Gadeplansmedarbejder konference
Den 30.10.2014 til den 31.10.2014
Sted: Hotel Kronprins Frederik i Fredericia
Fagudvalget for Gadeplansarbejde under SSP Samrådet gentager succeen og afholder konference om
Gadeplansarbejde.
Faglige indspark og networking.
Konferencen foregår på hotel Kronprins Frederik i Fredericia.
Kurset er fra 9:30 den 30. okt. til 15:00 den 31. okt.
Magtens dilemmaer
Gadeplansarbejde er fyldt med mange dilemmaer både for de unge og GP medarbejderne. Hvem bestemmer i
relationen, hvem har hvilke muligheder, hvordan skal vi agere?
Torsdag
9:30-10:00 Ankomst og kaffe.
10:00-10:15 Velkomst

v. Jørgen Pedersen.

10:15-12:00 Er gademedarbejderen de unges mand? v. Kevin Perry.
Kevin Perry er post doc assisterende professor ved Aalborg universitet.
Kevin har forsket i hvordan de unge opfatter gadeplansmedarbejderen, er gadeplansmedarbejderen de unges
mand? Er gadeplansmedarbejderen politiets forlængede arm?
Unge indvandrere i danske ghettoer har et dårligt forhold til mange ssp medarbejdere og klubmedarbejdere.
Mistilliden skyldes medarbejderes uklare rolle som mellemled mellem politi og de unge.
Kevin har tidligere arbejdet som gadeplansmedarbejder.
12:00-13:00 Frokost.
13:30-14:30 Networking / Workshop
I denne workshop deles I op, så I kommer til at tale med kolleger der arbejder, så tæt som muligt på jeres eget
arbejdsfelt, formålet er at i kan udveksle erfaringer på jeres specifikke område.
By / land / ledelse / boligområde /fuldtid / deltid.
Ledelse organisation / risiko grupper bande/ dokumentation organisation / metoder praksis/ klub deltid.
Præsenter dig og din organisation.
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Hvad er dine dilemmaer?
14:30 -15:00 Kaffe.
15:00-16:00 Lessons from The Streets v. Pete Harris.
(Oplæget foregår på engelsk).
Pete Harris er senior lektor ved Youth and Community Work på Newman Universitet.
Hvordan kan vi identificere eksklusion blandt unge? Og forebygge kriminalitet? Hvordan når vi de unge der er
sværest at nå?
Hvornår og hvor skal gadeplansarbejdet ske? Hvad virker?
I Gadeplansarbejde blandt unge såvel som i alt ungearbejde er kvaliteten af den ansigt-til-ansigt relationen
(mødet) som gadeplansarbejderen evner at etablere, helt centralt for succesen af relationsarbejdet.
En diskussion af dilemmaer i interventionen.
16:30-17:00 Pause.
17:00-19:00 Action coaching v. Daisy Løvendahl.
Daisy er specialiseret i at hjælpe dedikerede mennesker med at forbinde sig til deres livsformål, bruge deres
styrker og udfolde deres kreativitet.
"Alt hvad vi gør, er stærkere når det kommer indefra".
Så uanset om man skal coache unge, udfordre på svære emner eller skabe en nærværende samtale handler det
om at tage udgangspunkt i sig selv og være autentisk tilstede. Daisy vil på modulet action coaching komme med
nogle praksis værktøjer om hvordan man kan åbne en samtale på gaden og give den unge en tilpas forstyrrelse…
grobund til ny refleksion. Daisy er cand.com i kommunikation og filosofi fra RUC.
19:30 Aftensmad og networking.

Fredag
8:00-9:30 Morgenmad.
9:30-12:30 Open space hvad brænder du for? v. Jan Jonasson.
Jan Johansenon er Chefproces konsulent i Gentofte kommune og vil tage os genne open space sessionen.
Open Space er en metode, hvor man kommer til at tale om det, man selv syntes er mest relevant for sig selv og
dem man kommer til at sidde med mener det samme og det valgte emne. Giversamtalen ikke længere mening
for dig, kan du gå til en amden gruppe, der giver mening for dig.
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12:30-13:30 Frokost.
13:30-14:30 Opsamling på kursus pointer
Ved Sune, Pernille, Hrolf og Jesper.
14:30-15:00 Evaluering og afslutning.
15:00 Forfriskning "to go".
Ret til ændringer af programmet forbeholdes
Tilmelding:
http://www.conferencemanager.dk/gadeplan2014
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