FÆLLESSKAB SOM
SOCIAL INTERVENTION?
– SEMINAR OM FOREBYGGELSE

CONFERENCE
IN COPENHAGEN
AU
DPU
AARHUS UNIVERSITET

2

FÆLLESSKABENDE PRAKSIS PÅ TVÆRS AF KOMMUNE,
PRIVATE OG FRIVILLIGE AKTØRER

FÆLLESSKAB SOM SOCIAL
INTERVENTION?
– SEMINAR OM FOREBYGGELSE

Mange sociale interventioner har fokus på problemer hos de unge og er ofte
meget individualiseret. Hvad sker der, når indsatsen er en invitation til et
fællesskab?
Det er forskere og praktikere på tværs af to byer ved at undersøge.
Forebyggelse og fællesskabende praksis handler om at skabe inkluderende
fællesskaber, som giver de unge, forældre, myndigheder og lokalsamfund
nye muligheder for at handle sammen

Få midtvejsresultaterne, vores viden og best practice.
Dato: 13.-14. januar 2020
Sted: Hillerødholmsskolen i Kantinen, Hillerødsholmsalle 2, 3400 Hillerød
Kontaktperson: Hillerød Kommune Basen, Mikael Holm Conner,
email: mhoa@hillerod.dk, tlf 72328946, www.Basen-Hillerod.dk

Forsidefoto: Colourbox.com
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Få viden du kan bruge i praksis
Få netværk du kan bruge i din hverdag
Seminaret er en del af forskningsprojektet ”Brobygning og fællesskabende praksis”, der er forankret på DPU, Aarhus Universitet. Forskningsprojektet er finansieret af Velux-Fonden, og involverer
Den Sociokulturelle Landsby, Street-Lab fra Hillerød, samt Gadepulsens Projekt Aktive Drenge, fra
Nørrebro. Hensigten er at dele metoder og erfaringer.

Deltagere
Seminaret henvender sig til alle, der i deres arbejdsliv og dagligdag arbejder med børn og unge.
Vi ønsker at tænke i helhed og handle på tværs af praksisser for at opbygge et kendskab til hinandens praksis, samt en fælles forståelse for hvordan man kan arbejde med målgruppen.
Seminaret er særlig relevant for folkeskoler, privatskoler, SSP, uddannelsesinstitutioner, pædagoger, inklusionspædagoger, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, psykologer,
integrationskonsulenter, forskere, kirker, trossamfund, boligforeninger, politi, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, frivillige, embedsmænd og politikere.

Indhold
Seminaret er sammensat af foredrag, paneldebatter og workshops ved professionelle og førende forskere, som arbejder med børn og unge, og deres familier. Efter alle oplæg har du mulighed for at stille fremadrettede og kritiske spørgsmål om problemstillinger med direkte relevans
for dit eget arbejde.

Arrangører:
DPU, Aarhus Universitet, Hillerødholmsskolen, Hillerød kommune og EU projektet Cohesion

Pris:
750 kr., inklusiv to dages seminar og fuld kost.

Kontakt:
Kontaktperson: Hillerød Kommune Basen, Mikael Holm Conner, email: mhoa@hillerod.dk, tlf
72328946, www.Basen-Hillerod.dk
Vi forbeholder os retten til ændringer

FÆLLESSKABENDE PRAKSIS PÅ TVÆRS AF KOMMUNE,
PRIVATE OG FRIVILLIGE AKTØRER

4

PROGRAM
Mandag 13. januar
8.30-9.00:

Ankomst, registrering og kaffe

9.00-9.30:

Velkomst ved Hillerøds borgmester Kirsten Jensen

Tema: Hvordan arbejder vi med inkluderende og fællesskabende forebyggelse?
9.30-10.00:
		
		
		
		
		
		
		

Hvordan arbejder vi med inkluderende og fællesskabende forebyggelse?
Hvordan arbejder vi i projekt ’Brobygning og fællesskabende praksis’ med at
skabe modeller for forebyggelse for og med mennesker i udsatte positioner. Og
hvordan undgår vi, at de forebyggende initiativer ender med at stigmatisere
og marginalisere de involverede, fordi de falder ind under den hårde bekæmpelsesdiskurs? Overvejelser om forskelle og ligheder mellem det forebyggende
arbejde i Hillerød og på Nørrebro.
Oplæg ved Line Lerche Mørck

10.00-10.30:
		
		
		
		

Sammen er vi mere Hillerød. Hvordan fællesskab skaber muligheder for borgere
i Hillerød’. I Hillerød har man dannet netværket Den Sociokulturelle Landsby,
hvor mere end 30 sociale og kulturelle initiativer, frivillige og private virksomheder
skaber projekter sammen.
Oplæg ved Tina Wilchen Christensen

10.45-11.15
		

Spørgsmål til panel ved Line Lerche Mørck, Tina Wilchen Christensen og Svenn
Petersen.

11.30-13.00

Workshop

Tema: Fællesskabelse i et helhedsorienteret forebyggende arbejde?
Man skal vælge en ud af de fire workshops:
Workshop 1. Hvordan kan den lokale kirke have en funktion som brobygger og ressource til
gavn for relationsarbejde i boligområdet?
Oplæg ved Thyge Enevoldsen
Workshop 2. ”I kampens hede” - mellem fællesskabelse og polarisering - når Rasmus Paludan
påvirker det forebyggende social pædagogiske arbejde.
Oplæg ved Wael Adnan Aiche & Line Lerche Mørck
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Workshop 3. Cand.selv - trivselsundervisning. Praktisk træning af trivsel og ressourceadfærd i
fællesskaber. Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Advarsel, alle deltagere vil på egen krop
få smagsprøver på den undervisning vi udsætter vores undervisere og elever for. Til gengæld
deler vi også vores viden med Jer.
Oplæg ved Mikael Holm Conner og Michael Østergaard.
Workshop 4. Forebyggelse af radikalisering og mistrivsel samt undervisningsmateriale til folkeskolerne om medborgskab.
Oplæg ved EU projektet Cohesion
Alle deltagere får et gratis eksemplar af undervisningsmateriale der er under udvikling.
13.00-14.00: Frokost
Tema: Mellem fællesskabelse og skole?
14.00-14.45: Skolen i med- og modgang. Oplæg ved Helle Rabøl Hansen & Sarah Falster
15.00-15.45
		
		
		

Brobygning – når børn og unge bliver medskabere: Fra problemer med udsathed, udenforskab, skolemistrivsel eller misbrug til engagerede brobyggere. Oplæg ved Maja Baunbjerg Madsen, Cindy Macelly, Søren Lerche og Line Lerche
Mørck

15.45-16.30
		

Panel ved Maja Baunbjerg Madsen, Cindy Macelly, Søren Lerche, Line Lerche
Mørck, Helle Rabøl Hansen, Sarah Falster og Michael Østergaard

Tirsdag 14. januar
8.30-9.00:

Ankomst, registrering og kaffe

Tema: Fremstillinger og dialog om udsathed og ressourcer - hvad (over)ser vi? Hvordan kan
dokumentations-former give mening for de involverede?
9.00-9.40:
		
		

Hvordan udvikler vi meningsfulde fremstillinger af mennesker og fællesskaber
og deres udvikling?
Oplæg ved Morten Nissen, Line Lerche Mørck og Cindy Macelly
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9.50-10.30:
		
		
		
		

De svære samtaler og aktiviteter med børn i mistrivsel eller sorg. Hvordan kan
vi som skole, familie, institution eller gennem de unges fritidsinteresser støtte op
om børn og unge der mistrives eller er i sorg over at have mistet en pårørende
eller har en syg pårørende.
Oplæg ved Gitte Jørgensen

10.45-11.15

Panel ved Gitte Jørgensen, Morten Nissen, Line Lerche Mørck og Cindy Macelly

11.30-13.00

Workshop

Tema: Workshop – hvordan organiserer man brobyggende fællesskaber
Man skal vælge en ud af de tre workshops
Workshop 1. StreetDecency – overskridelser af polarisering mellem ”gaden” og ”institutionerne” via individuelle og kollektive bevægelser i og gennem pædagogiske gråzoner.
Oplæg ved Ivica Ilic og Brahim Ziyani
Workshop 2. Kulturgruppen: Koncerter og festival arrangeret i sociale boligområder i samarbejde sociale og kulturelle aktører som fx Hillerødbibliotek, kirke, boligområde og regional
spillested klaverfabrikken.
Oplæg ved Marie Smith og Thyge Enevoldsen
Workshop 3. Hvordan kan institutioner give nye udsatte borgere ejerskab over byen?
Mohammed fortæller om hans engagement og bidrag til fællesspisningerne i Hillerød, og
engagementets/fællesspisningernes betydning for ham og det at føle sig velkommen som ny
Hillerød-borger. Hvordan Mohammed også har fortsat arrangeret fællesspisning i nye kontekster, fx Street-Lab og fællesspisningsarrangement i fælleshuset, da han ankom som ny beboer
i den bolig sociale forening.
Oplæg ved Mohammed Al Zayide og Søren Lerche
13.00-14.00

Frokost

14.00-16.00:

Live landsbysamling
Sæt dine ressourcer i spil, gå på jagt efter synergier, find samarbejdspartnere,
få idéer og kontakt med nye målgrupper, når vi omdanner seminaret til en live
landsbysamling. Samtidig får du inspiration til hvordan man kan bruge og facilitere handlekraftige netværk i en fællesskabende praksis.
Faciliteret af Tinne Simonsen og Anne Bregenov-Larsen.
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Profiltekster:
Anne Bregenov-Larsen er Specialkonsulent i Ældre og Sundhed Hillerød Kommune.
Brahim Ziyani er medarbejder i Projekt Aktive Drenge, Gadepulsen, Indre Nørrebro.
Cindy Macelly er mor til ung og næstformand i Street-Lab Hillerød Multipark
Gitte Jørgensen er leder af Børnefamilie huset Buen Hillerød Kommune.
Helle Rabøl Hansen er post doc på projekt ’Brobygning og fællesskabende praksis’, ved DPU,
og selvstændig konsulent, der har beskæftiget sig med mobning som fagområde siden 1998.
Først som juridisk fuldmægtig i Børnerådet og senere som sekretariatsmedarbejder i Børns Vilkår. I 2005 var hun medstifter af praksis netværket: AMOK, AntiMObbeKonsulenterne. Helle fik
tildelt ph.d.-graden i 2011 med afhandlingen: ”Lærerliv og elevmobning”. Øvrige fagområder:
FN Konventionen for Barnets Rettigheder, Børnekonventionen / Børn som part i forvaltningssager / Skolelovgivning / Børn i skilsmisser.
Ivy Ivica Ilic er cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra DPU, Aarhus Universitet, med speciale
om Projekt Aktive Drenge. Han har en baggrund som lærer indenfor specialområdet. Til dagligt er han ansat som praksisvejleder ved Center for Familie og Handikap i Fredensborg kommune.
Kirsten Jensen er borgmester i Hillerød Kommune
Line Lerche Mørck er professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet, og leder af Velux-hum
praksis-projektet ’Brobygning og fællesskabende praksis’. Hendes forskningsområde er børn,
unge og voksne i marginale positioner, og hun arbejder med kombinationer af forskning og
praksisudvikling. Centralt i hendes forskning står hendes teori om såkaldte grænsefællesskaber, som kan medvirke til læring og overskridelse af marginalisering.
Maja Baunbjerg Madsen er kandidatstuderende i psykologi, på Københavns Universitet og er
studentermedhjælper og forskningspraktikant på forskningsprojektet ’Brobygning og fællesskabende praksis’. I projektet har hun et særligt fokus på Hillerød Øst og forbindelser mellem
Hillerød Øst og resten af Den Sociokulturelle Landsby.
Marie Schmidt er Projektkoordinater på Østfestivalen i Hillerød Kommune
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Mikael Holm Conner er SSP-medarbejder i Hillerød Kommune.
Michael Østergaard er afdelingsleder Hillerødholmsskolen.
Mohammed Al Zayide har gået på Grundtvigs Højskole og været frivillig som kok til fællesspisningerne. Mohammed flyttede efter højskoleopholdet til Hillerød og fortsatte med at være
frivillig i forbindelse med fællesspisninger på Hillerød bibliotek, Street-Lab og den nye boligforening som han flyttede ind i.
Morten Nissen er ph.d., dr. psych. og professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet. Han er mellemleder af forskningsprogrammet “Motivation, Pædagogik og ledelse” og underviser i uddannelsesvidenskab og pædagogisk psykologi. Hans forskning har især udviklet teoretiske
begreber om fællesskab, subjektivitet, praksis og standard gennem dialog med udvikling af
socialt og pædagogisk arbejde med bl.a. unge stofbrugere.
Sarah Falster er cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra DPU, Aarhus Universitet, og medarbejder i Projekt Aktive Drenge, Gadepulsen.
Svenn Petersen Leder SSP/Basen Hillerød kommune, tidligere lærer, uddannet Kriminolog.
Søren Lerche højskolelærer, konsulent ved Hillerød Kommune SSP/Basen, konsulent i EU projektet COHESION forebyggelse af radikalisering og skabelsen af medborgerskab i folkeskolerne.
Tina Wilchen Christensen er ph.d. og adjunkt på DPU, Aarhus Universitet. Omdrejningspunktet for hendes forskning er, hvorledes fællesskaber skabes og den enkeltes identificering med
det. Tina har haft et særligt fokus på veje til deltagelse i - og exit fra ekstreme politiske grupper, re-integrering af tidligere politiske/religiøse ekstremister og fremmedkrigere samt forbyggende indsatser.
Tinne Simonsen er Udviklingskonsulent i Kultur og Udvikling Hillerød Kommune
Thyge Enevoldsen er Diakonikonsulent i Helsingør stift og SSP medarbejder i Hillerød kommune. Fra 1991-2019 sognepræst i Grønnevang kirke - og medstifter af Kirke Care
Wael Adnan Aiche er Uddannet social pædagog, studentermedhjælper og forskningspraktikant ved Line Lerche Mørck i Veluxprojektet. Studerer en kandidat i pædagogisk Sociologi.

