ROLLEMODELINDSATSER
Workshop om unge rollemodeller
i udsatte boligområder

Ønsker I at arbejde med lokale unge fra udsatte boligområder og udvikle eller videreudvikle jeres egen
rollemodelindsats? CFBU inviterer til en arbejdende
workshop, hvor vi diskuterer hvordan en rollemode-

MÅLGRUPPE
Projektledere- og medarbejdere, der arbejder med
eller ønsker at gå i gang med at skabe en rollemodelindsats med lokale unge fra udsatte boligområder.

lindsats kan skabe og synliggøre en positiv udvikling
hos nogle lokale unge, og samtidig inspirere andre
unge til at gå nye veje.

Deltagelse kræver ikke forudgående erfaring med
rollemodeller.

FORMÅLET MED WORKSHOPPEN
•
I bliver klogere på, hvilke unge fra jeres boligområde, der kan blive gode rollemodeller.
•
I sparrer med andre deltagere om, hvordan I kan
udvikle på jeres egen rollemodelindsats.
•
I bidrager med egne perspektiver og diskuterer
konkrete udfordringer med andre deltagere og
CFBU.

UNDERVISERE
Specialkonsulent Mette Fabricius Madsen og konsulent Siff Monrad Langkilde.
FORBEREDELSE
Inden workshoppen bedes I overveje hvilke konkrete
udfordringer, succeser eller perspektiver ved rollemodelmetoden, som I gerne vil bringe i spil på dagen.
TID OG STED
Onsdag d. 5. september 2018, kl. 9:30–15:15
Civica, Carl Nielsens kvarter 14, 2. sal
5000 Odense C
TILMELDING
Frist for tilmelding er d. 29. august. Der er begrænset
antal pladser, og tilmelding er efter først-til-mølle
princippet. Hvert projekt kan deltage med 1-2 deltagere. Send en tilmelding til nbe@cfbu.dk med navnet
og mail på alle deltagere. Tilmelding er bindende.

LÆS MERE OM ROLLEMODELINDSATSER
CFBU udgav i oktober 2017 en rapport om
rollemodelindsatser i udsatte boligområder.

Spørgsmål om workshoppen kan rettes til Mette
Fabricius Madsen, tlf. 30245818, mfm@cfbu.dk eller
Siff Monrad Langkilde, sml@cfbu.dk.

Se mere på www.cfbu.dk.

Se program på næste side >>

FORELØBIGT PROGRAM
9:30:

Ankomst og let morgenmad

10:00: Velkomst og præsentationsrunde
10:30: Ung-til-ung metodens virksomme elementer med inspiration fra:
•
Ungefællesskabet fra Indre Nørrebro
•
Lån & Leg fra Tåstrupgaard
•
Projekt X i Herredsvang
11:00: Gruppearbejde: At vælge gode rollemodeller
12:20: Frokost
13:00: Rekrutteringsstrategi
13:30: Gruppearbejde: At skabe rammerne for ønsket udvikling
14:45: Opsamling
15:15:

Tak for i dag!

OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL WORKSHOP OM DOKUMENTATION OG LOGBØGER
Når du tilmelder dig vores arrangement registrerer vi dit navn, telefonnummer (hvis angivet), mailadresse, samt hvor du er ansat. Disse
oplysninger behandler vi fortroligt. Vi bruger oplysningerne til at kunne sende en bekræftelse på deltagelse, for at kunne tilrettelægge
workshoppen samt sende matriale til dig.
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