FAGKONFERENCEN 2022

Sådan motiverer vi skoletrætte unge til
at have ambitioner for skolearbejdet!
- i samarbejde med civilsamfundet

Allan Sjølin
Guitarist
- og mandolinist

Torsdag d. 25. aug.

Kom og bliv
inspireret
Anders Bircow
Konferencier

- få fingeren på pulsen,
forfrisket af udvalgte
eksperter!

ALLE UNGE HAR
EVNER, STYRKER OG TALENTER
- SÅDAN HJÆLPER VI DEM BEDST TIL AT BRUGE DEM...

KONFERENCEANSVARLIG:
LANDSFORENINGEN
TALENTSPEJDERNE
Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig,
upolitisk og ikke religiøs humanitær organisation.
Gennem vores talentprogrammer styrker vi unge
mellem12-25 år.

KOM TIL EN SPÆNDENDE OG INSPIRERENDE DAG,
hvor skarpe profiler kommer med deres bud på, hvad der
påvirker de unge i dagens samfund, og hvad vi sammen
kan gøre for at få flere unge til at lykkes og have ambitioner
for skolearbejdet.

PROGRAM
08.15 - 09.00 Registrering og morgenkaffe
Musik ved Allan Sjølin, guitarist- og mandolinist.
09.00 - 09.05 Velkomst
v/ Bestyrelsesformand for Landsforeningen Talentspejderne, Ulrik Husum.
09.05 - 09.15 Dagens program
Præsentation ved konferencier Anders Bircow.
09.15 - 09.55 Kost, adfærd og indlæringsevne
Hvordan spiser unge i dag, hvis de vil have energi og overskud til både at passe deres skolearbejde,
fritidsinteresser og venner. Hvordan påvirker kost, søvn og gode vaner evnen til at lære og til at klare sig
godt? Bliv inspireret med enkle og simple metoder for at hjælpe de unge til mere fokus på en sund livsstil.
Spørgsmål fra salen.
v/ Frede Bräuner, ekspert i kost, motion og læring.
09.55 - 10.40 Elev-vitaliserende samtaler
Læringsvitaliserende samtaler skaber rammer for dialog med elever om, hvad der vitaliserer dem i deres
skole i form af mening, engagement, opgaveløsning, relationer og trivsel, samt hvilke udfordringer, eleven
oplever i forhold til dette - og hvad der i givet fald skal til for at håndtere disse udfordringer. Målet med
læringsvitaliserende samtaler er at understøtte den unges engagement i skolearbejdet og i fællesskabet.
Oplægget vil fortælle om grundlaget for og grundtanken i læringsvitaliserende samtaler – herunder, også
hvad der karakteriserer vitaliserende læringsmiljøer.
Spørgsmål fra salen.
v/ Jan Tønnesvang, Professor ved Psykologisk Institut, Århus Universitet.

PROGRAM
10.40 - 11.00 Pause
Musik ved Allan Sjølin, Guitarist- og mandolinist.
11.00 - 11.45 Motivationspædagogik og high performance kultur
Stræbes der efter bedste sammenhæng mellem det eleverne skal lære og det de har lyst til at lære, ja så
skabes grobund for ”high performance”. En kultur der i sin gode form, opstår ved at italesætte forskelligheder
som en styrke og sørge for at den enkelte elev får øje på egne læringsstile. Men også sådan at den enkelte
elev i det daglige får mulighed for at arbejde ud fra sin foretrukne måde. Så vil eleven lære mere og måske
ændre hele sin indstilling til skolearbejdet, fordi denne opmærksomhed på variation og accept giver positiv
energi til, at alle yder deres bedste.
Spørgsmål fra salen.
v/ Svend Erik Schmidt, ekspert i kommunikation og læring.
11.45 - 12.45 Frokost
Musik ved Allan Sjølin, guitarist- og mandolinist.
12.45 - 13.30 Karakterstyrkernes betydning for elevens udvikling og engagement
Vi kommer per definition engagerede til verden, og det kommer ikke mindst til udtryk gennem børns
uudtømmelige nysgerrighed og virkelyst. Og som alle andre pattedyr stræber vi instinktivt efter at engagere
os i svære aktiviteter på måder, der opleves ubesværede – fordi det gennem millioner af år har været en
overlevelsesbetingelse. Vi er med andre ord naturligt optimerede til pædagogisk bæredygtighed. Når elever
mister interessen for at lære i skolen, står det således i direkte modsætning til, hvad de har brug for, og hvad
samfundet har brug for. Alle taber derved. Med afsæt i blandt andet positiv-psykologisk forskning giver Hans
Henrik Knoop et bud på, hvordan man både kan forebygge og behandle skoletræthed uden medicin.
Spørgsmål fra salen.
v/ Hans Henrik Knoop, ekspert i anvendt positiv psykologi.
13.30 - 14.15 HJERNER under pres
Hvordan fungerer unge hjerner og hvordan motiverer vi dem, er et par af de spørgsmål, som Ann Elisabeth
Knudsen besvarer. De unge er i dag udsat for pres fra alle sider, så stress er nærmest en del af hverdagen.
Det har betydning for hjernens funktion, for deres motivation og for deres lyst til at give sig i kast med noget
nyt. Hvordan de teknologiske devices påvirker de unges trivsel, herunder deres sociale liv, og deres interesse
for skolen, bliver ligeledes adresseret og Ann kommer med forslag til en digital dannelse.
Spørgsmål fra salen.
v/ Ann Elisabeth Knudsen, ekspert i neuropsykologi og hjerneforskning.
14.15 - 14.35 Pause
Musik ved Allan Sjølin, guitarist- og mandolinist.

”De unge er i dag udsat for pres fra alle sider,
så stress er nærmest en del af hverdagens betingelser.”
// Hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen

14.35 - 15.00 Hvordan kan en frivillig mentor gøre en forskel for en sårbar ung?
Selv om der er gået næsten tre tusinde år siden begrebet ”mentor” blev beskrevet første gang, holder
konceptet stadig. Men hvad er det, der er unikt ved et forløb med en mentor? Hvad skal man sikre sig for,
at et mentorforløb bliver en succes for såvel mentor som den unge? Disse spørgsmål besvarer Tom i sit
oplæg. Tom fortæller også om sine egne erfaringer som mentor, med rekruttering og uddannelse af mentorer.
Spørgsmål fra salen.
v/ Tom Thinggaard Pedersen, ekspert i mentoring.
15.00 - 15.45 Samskabelse og fællesskaber - hvad ”tænder” de unge i dag?
Gruppearbejde og fælles projekter kender de fleste klassemiljøer. Alligevel har aldrig så mange unge følt sig
både ensomme og utilstrækkelige. Vi har en generation Z, der får skyld for at være egocentrerede og som
har fokus på at kunne iscenesætte sig som en succes. Ved at kigge på skolen som rammen for udvikling og
sætte ind med fortællingen om samskabelse i fællesskabet, ligger der et potentiale i at få løftet samspillet.
Mennesker er mere eller mindre bevidste om, at vi præger hinanden i det daglige samarbejde. Vi kan
sammen vise de unge mennesker vejen.
Spørgsmål fra salen.
v/ Tyge Mortensen, ekspert i samskabelse.
15.45 - 15.55 Afslutning
v/ konferencier Anders Bircow.

KOM OG BLIV INSPIRERET - FÅ FINGEREN PÅ PULSEN - FORFRISKET AF UDVALGTE EKSPERTER!

Udviklingen, ikke mindst den teknologiske, går
forrygende stærkt. Og meget tyder på, at det kan
være mere stressende at være ung i dag end for
bare 10 år siden, hvor Talentspejder-konceptet
blev introduceret. Men hvad er det, der har
ændret sig i denne periode og hvordan påvirker
det vores unge?

Hvordan kan vi sammen sikre, at særligt de
sårbare unge har interesse for læring, og i højere
grad oplever glæden ved at dygtiggøre sig og
opnå deres mål - det er spørgsmål som belyses på
konferencen.

OM OPLÆGSHOLDERNE
ANN ELISABETH KNUDSEN
Ekspert i neuropsykologi og hjerneforskning.

Ann er uddannet cand.mag. og er lektor i dansk og psykologi. Ann’s fokusområde er forskning i hjernens udvikling og funktion, og hun har bidraget
i diverse forskningsprojekter på børne-og ungeområdet. Ann har skrevet
flere bøger om emnet som fx ”Seje drenge og superseje piger”, ”Pæne piger og dumme drenge”, ”Hallo - er der hul igennem?” og senest ”Diagnose
eller opdragelse?”. Hertil har Ann som konsulent bidraget med udvikling af
skoleområdet i blandt andet Århus Kommune. I dag fungerer Ann primært
som foredragsholder og bidrager med sin ekspertviden i aviser, tidsskrifter,
i radio samt på TV.

FREDE BRÄUNER
Ekspert i kost, motion og læring.
Frede er uddannet lærer og har blandt andet arbejdet på en specialskole i
Århus, hvor han sammen med kolleger søsatte et stort mad- og sundhedsprojekt. Med baggrund i projektet udgav Frede Bräuner i 2002 bogen “Kost
– adfærd – indlæringsevne” og en kogebog, der hjælper unge på vej til
bedre kostvaner. Frede har ligeledes erfaring fra det landsdækkende projekt, KANDIDATERNE, der modtog støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond.
KANDIDATERNE, som var målrettet udsatte unge, havde fokus på værdien
af gode vaner og rutiner. Udover projektarbejdet arbejder Frede som konsulent og foredragsholder.

SVEND ERIK SCHMIDT
Ekspert i kommunikation og læring.
Svend Erik har som lærer været medudvikler af store pædagogiske
forandringsprocesser i Billund Kommune. Sideløbende med dette
arbejde har Svend Erik Schmidt uddannet sig i læringsstile og non-verbal
kommunikation og gruppedynamik i USA og har siden da som ekspert i
læring og kommunikation arbejdet med at implementere nogle af ideerne
i børnehaver, skoler, erhvervsskoler og øvrige organisationer i Danmark.
Svend Erik Schmidt er også manden bag TV2-serierne: ”Plan B” og “Skolen
– verdensklasse på 100 dage” og arbejder med udviklingen af nye
TV-programmer inden for læring og kommunikation.

OM OPLÆGSHOLDERNE
TOM THINGGAARD PEDERSEN
Ekspert i mentoring.
Tom har mere end 20 års erfaring inden for mentoring. Han startede som
en af pionererne i Danmark et mentorprogram for femten udsatte unge på
den multinationale virksomhed Grundfos i Bjerringbro.
Senere grundlagde Tom landets første virksomhed, der tilbød uddannelse
af mentorer. Virksomheden er på nuværende tidspunkt den største
udbyder af mentorkurser i Skandinavien. Tom har selv uddannet omtrent
10.000 mentorer for erhvervsskoler, jobcentre og private virksomheder og
har udgivet flere bøger om emnet. Tom arbejder ud fra filosofien, at alle
har talenter, men kan have brug for hjælp til at få øje på dem.

HANS HENRIK KNOOP
Ekspert i anvendt positiv psykologi.
Hans Henrik Knoop er psykolog og lektor ved Aarhus Universitet. Han er
desuden Extraordinary Professor ved North-West University i Sydafrika.
Hans Henrik Knoop forsker primært i positiv psykologi, hvor hans fokus er
på læring, kreativitet og trivsel i pædagogik og arbejdsliv.
Ud over at have været med til at etablere Danmarks første internationalt
akkrediterede masteruddannelse i positiv psykologi, har han gennemført
en række forskningsprojekter. Disse er både gennemført i Danmark og internationalt. Hans Henrik Knoop har været forfatter eller medforfatter på
en lang række bøger og artikler om emner som positiv psykologi, ledelse,
arbejdsmiljø og læring.

JAN TØNNESVANG
Ekspert i identitetsskabelse og vitaliseringspsykologi.
Læringsvitaliserende samtaler skaber rammer for dialog med elever om,
hvad der vitaliserer dem i deres skole i form af mening, engagement,
opgaveløsning, relationer og trivsel, samt hvilke udfordringer,
eleven oplever i forhold til dette - og hvad der i givet fald skal til
for at håndtere disse udfordringer. Målet med læringsvitaliserende
samtaler er at understøtte den unges engagement i skolearbejdet og i
fællesskabet. Oplægget vil fortælle om grundlaget for og grundtanken
i læringsvitaliserende samtaler – herunder, også hvad der karakteriserer
vitaliserende læringsmiljøer”

OM OPLÆGSHOLDERNE
TYGE MORTENSEN
Ekspert i samskabelse.
Tyge er uddannet cand. agro. med efteruddannelse indenfor ledelse,
innovation, kreative processer og forretningsudvikling. Han er tidligere
forstander på Ryslinge Højskole, uddannelsesleder på Tietgenskolen og
har arbejdet med organisationsudvikling. Tyge har viet sit selvstændige
virke til udvikling af trygge og kreative lokalsamfund, som selv kan
tage hånd om deres egen udvikling og med udgangspunkt i det gamle
ordsprog ”Det kræver en hel landsby at opdrage et barn”.
Tyge er desuden generalsekretær i Selskabet for Fremtidsforskning og
arbejder som foredragsholder og facilitator.

KONFERENCIER OG MUSIK
ANDERS BIRCOW
Konferencier.
Du kender ham bedst som ”ham i midten” i Linie 3.
Men han er meget mere end det. Anders Bircow har gennem et langt og
begivenhedsrigt liv i underholdningsbranchen lært, hvordan man gennem
tankerne og måden man anskuer livet på, bliver et lykkeligere og mere
bekymringsfrit menneske. Gennem adskillige coaching-uddannelser og ar
på egen krop, er han i dag et inspirerende og livsklogt menneske som har
evnen til at få andre mennesker på samme lykkelige vej.

ALLAN SJØLIN
Guitarist- og mandolinist.
Allan Sjølin er professionel klassisk guitarist- og mandolinist. Han er
solistuddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Allan har
bl.a. arbejdet med Det Kongelige Kapel, Danmarks Radio SymfoniOrkester,
DiamantEnsemblet, Kroger Kvartetten, Holbæk Ensemblet, Trio Amerise,
Nordahl Quartet, Choro Vivo, Bjarke Mogensen, mfl. Han er fast medlem af
den prisbelønnede Copenhagen Guitar Duo.

Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, non-profit, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation.
Du kan læse mere om os på www.talentspejderne.org

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Torsdag den 25. august kl. 8.30-15.55
Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
55oo Middelfart
Telefon: 63 43 63 63
Email: park@millinghotels.dk
www.millinghotels.dk
Kørsels- og parkeringsvejledning
Milling Hotel Park ligger i hjertet af Middelfart, tæt på stationen, tæt på vandet og midt i byens liv.
Vi opfordrer alle vores gæster til at tage offentlig transport. Find din rejse på www.dsb.dk eller www.rejseplanen.dk.
Der forefindes gratis parkering ved hotellet.

Målgruppe

Konferencegebyr

UU-ledere og medarbejdere, klubledere og medarbej-

Kr. 1.895,00 ekskl. moms.

dere, socialpædagoger, institutionsmedarbejdere, vej-

Beløbet dækker deltagelse i konferencen, materia-

ledere, virksomhedsledere og medarbejdere, socialråd-

ler og fuld forplejning. Tilmeld fem og betal for fire.

givere, mentorer, ungerådgivere, lærere, skoleledere,

Tilmelding er bindende. Der bliver fremsendt en

undervisere, konsulenter, PPR-medarbejdere, politike-

elektronisk faktura. Ved tilmelding bedes adresse og

re, byrådsmedlemmer, kommunale beslutningstagere,

evt. EAN nr. oplyses.

chefer, ledere og medarbejdere, virksomhedsledere,

Evt. overskud vil tilfalde Landsforeningen

afdelingsledere, direktører etc. Kort sagt alle som

Talentspejdernes arbejde med at hjælpe sårbare

arbejder med unge i alderen 12-25 år.

børn og unge.

Tilmelding

Spørgsmål om det faglige indhold

Skal ske senest den 19. juli 2022 eller så længe, der er

Har du spørgsmål til det faglige indhold, er du vel-

ledige pladser.

kommen til at kontakte konferencekoordinator

Gå ind på https://talentspejderne.nemtilmeld.dk.

Tom Th. Pedersen, på telefon 25 77 86 46

Der kan deltage 350 pers. på konferencen, og tilmel-

– eller sende en mail til tom@talentspejderne.org

ding vil foregå efter først-til-mølle princippet.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i
programmet.

Overnatning
Overnatning kan ske ved henvendelse til Milling Hotel

Kontaktadresse:

Park eller på www.millinghotels.dk

Landsforeningen Talentspejderne
Koglevej 36
8960 Randers SØ
cvr. 34102066

OBS: Covid-19
I tilfælde af at konferencen som følge af COVID-19 restriktioner ikke kan gennemføres i Milling Hotel Park, vil vi
i stedet tilbyde konferencen i form af en digital løsning - og i samme tidsrum. Der vil blive refunderet et beløb
svarende til udgiften til forplejning og lokaleleje kr. 495,-.

