
Dialogmøde for vejledere

 Torsdag den 14 . oktober

9.00   Ankomst og kaffe
_______________________________________________________________________

9.30  Morgensamling og introduktion til dagens tema
_______________________________________________________________________

9.50  Del din hverdag
_______________________________________________________________________

10.00   Perspektiver på unges trivsel
  Jens Christian Nielsen, lektor, Danmarks institut for Pædagogik 
  og Uddannelse, AU
_______________________________________________________________________

10.45   Kort pause
_______________________________________________________________________ 
11.00  Trivsels- og dannelsesopgaven
  v. Rasmus Meyer, formand for regeringens ungdomspanel om unges  
  trivsel og forstander på Krogerup Højskole
_______________________________________________________________________

11.45   Hvordan arbejder vi som vejledere med unge, der mistrives?
  v. Liselene Pedersen, konsulent hos PsykInfo - Region Syddanmark og  
  Amalie Petersen, frivillig hos EN AF OS
_______________________________________________________________________

12.30  Frokost
_______________________________________________________________________

13.15  “Brug din røst”
  - om talens vejledningspotentiale
  Jacob Tybjerg, højskolelærer på Uldum Højskole, en del af 
  talerskolen “Røst”
_______________________________________________________________________

14.15   Kort pause
_______________________________________________________________________

14.25  “Det endte med, at jeg bare stod ude på gaden og græd” 
  Tre unge deler deres fortællinger om at opleve psykisk sårbarhed
_______________________________________________________________________

15.00  Nye perspektiver
  Greb og tilgange i vejledningen
_______________________________________________________________________

15.30   Tak for i dag!
_______________________________________________________________________
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Indhold
Dialogmøderne er regionale møder hen-
vendt til vejledere fra højskoler, Studievalg, 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, 
videregående uddannelser, ungdomsud-
dannelser m.fl. Med udgangspunkt i et 
bredt tema vil der blive lagt op til debat og 
erfaringsudveksling på tværs af vejled-
ningsinstanser for at styrke samarbejde og 
understøtte gode overgange for unge i det 
danske uddannelsessystem.

Tid & sted
Dialogmødet i Jylland finder sted d. 14. 
oktober 2021 fra kl 9.30 - 15.30 på Vejle 
Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 2, 7100 Vejle. 
Se mere om tid og sted i tilmeldingen.

Pris
Det er gratis for ansatte på højskoler at 
deltage, da arrangementet er støttet af 
foreningens midler. For øvrige deltagere 
er prisen 200 kr, som dækker lokaler og 
forplejning.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig dialogmødet i Vejle via 
nemtilmeld https://ffd.nemtilmeld.dk/229/

Dialogmødet i Vejle 2021 - Tema: Ungdom under pres 


