Bliv en del af

Foreningen Center for Ungdomsforskning
Center for Ungdomsforskning (CeFU) er et af Nordens førende og mest dagsordensættende ungdomsforskningsmiljøer. CeFUs forskning er kendetegnet ved at være ungeinvolverende, praksisrelateret og af høj forskningsmæssig kvalitet.

Vær med i et
dagsordenssættende
netværk!

Som medlem indgår I i et stærkt og dagsordenssættende netværk, der er centreret
om ungdomslivet og ungdomsforskningen. I arbejder sammen med centrale aktører
og interessenter tæt på de beslutningsprocesser, som spiller ind på unges liv.

Bliv klogere
på udfordringer i
ungdomslivet!

Som medlem får I adgang til den nyeste ungdomsforskning og forskerne bag.
CeFUs forskning er praksisrelateret og problemorienteret og kan hjælpe til at
forstå konkrete udfordringer og tendenser i ungdomslivet.

Få blik for det hele
ungdomsliv!

I et samfund, hvor ungeområdet er inddelt i sektorer, kommer CeFUs forskning
360 grader rundt om ungdomslivet og undersøger problemstillinger på tværs af
livsområder, uddannelser, lovgivninger, videnskabelige discipliner, ungdomsliv og
meget mere.

Kom tæt på
ungdomsforskningen!

Som medlem er I med til at sætte et aftryk på forskningen ved at indgå i sammenhænge med centerets forskere. Foreningens medlemmer høres, når nye
forskningsindsatser og idéer udvikles. Relevant og brugbar forskning skabes i
samarbejde med jer.

Vær med til at
gøre en forskel
for unge!

Som medlem er I med til at gøre en forskel for unge. I er sammen med andre om at
arbejde på at skabe positive forandringer i ungdomslivet. En af vejene er gennem
forskning og viden med et ungeperspektiv, der bidrager til at give de unge en stemme i samfundet.

Bak op om
forskningen!

Gennem et medlemskab af foreningen er I med til at give CeFU et helt uundværligt
eksistensgrundlag. I støtter op om, at vi i Danmark har et dagsordenssættende,
samfundsrelevant og anvendelsesorienteret ungdomsforskningsmiljø.

Medlemsfordele
ЬЬ

Som medlem inviteres man til 2 store årlige konferencer. Medlemmer har 10 gratis pladser på de to
konferencer og et ubegrænset antal pladser med 20 % prisreduktion.

ЬЬ

Som medlem kan man deltage i den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen har man mulighed
for at udpege og indstille bestyrelsesmedlemmer til foreningens bestyrelse.

ЬЬ

Som medlem kan man deltage i den årlige netværkskonference kun for medlemmer, som giver mulighed
for at komme i dialog om relevante ungdomsforhold og problemstillinger med andre medlemmer og
forskerne på CeFU.

ЬЬ

Som medlem har man mulighed for at deltage i et årligt forskerværksted, hvor man kommer helt tæt på
forskningen.

ЬЬ

Som medlem får man tilsendt alle CeFUs publikationer enten i trykt eller digital udgave umiddelbart
efter udgivelsen.

ЬЬ

Alle medlemmer får tilsendt CeFUs årsberetning med oversigt over årets forskning og igangværende
forskningsprojekter. Desuden udsendes der et nyhedsbrev 3-4 gange årligt.

ЬЬ

Som medlem har man mulighed for oplæg til reduceret pris, og centerets medarbejdere prioriterer, i det
omfang det er muligt, medlemmernes forespørgsler højt.

ЬЬ

Brug medlemskabet målrettet i forbindelse med efteruddannelse, og benyt de gratis pladser på konferencerne og fordelagtige priser på oplæg til at videreuddanne jeres ansatte.

ЬЬ

Som medlem har man fortrinsret i forbindelse med igangsættelse af forskningsprojekter, i det omfang
det er muligt.

ЬЬ

Som medlem kan man bruge medlemskabet strategisk og vise omverdenen, at man er med til at tage et
ansvar for vores ungdom og til at gøre en forskel for de unge.

Et medlemskab koster 50.000 kr. om året
Meld jer ind via cefu@learning.aau.dk eller på tlf. 20 29 46 29

Kontakt forskningskoordinator Mette Stigaard Stenkjær
(mss@learning.aau.dk) eller professor MSO og centerleder
Noemi Katznelson (nka@learning.aau.dk) for yderligere
informationer.

