
PRAKSISSALON.
Mødet med unge i klasselokalet



EFTERMIDDAGENS PROGRAM.

Hvad håber I at få ud af det? 



EFTERMIDDAGENS PROGRAM.
PROGRAM

Intro til dagen og os
Intro til Ungdomsbureauet

Samtalesalon – succeser og udfordringer

Opsamling i plenum

Pause kl. 13.35

Eksempler fra Rumlig – engagement i fællesskabet

Afprøv metoden 1 – Vilkår og handlerum

Afprøv metoden 2 – med benspænd

Opsamling i plenum

Øvelse! Holdningslinje

Tak for i dag



UNGDOMSBUREAUET

Hvem er vi og hvordan (med)skaber vi 
engagement, ejerskab og demokratisk selvtillid?



ENGAGEMENT OG EMPOWERMENT
- hvem, hvor, hvad og hvordan?

• Akademiet for Samfundsengagerede Unge

• Ungdommens Folkemøde 

• Rumlig

• ”De”-serien



SAMTALESALON

En samtale om succeser og udfordringer i 
mødet med eleverne i klasselokalet 



SAMTALE MENU.

Forret
3 minutter

Spørgsmål 1: 
Hvilken værdi skaber 
du gennem mødet 

med eleverne i 
klasselokalet?

Dessert
3 minutter

Spørgsmål 1: 
Hvad drømmer du 

om for din 
vejledning?

Spørgsmål 2: 
Formulér ét 

spørgsmål først, og 
gem til sidste runde. 

Hovedret
6 minutter

Spørgsmål 1: 
Hvornår oplever du at 

den kollektive vejledning 
er en succes?

Spørgsmål 2: 
Hvad er dine to største 

udfordringer ved 
vejledningen i 
klasselokalet?

Kaffe
2 minutter

Udvælg ved 
bordene, to 

udfordringer og 
en succes, og 

skriv på post-its



PLENUM SNAK.



PROGRAM

Intro til dagen og os

Intro til Ungdomsbureauet

Samtalesalon – succeser og udfordringer

Opsamling i plenum

Pause kl. 13.35

Eksempler fra Rumlig – engagement i 
fællesskabet

Afprøv metoden 1 – Vilkår og handlerum

Afprøv metoden 2 – Dyre, sjove og 
dumme, løsninger og potentialer

Opsamling i plenum

Øvelse! Holdningslinje

Tak for i dag



PAUSE
Vi mødes 13.45 igen



• Rumlig konceptet

• FGU samarbejdet og engagement

• Engagement i ansvar og fællesskab:

”Vi blev rost meget, og det var fedt at se vores 

ølkasser blive brugt”.

• Demokratisk selvtillid

EKSEMPLER FRA RUMLIG – ENGAGEMENT I FÆLLESSKABET



AFPRØV METODEN.

Genbesøg jeres udfordringer 



AFPRØV METODEN 1)

Rammesæt jeres vilkårsrum og handlerum

Vilkårsrum

Handlerum 

Hvad er vilkårene for vejledningen i klasselokalet?
• Hvad skal I? For hvem?
• Hvor, hvordan og hvornår?

• Hvad er jeres handlerum inden for de vilkår?

Hvad er der i 
forvejen på 

spil i 
klassen?

Manglende 
fælles visioner 

for 
den kollektive

vejledning

At skabe rammen 
for en 

sammenhængende 
vejledningsindsats

At gøre 
kompleks 

information 
håndgribeligt

At skabe en 
fordomsfri 

vejledning/uddann
elsesvalg



AFPRØV METODEN 2)

Hvilke løsninger og potentialer ligger der i jeres handlerum?

• Snak ved bordene om løsninger, med udgangspunkt i benspænd fra hatten

"Stilladser" til et nyt rum/ 
ikke indtræde i rumemt

på klasselokalets 
"præmisser"

f.eks.: Escaperoom eller 
brætspil, tag ud af 

klassen!

Gøre det komplekse 
håndgribeligt; få de unge 
på banen, uu-vejlederen 

må kun tale i 5 min, 
eleverne skal pitche 

uddannelserne/rollespil,
Århus brætspil

Benspænd:
Unge skal have lyst til at komme til dig
Det skal involvere TikTok
Du skal overraske unge
Du skal inddrage en personlig fortælling
Du skal sørge for at alle får ordet, mindst 1 gang
I skal bevæge jer
Du må kun tale selv i 5 minutter
Du skal inddrage noget fra naturen
Du skal smide alle elever ud, der ved hvad de vil

Ambassadørkorps af 
forskellige uddannelser, 

baggrunde, køn etc. Balancen mellem at være 
ekspert som vejleder og at 

være i øjenhøjde.



PLENUM SNAK.



ØVELSE! HOLDNINGSLINJEN

Hvordan aktiverer vi fællesskabet på en ny måde?
Hvordan får vi alle til at engagere sig? Empowerment og at alle bliver 
hørt.
Følger alle flertallet, eller tør man at mene noget andet?
Er andre også i tvivl om uddannelsesvalg?

Udsagn som:
"Jeg har altid været sikker på mit uddannelsesvalg"
"Jeg er sikker på, hvad jeg skal lave resten af mit arbejdsliv"
"Jeg er/har været bange for at skuffe mine forældre"
"Jeg ved hvad mine kompetencer er" Nej? Hvad ser sidemanden du 
har af kvalifikationer?

Deltagerne stiller sig på en holdningslinje fra "uenig" til "enig".

Bring evt. jer selv i spil!



TAK FOR I DAG

Hvad tager du med dig?



KONTAKT

Alberte Bau Larsen, festivalleder, Ungdommens folkemøde
alberte@ungdomsbureauet.dk

Katrine Schütt, projektmedarbejder, Mangfoldigt Engagement og Katapulten
katrine.s@ungdomsburauet.dk

https://ungdomsbureauet.dk/
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