Temadag på Holmstrupgård
Holmstrupgård afholder temadag med fokus på
Sårbare unges motivation og overgang til voksentilværelsen
Onsdag den 24. januar 2018 kl. 9.00-16.00
på Holmstrupgård

Noemi Katznelson, professor MSO og leder af Center for ungdomsforskning

Formålet er at udbyde en temadag til vores samarbejdspartnere,
hvor der sættes fokus på arbejdet med at motivere sårbare unge
til fortsat udvikling med henblik på uddannelse/arbejde og overgangen til en mere selvstændig tilværelse/voksentilværelse.

Ole Steen Kristensen, professor ved
Psykologisk institut

Vi har i den forbindelse inviteret 2 anerkendte forskere, som netop
har haft dette som deres centrale arbejdsområde gennem flere år,
samt en praktiker fra Unge & Uddannelse, Jobcenter Aarhus. Endelig holder 2 tidligere anbragte unge på Holmstrupgård oplæg og
besvarer spørgsmål.
Dagen vil bestå af oplæg med plads til spørgsmål og diskussion
samt paneldebat til sidst.

Program for dagen:
Kl. 09.00-09.20:

Velkommen og præsentation af Holmstrupgård

Kl. 09.20-10.30:

Den vanskelige overgang til voksenlivet for tidligere anbragte unge v/Ole Steen Kristensen
Unge, der har været anbragt uden for eget hjem, er meget forskellige. Trods dette tegner der sig alligevel nogle generelle
tendenser: Tidligere anbragte unge opnår ikke samme uddannelsesniveau som andre unge og er tvunget til at navigere
mellem en tyngende fortid og en håbefuld fremtid. Dette belyses ud fra eksisterende forskning og spørgsmålet rejses,
hvordan vi undgår, at fortidens negative oplevelser optager den unge og drejer den unges orientering væk fra
fremtiden over mod at klare dagen og vejen

Kl. 10.30-10.50:

Kaffepause

Kl. 10.50-12.00: Sårbare unges vej gennem uddannelse og beskæftigelse v/Noemi Katznelson
Hvem er de unge, og hvordan kan vi samfundsmæssigt forstå udsathed i dag. Dernæst stilles der skarpt på de
unges vej gennem uddannelse og beskæftigelse og på deres motivation for uddannelse, og hvordan man professionelt
kan arbejde med at styrke den
Kl. 12.00-12.50: Frokost
Kl. 12.50-13.50: Summegrupper og paneldebat med oplægsholdere
Kl. 13.50-14.05: Kaffepause
Kl. 14.05-14.55:

Oplæg v/Pernille Randrup-Thomsen, afdelingsleder, Unge & Uddannelse, Jobcenter Aarhus

Kl. 14.55-15.40:

2 tidligere anbragte unge på Holmstrupgård holder oplæg/besvarer spørgsmål om overgangen til voksenlivet

Kl. 15.40-16.00: Afrunding og rundvisning

Tilmelding:
Du tilmelder dig på http://tilmeld.holmstrupgaard.dk/, hvor du angiver dit fulde navn. Hvis du er offentligt ansat, vil du få
en regning tilsendt via EAN, ellers skal du ved tilmelding overføre 950 kr. til konto 7831 (reg.nr.) 4003803 (kontonr.),
eller betale via mobilepay: 24984. Husk at oplyse dit fulde navn. Tilmeldingsfrist: 8. januar 2018. Pris: 950 kr. pr.
deltager inkl. forplejning. For yderligere spørgsmål: Birgitte Nellemann: binean@rm.dk.

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand
Tlf. 7847 8600
www.holmstrupgård.dk

- Socialpsykiatri for unge

