
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fremtidens fritidsundervisning/almenkurser 

 Fremtidens klubvirksomhed 

Dato: 28. februar 2013 

Sted: Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle 

Pris: 1.495 kr. 

Tilmelding: http://www.lus.dk/tilmelding-til-kurset-ledelse-af-processer-den-28-februar-2013  

Målgruppe: Ledere og primære medarbejdere i henholdsvis fritidsundervisning, klubvirksomhed og 

ungemiljø. 

Formål: At vi med udgangspunkt i såvel teoretiske som praksisnære oplæg får skabt et grundlag for, hvordan 

fremtidens henholdsvis fritidsundervisning og klubvirksomhed - via god ledelse - skal skabes, vedligeholdes og 

udvikles. Derved får begge områder solidt fodfæste og udviklingspotentiale i relation til krav og forventninger 

fra de unge selv og samfundet som helhed.  

At deltagerne kommer i proces og kan se handlemuligheder, der kan omsættes til virkelighed. Således får 

fritidsundervisningen plads i de samlede bestræbelser omkring unges dannelses- og uddannelsesmuligheder, 

og klubvirksomheden vil udfylde den nødvendige rolle i relation til børn og unges personlige, faglige og sociale 

udvikling. 

Kursusform: Første del af dagen er et valg mellem oplæg af Noemi Katznelson eller Elin Andersen. 

Oplæggene vil veksle mellem oplæg og dialog. 

Ved tilmeldingen skal du tage stilling til, hvilket oplæg du vil deltage i om formiddagen.  

Kursusledelse fra LU: Leif Jønsson, Thomas N. Feldborg Bruun, Tina Tranekær Pehrson 

 

 

 

 

Elin Andersen 

Fritidsleder.  

Ungdomsskolen FC Randersvej. 

Aarhus Kommune. 

 

 

 

 

 

 

Henrik Larsen 

Udviklingskonsulent – 

organisation og ledelse. 

 

Oplægsholdere 

 

 

 

Noemi Katznelson 

Lektor, ph.d. og leder af Center for 

Ungdomsforskning.  

Institut for Uddannelse og 

Pædagogik.  

DPU-Campus Emdrup. 

Aarhus Universitet. 

 

 

byder velkommen  

 

 

Ledelse af processer i: 

http://www.lus.dk/tilmelding-til-kurset-ledelse-af-processer-den-28-februar-2013
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Noemi Katznelson  

Ungdomskulturen af d.d., udsatte unge, 

overgange til ungdomsuddannelserne, 95 % 

målsætningen. 

Der er fokus som aldrig før på, at få alle unge til 

at gennemføre en ungdomsuddannelse. De 

udsatte unge i udskolingen og overgangen til 

ungdomsuddannelserne er kommet højt på den 

politiske dagsorden og der tages mange 

initiativer for at fremme de unges uddannelses-

niveau, men hvordan oplever de unge selv 

overgangen og det at skulle gennemføre en 

uddannelse? Hvilke tendenser gør sig generelt 

gældende i ungdomskulturen og hvordan 

placerer de udsatte unge sig i forhold til det 

generelle billede? 

Elin Andersen  

Hvordan kan en teoretisk systematik bøjes til et 

praksisanvendeligt ledelsesredskab? 

Oplægget vil være et indblik i en fritidspæda-

gogisk praksisudvikling, som tager afsæt i Jan 

Tønnesvangs begreb ”Kvalificeret Selvbestem-

melse”.  Oplægget vil komme med bud på, 

hvordan man som leder kan gradbøje en 

teoretisk forskning og bruge denne som grundlag 

for konkret faglig udvikling af medarbejdere, 

samarbejdskultur og daglig pædagogisk praksis. 

Oplægget er ikke en teoretisk redegørelse men 

en personlige fortælling om at lede forandrings-

processer ud fra en teoretisk systematik. Der vil 

blive præsenteret konkrete arbejdsredskaber og 

modeller, som inspiration til selv at give sig i kast 

med lignende praksisudvikling. 

 

 

Sådan får vi som ledere og nøglemedarbejdere løftet almenundervisningen og klubberne – på et  

fornyet fagligt grundlag. 

Status – eftertanker på formiddagens oplæg. 

Lad os bygge bro imellem det gamle og det nye! 

Deltagerne bidrager med idéer og overvejelser i mindre udviklingsgrupper. 

Henrik Larsen faciliterer et udviklingsforløb. 

Kaffepause 

Indkredsning af de vigtigste handlemuligheder. 

- i bestræbelserne på i resten af 2013, ud fra tydelig ledelse, at skabe et synligt løft i ungdomsskolernes 

almenundervisning og klubaktiviteter. 

Hvem gør hvad? Næste skridt. 

Henrik Larsen styrer opsamling – Elin Andersen reflekterer og tænker med. 

Tak for i dag 

Morgenbuffet i væksthuset 

Frokost 

Program 

12:45 

16:30 

Fra kl. 9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:45 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 

Velkomst og praktisk info  

 
  

15:00 

14:45 

LU Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 
Undervisningsledernes Hus 

Frederiksborggade 5 A, 3., 1360 København K 
33 93 21 19 lu@lus.dk www.lus.dk  
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