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På Center for Ungdomsforsknings årlige netværkskonference dykker vi ned i tre aktuelle
forskningsprojekter, som på hver deres måde præsenterer og analyserer unges deltagelse i uddannelse. Til
konferencen sætter vi et samlet fokus på, hvad der skaber lyst og motivation for at deltage i undervisningen
og hvilke redskaber undervisere benytter sig af. Oplæggene vil komme omkring erhvervsuddannelserne,
HF og den Kombinerede Ungdomsuddannelse/FGU.
Glæd dig bl.a. til oplæg af Arnt Louw, lektor ved Center for Ungdomsforskning, som præsenterer
resultaterne af en netop afsluttet evaluering af projekt Ungeguide 2016-2019. I dette projekt har
fagprofessionelle arbejdet med at styrke udsatte unge bornholmeres lyst til og tro på, at de kan mestre de
krav og forventninger, de møder i uddannelsessystemet.
Ph.d.-studerende Katrine Vraa Justenborg præsenterer i sit oplæg fund og gode erfaringer fra den
Kombineret ungdomsuddannelse (KUU), som fra sommeren 2018 skal overgå til Forberedende
Grunduddannelse (FGU). Slutteligt vil adjunkt ved Center for Ungdomsforskning, Anne Görlich med
sit oplæg ”Fravær, motivation og deltagelse på Frederiksberg HF” præsentere en analyse af forskellige
samspilstyper i undervisningen på HF.
Foruden oplæg får du mulighed for at netværke og bringe dine erfaringer til bordet, når vi skal ”Date en
forsker”.

Netværkskonferencen er forbeholdt medlemmerne af foreningen Center for Ungdomsforskning og giver
eksklusiv mulighed for networking og udvikling af interessefællesskabet omkring ungdom og ungdomsforskning med de øvrige medlemmer i foreningen og forskerne fra CeFU.

På CeFU.dk kan du læse mere om Center for Ungdomsforskning

PROGRAM

09.00 - 09.30

Ankomst og morgenmad. Kom og få en kop kaffe og en bid morgenmad

09.30 - 09.40

Velkomst og introduktion. Centerleder Noemi Katznelson byder velkommen
og introducerer dagen

09.40 - 10.10

”Ungeguide Bornholm - Centrale pointer fra arbejdet med udsatte
unges uddannelsesdrømme og valg på Bornholm”. Oplæg ved lektor Arnt
Louw

10.10 - 10.40

”Erfaringer og inspiration fra den Kombinerede Ungdomsuddannelse”.
Oplæg ved ph.d.-studerende Katrine Vraa Justenborg

10.40 - 10.55

Pause – med frugt til kaffen

10.55 - 12.10

”Date med en forsker” – networking mellem foreningsmedlemmerne
og CeFU’s forskere

12.10 - 12.40

”Fravær, motivation og deltagelse på Frederiksberg HF”. Oplæg ved
adjunkt Anne Görlich

12.40 - 13.00

Opsamling ved Lektor Arnt Louw

13.00 - 14.00

Frokost

Generalforsamling for foreningens medlemsrepræsentanter. Separat indkaldelse udsendes.
14.15 - 16.15

Generalforsamling.

16.15 - 16.45

Konstituerende bestyrelsesmøde

PRÆSENTATION

PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE
Arnt Louw er lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning ved CeFU. Han forsker i unges læring, deltagelse,
motivation, uddannelseserfaringer og -oplevelser med fokus på ungdomsuddannelserne og forskellige uddannelsestilbud, der griber ind i og spiller sammen med de unges overgange til ungdomsuddannelserne.
Katrine Vraa Justenborg er Ph.d.-studerende og vil de kommende tre år forske i unges sundhedsdannelse
i folkeskolen. Hun brænder for at undersøge sociale og kulturelle aspekter af unges sundhed og ønsker med sin
forskning at sætte fokus på ulighed i sundhed, trivsel og velvære.
Anne Görlich er adjunkt og Ph.d. og forsker primært i unge, som er uden for uddannelse og arbejde, men er
indimellem involveret i forskningsprojekter om fastholdelse af unge, som er på kanten af uddannelse.

PRAKTISK

Tid

D. 27. marts 2019 kl. 9:00 – 14.00. Generalforsamling fra kl. 14.15

Sted

Center for Ungdomsforskning, lokale 2.3.124 på 3. Sal - der anvises vej ved henvendelse i
receptionen eller ved kontakt på tlf. 30 34 71 11 eller 20 29 46 29.
Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi A.C. Meyers Vænge 15,
2450 København SV.
Frokosten nydes i FKJ12 0.66 bedre kendt som ”Lille Kantine”. Den efterfølgende
generalforsamling samt bestyrelsesmøde afholdes i lokale FKJ10A 4.133 i Bygning D.
Der anvises vej fra receptionen og ”Lille Kantine” efter frokost.

Pris

Konferencen er for medlemmer og er gratis for medlemmer af Foreningen CeFU. Hvert
medlem kan sende op til 10 deltagere, og derefter koster deltagelse 500 kr. pr. person. Der er
dog begrænset plads til 120 deltagere på konferencen. Ved sen tilmelding risikeres det,
at konferencen er overtegnet.

Tilmelding

Tilmelding senest fredag d. 22. marts 2019 ved henvendelse til studentermedhjælp Rebecca
Mandrup Hoeck på rmh@learning.aau.dk
Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af udgifter til forplejning

Yderligere information

Rebecca Mandrup Hoeck på rmh@learning.aau.dk eller Mette Stigaard Stenkjær på
mss@learning.aau.dk

Kontakt

Center for Ungdomsforskning (CeFU)
Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi
A.C. Meyers Vænge 15,
2450 København SV
Tlf.: +45 2029 4629
www.cefu.dk

Center for Ungdomsforskning (CeFU) er et forskningscenter ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet
København. Vi forsker i unges orienteringer, hverdagsliv og levevilkår. Derudover samler og formidler vi forskningsbaseret
viden om unge samt statistisk dokumentation om unges holdninger, adfærd og levevilkår.
Cefu udgør et dynamisk og udadvendt forskningsmiljø, der samarbejder med offentlige såvel som private aktører. Bag
Cefu står en forening, hvis medlemmer er med til at sikre, at den viden, vi udvikler, er relevant og kan forankres i praksis.
Vi modtager gerne henvendelser fra institutioner, foreninger, organisationer, virksomheder m.m., der interesserer sig for
ungdomsforskning, og som ønsker at blive medlem af foreningen.

Læs om medlemskab af foreningen bag Center for Ungdomsforskning her

