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Regina Lamscheck-Nielsen  |  regina@moeve.dk  |  2627 1005 

Kick-off, 22. oktober 2018, Vejle 
Adresse: 10. klasse UngdomsCenter Vejle, Nyboesgade 35, Indgang B 

På dagen vil vi forsøge at opnå flere formål:  

a) Fælles forståelse for projektets ramme og mål 

b) Udveksling om status i projektet efter den indledende og lokalt afklarende fase.  

c) Påbegynde kompetenceudvikling:  

a. Fælles metodisk tilgang: Karrierelæring og metoder for at vejlede udsatte unge 

b. Forløbsdidaktik: Stifinderfunktion og meningsfuld organisering af individuelle forløb for 

udsatte unge 

Projektet vil foregå iterativt, og dermed vil kick-off være det første af 5 udvekslingsmøder, hvor 

kompetenceudviklingen ´Kompetencesti´ vil blive udvidet med tiden (se også næste side).  

Deltagere 
Deltagerne er først og fremmest de lokale praktikere fra de lokale partnerorganisationer, heriblandt UU, 

EUD, social- og beskæftigelsesforvaltninger, samt eventuelt ungdomsskole eller andre 10. kl. centre, 

skoleforvaltning og/eller folkeskoler, psykiatrien, deltagere fra eventuelle igangværende projekter etc.  

Derudover bedes de lokale projektledere at deltage. De lokale projekter afgør deltagerne, dog maks. 15 per 

kommune. Orienter os, hvis der skulle være behov for flere deltagere.   

Program 
08.30 – 09.00 Ankomst og morgenbrød 

09.00 – 10.30 Velkommen til & gensidig præsentation via ”ungebilleder”* 

10.45 – 11:30 Pointer fra de lokale opstartsfaser* 

- Vejle v/ lokal projektleder 

- Tønder v/ lokal projektleder  

11.30 – 12.00 Unge med kant: Hvad vil vi opnå og hvordan v/ UU DANMARK 

12.00 – 12.45 Frokost 

12.45 – 14.45 Kompetenceudvikling v/ Bo Klindt, VIA University College og Aarhus Universitet/DPU 

14.45 – 15.00 Opsamling og de næste skridt 

*Lokal forberedelse 
Deltagerne: Medbring per organisation en kort beskrivelse af jeres ”udsatte unge”. Medbring et billede, en 

genstand, et stykke musik eller anden form for artefakt, som kan anskueliggøre jeres beskrivelse. Maks. 5 

min. per organisation.  

De lokale projektledere: Medbring et poster, der skitserer de afgørende pointer fra jeres indledende lokale 

dialoger og beslutninger.  Tilsvarende posters vil I blive bedt om at levere ved alle udvekslingsmøder, 

således at vi til sidst har 2 lokale ”postersamlinger” fra jer. Vores forskere vil facilitere denne proces.  
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Kompetencesti i Unge med kant 
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