Regjeringen ønsker at de unge skal tas på alvor og deres synspunkter bli tillagt vekt. Det er fra 2019 innført
lovpålagt ungdomsråd i alle kommuner. Lokalmiljøet er derfor den viktigste arenaen for medvirkning
og gode oppvekstsvilkår for ungdom. Det er grunnleggende viktig at alle barn og unge, uavhengig av
kjønn, seksuell orientering, funksjonsnivå og bakgrunn gis mulighet til å delta i samfunnet og å påvirke
samfunnsutviklingen.
Årets ungdomskonferanse er en omprofilering av Barne-, og ungdomskonferansen som har vært arrangert
siden 2003. Omprofileringen er gjort på bakgrunn av evaluering og tilbakemeldinger fra ungdom og
deres organisasjoner. Ungdom selv skal ha større innflytelse og ansvar for tema, innhold, og utforming av
konferansen. I år arrangerer vi konferansen i samarbeid med Oslo kommune, bydel Grorud, som ble kåret
til Årets barne- og ungdomskommune i 2017.

Overnatting
Quality Hotel 33, Økern
27. - 29. oktober
Enkeltrom med frokost pr pers. 895,Dobbeltrom med frokost pr pers. 547,50
Trippelrom med frokost pr pers. 465,Deltakeren betaler reise og opphold
selv, måltider dekkes av Bufdir.

Vi håper så mange som mulig setter av disse to dagene til årets viktigste konferanse for ungdom i Norge.
Vi inviterer deg til å delta og bidra til at den første ungdomskonferansen blir levende og engasjerende.
Her kan dere treffes, bli inspirert og bygge nettverk.
Mari Trommald
Direktør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Ungdom fra ungdomsrådet, elevråd, klubbråd, lag og
organisasjoner bidrar som konferansierer, vertskap
og foredragsholdere. Hvis du vil ha hele beskrivelsen
av ambassadørgruppa, finner du den her: bit.ly/ung19
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Er du valgt inn i ungdomsrådet? Jobber med ungdom?
Tar du beslutninger som påvirker deres liv?

Målgruppe
Ungdom, frivillige organisasjoner,
kommunepolitikere og -ansatte,
fylkesmenn og fylkeskommuner

Arrangør: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med Oslo kommune, bydel Grorud

Årets
ungdomskonferanse!
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Program

Ungdomsmedvirkning og
ungdomsstyrt aktivitet

Søndag 27. oktober

Tirsdag 29. oktober

18:00-23:00

Program primært for unge deltakere

Lounge på hotellet • DJ’s og minikonserter

09:00

Avreise med buss til Groruddalen

09:30

Omvisning med buss i Groruddalen
Ungdom guider og forteller

Mandag 28. oktober

10:30

Program på klubbene for ungdom*

10:30

12:15

Lunsj hos ungdomsklubbene

13:15

Avreise buss tilbake til hotellet

14:00

Plenum

15:00

Ferdig

Enkel servering • Mingling, aktiviteter

Åpning ved statsråd Kjell Ingolf Ropstad
og utdeling av prisen Årets ungdomskommune 2019

11:00

Kick off plenumsforedrag

11:45

Pause med snacks

12:00

Parallellseminarer
Se oversikt for mer info

13:30

Lunsj

14:30

Parallellseminarer
Se oversikt for mer info

16:30

Fritid

17:30

Avreise busser

18:00

Mottagelse i Rådhuset
Omvising og kulturelt innslag
Mat og mingling

21:00

Program for de som ikke besøker klubbene
09:00

Parallelle sesjoner
se oversikt for mer info

11:00

30 minutter pause

11:30

Parallelle sesjoner
se oversikt for mer info

13:00

Lunsj

14:00

Plenum

15:00

Ferdig

Avslutning

Program på Ammerud, Romsås og Kalbakken

Velkommen på klubben!

Spasere gjennom nærområdet til klubben,
lokale ungdommer guider og forteller.

Omvisning - ungdommer viser fram klubben
sin. Smaksprøve på klubbens aktiviteter med blant
annet dialogøvelser, lunsj, henge på klubben,
spille. Reise tilbake til hotellet.

Finn ut mer om klubbene i Bydel Grorud på
aktivigrorud.no

Parallellsesjoner

Sommerjobb for ungdom tilbyr 2 ukers sommerjobb til ca 100
ungdommer hvert år - i butikk, barnehage, sykehjem og som
aktivitetsledere på Sommercamp.

MANDAG

I Ungdomsfabrikken har ca 100 ungdommer deltidsjobb i
miljøgrupper, barnehager, butikker, ungdomsredaksjon og
andre oppgaver.

Jobb for ungdom
For å få jobb, må du ha erfaring. For å få erfaring, må du ha
jobb. I dette foredraget får du høre om 4 tiltak som gir unge i
Groruddalen tidlig arbeidserfaring og en mulighet til å starte
på CV-en sin.
Ung hjelper eldre tilbyr jobberfaring til ungdom mellom 15
og 18 år. Arbeidsoppgavene går ut ut på å være besøksvenn
og finne på aktiviteter én kveld i uka. Noen jobber også som
besøksvenn på sykehjem.

Líf laga skaper møtesteder der det finnes eplehager.
Eplehageeiere gir bort epler som det blir laget eplesaft av på
Askim Frukt- og Bærpresseri. Fokuset er å å lære ungdommer
ting de har nytte av i senere arbeidsliv.
Innledere:
Faiza Naeema, prosjektleder for Jobb for ungdom i Bydel
Grorud. Åsmund Gylder, ungdomsarbeider i Bydel Stovner
og prosjektleder i Líf laga.

Digital veileder for ungdomsråd
Her går vi gjennom den nye veilederen til lovpålagt
ungdomsråd i kommuner og for de som jobber med rådet.

Hvordan kan vi sikre ungdomsmedvirkning på fritidsklubber
og ungdomshus? Ungdom og Fritid gir tips og triks om hva
som er viktig å huske på når du skal lage eller være med på en
medvirkningsprosess.
I del to får vi høre gode tips fra Frifond, LNU og
Sparebankstiftelsen til hvordan du som ungdom kan søke om
penger til ditt eget prosjekt, og hva du som voksen må huske
på når du skal hjelpe unge i søknadsprosesser.
Innledere:
Amund Røhr Heggelund, samfunnskontakt og
internasjonalt ansvarlig i Ungdom og Fritid. Cennet Sener,
organisasjonsrådgiver for LNU. Linn Catrine Lunder, leder for
Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB, gründer og
medeier i Øyafestivalen og Miniøya.

Digital historiefortelling
Alt rundt oss blir stadig raskere, smartere og mer digitalisert.
Hvordan kan vi stikke oss fram i en digital verden?
Bli med på kurs i «Digital Historiefortelling»! Her lærer du
hvordan du forteller en god digital historie, og hvordan du
bruker sosiale medier til å nå ut til ditt publikum. På kurset får
du tips om gratisapper, og hvordan du tar gode bilder med
mobiltelefon. Vi lager til slutt vår egen digitale historie!
Innledere:
Martine Huth Martinsen, art director og driver av byrået
Daughter i Oslo.

Smakebit på FLEX-id

Denne sesjonen er for ungdom.
Ungdom med flerkulturell bakgrunn slites ofte mellom
forventninger fra familie og venner. FLEXid er et kurs utviklet
for å hjelpe dem med å finne sin egen identitet. Tema på
kurset er blant annet identitet og tilhørighet, flerkulturelle
ressurser og brobyggerkompetanse, og dilemmaer og valg i
et flerkulturelt samfunn.
Innledere:
Thuy Helene Hoang og Betol Hansen, oppsøkende team i
Grorund og kursholdere i FLEXidkurset.

NABO – Unges sosiale
inkludering i Norden
Prosjektet Nabo vil løfte opp ungdommenes stemmer og spre
gode eksempler. Ordet skal formidle en følelse av fellesskap
og de tingene som er felles for de nordiske landene. I
seminariet presenteres Nabo-prosjektet og den norske
delstudien. Resultater fra andre nordiske land og innspill fra
unge, presenteres også. Prosjektet går over tre år, fram til
2020.
Innledere:
Jeff Jonsson, projektleder, Linus Wellander, utviklingsleder
MUCF og Esben Olesen, Nordlandsforskning

Fra innspill til resultater
Ungdomsrådet i Bydel Grorud arrangerte i år for 6. gang
Grorud Ungdomskonferanse, hvor 1200 unge får komme med
ideer til lokale saker som er viktige for dem.
Barne- og ungdomstråkk er et digitalt verktøy og
undervisningsopplegg som lar barn og unge fortelle
planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker
stedet der de bor, og hva de vil ha annerledes.
Her får du høre hvordan Bydel Grorud har jobbet fra innspill til
resultat for å skape treffsikker utvikling i oppvekstmiljøet.

Innledere:
Maria Eva Orieta, koordinator for Grorud
ungdomskonferanse med representanter fra Ungdomsrådet i
Bydel Grorud. Anders Langfeldt-Rugelbak, SLT-koordinator
i Bydel Grorud. Cecilie Kjølnes Skar, samfunnsgeograf/har
jobbet med områdeløft i Bydel Grorud siden 2011.

Erasmus+ Å lære av å spille?

Når lykkes vi med oppfølging?
Workshop for deg som er interessert i arbeid med ungdom og
frafallsproblematikk. Vi utveksler erfaringer og skaper rom for
diskusjon og kunnskapsdeling.
Ungdomslos er et tilbud til ungdom mellom 15 og 24 år som
ønsker hjelp til å fullføre utdanningen sin.

I denne workshopen får du bli med på et spill for å utforske
interkulturell læring. Slik læring skjer for eksempel gjennom å
delta på utveksling med andre ungdommer og det kan gjøre
deg mer åpen for mennesker med annen kulturell bakgrunn
og andre verdier enn dine egne. Interkulturell læring er en
viktig del av Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet, som du
også vil få nærmere kjennskap til i denne workshopen.

Fundament er et prosjekt i Groruddalssatsingen som tilbyr
ungdom et frivillig, forsterket 11. grunnskoleår.

Innleder:
Gry Nesse,
Erasmus+: Aktiv Ungdom,
EUs ungdomsprogram

Meningsfulle møteplasser

Unge erfaringskonsulenter

Ungdomsbibliotek på klubbene
I 2018 startet arbeidet med å etablere ungdomsbiblioteker på
fritidsklubbene i Bydel Grorud. Ungdommene har engasjert
seg for mer barne- og ungdomslitteratur, og fritidsklubbene
har inngått samarbeid med foreningen «Leser søker bok»,
hvor kjente forfattere møter ungdom på klubbene.

Unge erfaringskonsulenter er en suksess! De når ungdom
på en annen måte enn tradisjonelle fagpersoner. Unge
erfaringskonsulenter er endringsagenter i tjenestene der
de jobber gjennom å utfordre tradisjonell «fagtenkning».
De bidrar til å ufarliggjøre hjelpeapparatet og bygge
ned stigma blant andre unge gjennom å være gode
«storebrødre» og «storesøstre». Hva er det som gjør at unge
erfaringskonsulenter får bedre innpass i ungdomsgruppa
enn fagpersoner? Hva er erfaring konsulentenes «metoder»
for å jobbe med ungdom er noe av det du får svar på i vårt
foredrag.
Innledere:
Torbjørn Moen-Haugen, Marius Pettersen og Stig Nygård
og flere erfaringskonsulenter.

Åpne rom for demokrati
Hvordan kan unge bli med i samfunnsutviklingen?
Mange kommuner arbeider med ulike metoder for dialog
og deltakelse med unge, men spørsmålet er om unge
mennesker virkelig blir mer involvert i sosial utvikling? Fra
et forskningsperspektiv er det gitt oversikt over forskning
som er både optimistisk og kritisk for etablerte dialog- og
demokratiseringsarbeid.
Innledere:
Nazem Tahvilzadeh har doktorgrad i offentlig administrasjon
ved Göteborgs universitet og forsker på demokrati og
offentlige organisasjoner.

Ung i Distrikts-Norge
Workshopen tar utgangspunkt i en kunnskapskartlegging
om det å være ung i distrikts-Norge sammenlignet med
andre steder. Er det forskjell på å være ung i distrikts-Norge
sammenlignet med mer urbane strøk? Hva er i såfall de
viktigste forskjellene, og hvilke likheter finner vi?
Distriktssenteret vil legge til rette for innspill, kunnskapsdeling
og diskusjoner med tema attraktive og livskraftige distrikt for
de unge.
Innleder Johan Fredrik Rye gjennomfører kunnskapskartleggingen og vil presentere arbeidet med denne.
Innledere:
Johan Fredrik Rye, sosiolog ved NTNU i Trondheim

Innledere:
Kristian Moss Mathisen, ungdomslos ved NAV Grorud.
Mari Snekkevåg Flyen, bydelskoordinator i Fundament.
Gunnhild Svare, OT-kontakt ved NAV Grorud.

I dette innlegget forteller 5 prosjekter i Bydel Grorud hvordan
de jobber med å fylle møteplasser for ungdom med innhold.

GROW medielab
er en møteplass for kreative ungdom i alderen 13-20 år i Bydel
Grorud. Her kan ungdommene være med på aktiviteter innen
film, foto og design, få støtte til egne prosjekter og låne
profesjonelt utstyr med seg hjem.
Søndagskafèen på Romsås
Søndagskafeèn ble startet opp for 8 år siden på initiativ fra
Ungdomsrådet i Grorud. Dette er et tilbud til ungdom mellom
18 og 25 år. Søndagskaféen har aktivitetstilbud og tilbyr også
jobbsøkerhjelp og kurs, blant annet.

TIRSDAG
Velkommen til klubben!
Ungdommer fra fritidsklubbene i Bydel Grorud ønsker
alle unge konferansedeltagere velkommen til omvisning i
nabolaget og på klubben. Vi reiser samlet til Groruddalen
med buss, og her blir dere fordelt i grupper på våre 3
fritidsklubber: Ammerudklubben, Kalbakkenklubben og
Raven Romsås. Lunsj før retur hotell og avslutning.

Ung og minoritet i Oslo: Ulike
erfaringer med politiet
Oslo-bydeler med stor andel minoritetsbefolkning har i
større grad opplevd hyppige møter med politi, både som en
del av gatebildet og i kontroller. I dette panelet diskuterer vi
forskning på unge med minoritetsbakgrunn og deres ulike
erfaringer med politiet. Vi skal høre unge i Oslo og politiet
diskutere hvordan disse møtene oppleves, og hvordan vi kan
unngå negative erfaringer, slitasje og rykteflom.
Innleder:
Randi Solhjell, forsker ved Politihøgskolen og Senter for
ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

Ungdomsvennlige velferdstjenester
Ungdom har aldri vært så samfunnsengasjerte som de er i
dag. Samtidig sliter mange ungdommer og trenger hjelp.
Hva tenker disse ungdommene om «klimaet» i de tjenestene
de trenger, og hva er deres forslag til forbedringer?
Vi presenterer våre funn på ungdomsvennlige og
overraskende måter. Se ungdomsvennlig.no
Innledere:
Torbjørn Mohn-Haugen, Marius Pettersen og Stig Nygård.

Etter skoletid
I Etter skoletid flytter fritidsklubbene ut sine aktiviteter til
ungdomsskolene. Her er det åpen gymsal, gratis frukt, spill,
aktiviteter og ulike temadager.

Digital veileder for ungdomsråd

Prosjekt-Ung Oslo
PUO ble startet opp i 2016 av frivillige pedagoger på Bjøråsen
skole som så behovet for en positiv møteplass etter skoletid.
Siden den gang har prosjektet vokst, og de favner nå om
ungdom fra hele Romsås i alderen 9-16 år.

Smakebit på FLEX-id

Innledere:
Ingrid Romundset, leder for Ammerudklubben og festivalsjef
for Festivaluka i Bydel Grorud. Fortune Ama Dion Ativi
og Soukaina Saoudi, medlemmer i GROW medielab –
holder innlegget sammen med Tonje Brustuen, fagutvikler
for ungdomstilbudet i Bydel Grorud og leder for GROW
medielab. Morad Jarodi, velferdsviter og vinner av Fritt ord
honnør for sitt engasjement i Fredens Ring.
Innledere:
Sannia Afzal, barnevernspedagog og prosjektleder for
Etter skoletid i Bydel Grorud. Jonas Baltzersen Halmrast,
barnevernspedagog på Bjøråsen skole, lagleder på Guttas
Campus og prosjektleder for Prosjekt-Ung Oslo. Soufiane
Hamoud, pedagog, kontaktlærer på Bjøråsen skole, veileder
på Guttas Campus og prosjektleder for Prosjekt-Ung Oslo.

Her går vi gjennom den nye veilederen til lovpålagt
ungdomsråd i kommuner og for de som jobber med rådet.

Denne sesjonen er for voksne.
Ungdom med flerkulturell bakgrunn slites ofte mellom
forventninger fra familie og venner. FLEXid er et kurs utviklet
for å hjelpe dem med å finne sin egen identitet. Tema på
kurset er blant annet identitet og tilhørighet, flerkulturelle
ressurser og brobyggerkompetanse, og dilemmaer og valg i
et flerkulturelt samfunn.
Innledere:
Thuy Helene Hoang og Betol Hansen, oppsøkende team i
Grorund og kursholdere i FLEXidkurset.

Erasmus+ Internasjonalt ungdomsarbeid
– bare gøy eller også nyttig?
De som vil gjennomføre internasjonale utvekslinger i arbeid
med ungdom møtes ofte med motargumentet: dette er
sikkert gøy, men vi må prioritere tiltak som gir resultater.
Gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom kan man få støtte til
en rekke internasjonale aktiviteter som bygger opp under
kommunenes eksisterende satsing på unge. Hvordan kan
man integrere internasjonale prosjekter i løpende aktiviteter?
Hvordan forankre og bruke programmet strategisk?
Innledere: Tone Helen Jørgensen, rådgiver i seksjon for
folkehelse i Vestfold fylkeskommune og Erik Langbråten fra
Erasmus+: Aktiv Ungdom, EUs ungdomsprogram

