft Psykologi 
Kun runde 2 ! 

Anne Kirketerp: Craft Psykologi ; håndarbejde har en gavnlig virkning på 
vore helbred. Medbring gerne noget ENKELT craft (strik,broderi,tegning) 

3   FGU, nutid og 
fremtid 

Lisa Goth sekretariatschef  FGU Danmark: en talkshop med Lisa Gothog 
deltagerne med konkrete nedslag i FGU-status,om best practice mm 

4 vejledning med 
sårbare unge 

Ronny Højgaard: konkrete vejledningsmetoder og relationsarbejde i 
forhold til sårbare elever (herunder unge med diagnoser) 

5 Negativ social 
kontrol 

Anna Barfod Rye , Professionshøjskolen Absalon: problemer elever kan 
have med negativ social kontrol fra hjem elleranden familie og venner 

6   SPS Vibeke Siig og Signe Højsteen  STUK Kontoret for SPS 

7a (kun runde 1) 
Klassetrivsel 

Lars Dujardin, Skolevisioner: Klassetrivsel er et digitalt værktøj til  
trivsels-undersøgelser. Værktøjet giver handlings-rettet indsigt og overblik 
om elevers syn på trivsel og relationer 

7b (kun runde 2) 
Vejledere og elever 
uden grænser 

Birtha Theut m fl fra UFM : internationale praktik- og uddannelses-ophold 
for elever og vejledere/lærere på ungdoms-uddannelserne og FGU. 

8 Teetering: Om 
tvivlere og vaklere 

Kristina Mariager-Anderson Aarhus Universitet: Teetering (at vakle)  
unges beslutningsprocesser ift at stoppe eller at blive på en uddannelse. 

9 Digitale medier 
og vejledning 

Rita Buhl VIA: Hvordan supplerer man bedst den fysiske vejledning med 
brug af digitale medier ? Hvordan udnytter vi mediet bedst  

 


