
 

 

 
Workshop 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle handlinger har konsekvenser. SSP-tema som Benny Husted leder workshoppen 
igennem, og hvor vi får diskuteret, hvordan vi som ledere kan agere og hvilke handlinger, 
vi kan og skal foretage os. 

 Benny Husted er formand for SSP-samrådet, og arbejder som 
SSP-konsulent i Skanderborg kommune.  
Han har også været Ungdomsskoleleder i Tørring Uldum kommune. 
Nedenfor er et link til "Ungdomsskolens" udgivelse i december 18, 
hvor Benny Husted har en artikel omkring temaet "Alle handlinger 
har konsekvenser" 
 

 

 
http://ungdomsskoleforeningen.dk/CustomerData/Files/Folders/17-filer-
publikationer/2118_blad-10-2018.pdf 

 

Workshop 2 

Ungeinddragelse – Ungdomsråd – Ungdomshus – Unge og demokrati, 
som Emil Haugaard Jepsen problematiserer i workshoppen 

 Hvordan kan Ungdomsskolen og dens ledere være med til at skabe en meningsfuld 
ungdomskultur i kommunen? 
Hvordan kan vi sikre de unges indflydelse, få dem inddraget i politik og demokratiet, i 
kulturen, give dem rammerne til udvikling og innovation? 
Hvordan kan Ungdomsskolen sammen med de unge få skabt et miljø, hvor de unge 
kan være unge, og hvor de kan blomstre og udvikle sig?  

Hvordan skabes der opbakning, hvilke strategiske overvejelser bør man have, hvor 
ligger ansvaret? 

I denne workshop spørger vi:  
Emil Haugaard Jepsen; formand for ungdomsrådet i Middelfart, medlem af NAU 
(Netværk af Ungdomsråd), aktiv bruger af Ungdomshuset Walker, underviser i Unge 
og Demokrati osv. osv. og 
Anders Bo Thorsted; afdelingsleder i Middelfart Ungdomsskole med ansvar for 
Ungdomshuset Walker, Ungdomsrådet, Unge og demokrati osv. 

Ungdomshuset Walker i Middelfart har eksisteret i 10 år, det er forankret i 
Ungdomsskolen og har haft besøg af et utal af kulturchefer og direktører fra hele 
landet samt en kulturminister – fordi Walker er firstmover og eksemplarisk på godt og 
ondt. 
Målgruppen er 16-25 år. 

 

BILAG TIL 

 

http://ungdomsskoleforeningen.dk/CustomerData/Files/Folders/17-filer-publikationer/2118_blad-10-2018.pdf
http://ungdomsskoleforeningen.dk/CustomerData/Files/Folders/17-filer-publikationer/2118_blad-10-2018.pdf


Workshop 3 

Ledelse af klubområdet i opbrud, som Titte Randvig 
problematiserer i workshoppen:  

”Next practice – en situeret, refleksiv og dynamisk tilgang til 
ledelsesudvikling”. 

 

 Hvor står vi? Hvor vil vi gerne hen? Hvordan bliver vi påvirket af forskellige 
dagsordener?  

Og hvilken bevidsthed og kompetencer fordrer dette, både hos frontpersonalet og 
ledelsesmæssigt? 

I workshoppen vil vi belyse spørgsmålene med aktuelle samfundsmæssige, 
ledelsesmæssige og ungdomspædagogiske perspektiver, der kan gøre os klogere på:  

Hvilke udfordringer og dilemmaer er der for fremtidens ledelse  

af fritids- og ungdomspædagogiske miljøer  

- og hvad kan god ledelse blive til? 

Workshoppen kobler sig på moderne ledelsesforståelser, og inddrager erfaringer og 
viden fra egen praksis og fra Ungdomsringens forsknings- og udviklingsprojekt ”Next 
practice – strategisk pædagogisk ledelse.  

 

Workshop 4 

Ledelse af PLF – Professionelle Lærings Fællesskaber. 
Lotte Bøgh Andersen guider gennem workshoppen 

 

Anerkendelse og retning i teori og praksis: 

Ledelseskommissionen opfordrer alle ledere til at sætte meningsfuld retning via en klar 
vision for deres organisation, at sprede og forankre værdierne samt at anerkende 
medarbejderne. Hvis vi træder et skridt tilbage, kan vi imidlertid spørge: Hvorfor skal 
lederne det? Og hvordan gør lederne det i praksis – også når medarbejderne er 
professionelle? I tæt dialog mellem deltagerne og professor Lotte Bøgh Andersen 
adresseres disse spørgsmål i workshoppen. Formålet er bl.a. at blive bedre til at udøve 
faglig ledelse (fx igennem pædagogisk udvikling og professionelle læringsfællesskaber). 

 

 


