Kick-Off konference om trivsel på
ungdomsuddannelserne
Tirsdag den 29. november 2016 kl. 12.00 - 15.30

VEJLE

Kære elevråd og skoleledelse
I inviteres hermed til konference tirsdag den 29.
november 2016 i Regionshuset i Vejle.
Efter regionsrådets beslutning om at fortsætte indsatsen for unges mentale trivsel på ungdomsuddannelserne, har vi besluttet at inddrage de unge igen.
Sidste gang, vi inviterede de unge, var i forbindelse
med konferencerne ”Unges bud på bedre trivsel” i
maj måned, som var en stor succes.
Vi arrangerer derfor en ½ dags konference, som vi
kalder Kick-Off, fordi det er nu, vi spiller bolden over
til ungdomsuddannelserne. Konferencen skaber
rammen for en eftermiddag, hvor der lægges op til
kreativ og konkret idéudvikling, så både elevråd og
skoleledelse kan lade sig inspirere og tage nogle
brugbare ting med hjem og implementere lokalt.
Inspirationsworkshops
1. Eksperimentér med hverdagen – lav en invitation el. lign. til trivselsskabende aktiviteter v.
Mette Ullersted, Playmaker
2. Samarbejde med skoleledelsen - hvordan? Inspiration til det gode samarbejde v. Julie Schneekloth, projektmedarbejder, Ungdomsbureauet
3. Deltag i den offentlige og politiske debat – find

frem til de rigtige budskaber og medier v. Anders
Vildsø Andreasen, projektleder, Ungdomsbureauet
4. Find den indre kunstner frem og vær med til
at skabe et billede, der siger noget om, hvad
trivsel er på jeres skole v. Kirsten Schwartz,
billedkunstner og leder af Kunstskolen/Galleri
Schwartz
Tilmelding senest den 18. november via linket:
https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=44107
Ved tilmelding vælger man, hvilken workshop man
ønsker at deltage i.
Se programmet på næste side. Ved spørgsmål er I
velkomne til at kontakte os i PsykInfo via
psykinfo@rsyd.dk eller tlf. 9944 4546.
Praktisk info
Dato: Tirsdag den 29. november 2016
Tid: Kl. 12.00 - 15.30 inklusiv frokost
Sted: Regionsrådssalen, Regionshuset Vejle, Damhaven 12, 7100 Vejle
Pris: Deltagelse er gratis, men uddannelsesinstitutionerne skal selv dække transporten

Konferenceprogram

Tirsdag den 29. november 2016 kl. 12.00 - 15.30
Ordstyrer: Ulla Lindgren, leder af PsykInfo Region Syddanmark
Kl. 12.00 - 12.30:

Check-in og frokost

Kl. 12.30 - 12.35:

Velkomst v. Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark

Kl. 12.35 - 12.45:

Hvad virker godt, når man vil styrke trivslen på ungdomsuddannelserne? V. Birthe Navntoft, afdelingschef Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark

Kl. 12.45 - 13.00:

De unge skal på banen v. Julie Schneekloth, projektmedarbejder,
Ungdomsbureauet

Kl. 13.00 - 14.00:

4 forskellige inspirationsworkshops – udvikling af konkrete idéer
og redskaber, der kan bidrage til trivsel på uddannelserne

Kl. 14.00 - 14.15:

Pause

Kl. 14.15 - 15.00:

De forskellige workshops præsenterer deres idéer

Kl. 15.00 - 15.10:

Hvordan kan vi sammen løfte opgaven om unges trivsel? V. Ole
Ryttov, sygeplejefaglig direktør, Psykiatrisygehuset, Region Syddanmark

Kl. 15.10 - 15.30:

Afrunding på dagen ved PsykInfo Region Syddanmark

Kl. 15.30:

Tak for i dag

