
19-20 NOV 2018 
FOLKETS HUS 

JÄRNTORGET, GÖTEBORG

P R O G RAM

Kostnad: 
KEKS-medlemmar 500 kr, Övriga 850 kr 
(I priset ingår konferens, fika dag ett samt fika och lunch dag två) 
 
Tillval: 
Lunch dag ett, 199 kr 
Middag dag ett, 250 kr 
  
Alla priser ex moms 
 
Anmälan som är bindande, senast den 12 oktober 
 
Länk till anmälan:  

11.30–12.45  Registrering 
12.00–12.45  Valbar Lunch 
13.00–13.15  Hej och Välkomna 
13.15–14.45  Seminariepass 1 
14.45–15.15  Fika 
15.15–16.45  Seminariepass 2 
18.00-. . .             Valbar Middag 
 
 
 
 

V Ä L K O M M E N  
T I L L  
K E K S  
K O N F E R E N S

08.30–09.00  Kaffe och fralla 
09.00–10.30  Seminariepass 3 
10.30–11.00  Fika 
11.00–12.30  Seminariepass 4 
12.30–13.30  Lunch 
13.30–15.00  Seminariepass 5 
 
 
 

19  nov måndag 20  nov  tisdag

https://sv.surveymonkey.com/r/KEKSKONF18 

https://sv.surveymonkey.com/r/KEKSKONF18
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A. DELTAGARAKTIVA MÖTEN OCH PROCESSER  
      För att främja engagemang och kreativitet f inns en mängd praktiska 
verktyg som kan skapa ett gott klimat och högt i  tak.  Hur underlättar 
man för alla att vil ja och våga bidra? Hur skapar man nyfikenhet kring 
olika synpunkter,  idéer och infallsvinklar? Hur kan man til lgodose olika 
sätt att uttrycka sig och förstå? Seminariet kommer att ge konkreta 
verktyg för att skapa goda möten och samtal i  arbetet med ungdomar. 
      Föreläsare: Eva Broms, Föreläsare,  utbildare Framtidsverkstäder.  
 
 
B. FLER TJEJER I  VERKSAMHETEN  
      Northside frit idsgård i  Sollentuna har arbetat målmedvetet sedan 
2016 med att öka antalet tjejer i  sin verksamhet och kunde på ett år gå 
från en verksamhet med enbart killar t i l l  jämn könsfördelning i  öppen 
verksamhet.  Vi får höra hur man genom ett medvetet och strukturerat 
arbete i  alla delar av verksamheten, både i förhållande til l  besökare och 
personal lyckats få tjejer att ta plats.  
      Föreläsare: Magnus Wide, Frit idsledare och Behzad Dariusson, 
fr it idsgårdschef Northside fr it idsgård och utvecklingsstrateg för 
fr it idsgårdarna, Sollentuna .  
 
      I  Rinkeby-Kista har man arbetat för att nå tjejer och stärka dem, til l  
exempel genom projektet Tjejforum i samarbete Rädda Barnen. 
Fritidsledare berättar hur man lyckats få mycket tjejer ti l l  fr it idsgården 
och hur man arbetat strategiskt med til l  exempel föräldrakontakter.     
      Föreläsare: Hasret Bozarslan, Frit idsledare och Sussie 
Johansson, Enhetschef ,  Sdf Rinkeby-Kista,  Stockholm stad.  
 

www.keks.se

Du kommer att kunna välja fem olika seminarier,  ett från varje pass.  
 
SEMINARIEPASS                     SEMINARIER  
               1                                 A,  B, C, D och E 
               2                                 E,  F,  G, H, I  och O 
              3                                 D, G, J ,  B och K 
               4                                 L,  H, M, F och K 
               5                                 M, J ,  I ,  N och A 
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C. EUROPE GOES LOCAL  
      På europeisk nivå pågår ett intensivt politiskt arbete och 
många projekt för att utveckla den öppna 
ungdomsverksamheten och stärka dess position. Inom såväl 
EU som Europarådet fattas beslut och antas dokument som 
tydliggör ungdomsarbetet och framhäver dess vikt såväl för 
unga som för ett öppet och inkluderande samhälle.  
Vad är det som sägs och vad innebär det för kommunerna och 
det lokala ungdomsarbetet? Hur kan vi använda dessa 
dokument för att utveckla verksamheten och stärka dess 
position i  relation til l  politiken och andra verksamheter.  
      Föreläsare: Jonas Agdur,  Ordförande i  KEKS, medlem i 
Europarådets arbetsgrupp för ungdomsarbete.  
 
 
D. INKLUDERA FUNKTIONSVARIERADE UNGDOMAR  
      Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i  Stockholms stad 
arbetar strategiskt med att unga med funktionsvariationer ska 
få en aktiv frit id.  Stadsdelen har en samordnare för dessa 
frågor och driver även Electric,  som är en öppen 
frit idsverksamhet för unga med funktionsvariationer.  Här får 
ni t ips och verktyg för att arbeta inkluderande. 
      Föreläsare: Malin Bernt ,  Samordnare för Frit id för alla i  
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm stad.  
 
      Föreningen Passalen presenterar Arvsfondsprojektet "Musik 
på gården" där unga med funktionsvariation integreras i  
öppen ungdomsverksamhet via frit idsgårdens musikstudio. 
      Föreläsare: Diana Rönnberg,  Projektledare för “Musik på 
gården”,  Ia Kjellsdotter ,  Verksamhetsledare Passalen.  
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E. PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGA  
      Psykisk ohälsa bland unga ökar – sedan mitten av 1980- 
talet har andelen unga som uppger att de har återkommande 
psykosomatiska symtom fördubblats.  Nästan hälften av 15- 
åringarna har idag denna typ av besvär.  Hur bemöter man som 
ungdomsarbetare ungdomar som mår dåligt? Hur gör man för 
att samtal med unga om dessa frågor skall vara främjande och 
inte raka motsatsen? 
      Föreläsare: Karolina Rosenlöf ,  Socionom och utvecklare inom 
HälsUM (Göteborgs ungdomsmottagningars förebyggande 
verksamhet) .  
 
 

www.keks.se
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F. ARRANGERA UTAN HINDER  
      En föreläsning/workshop om vilka olika utanförskap som finns och
hur vi i  många fall  enkelt kan överbrygga dem. Hur ti l lgängliggör vi
kultur för arrangörer med funktionsvariationer? I  t i l lhörande workshop
tittar vi närmare på just din arbetsplats och ser hur du enkelt kan
applicera ”tänket” och öka til lgängligheten i  din verksamhet.
Välkommen till  en föreläsning som öppnar ögon och
tanke för förändring.  
      Föreläsare: Edward Adolfsson och Mirre Sennehed, Projektledare,
Arrangörer Utan Hinder.  
 
 
G.  MBU + UMV  
      Människan Bakom Uniformen, MBU - om ungdomsinflytande och
fruktbara möten mellan unga och uniformsbärande vuxna. 
Vid tio ti l lfällen får ungdomar i  åldern 15 - 20 chans att lära känna
människan bakom uniformen och de som jobbar inom polis,
räddningstjänst,  ambulanssjukvård m.fl .  får lära känna ungdomen under
kepsen. Målet för MBU är att öka ungdomars delaktighet,  minska
kriminaliteten och att skapa bra möten. 
      Föreläsare:  Janina Sabra,  Processledare MBU ,  Maria Lindberg,
Samordnare MBU Hisingen, Göteborg.  
 
      UMV – Ungdomar Mot Våld är en ungdomsdriven förening som har
fokus på eventsäkerhet.  UMV fokuserade på sexuella ofredanden i
publikhav redan 2011 och har aktivt jobbat för att motverka detta
sedan dess.  Cirka en gång per år genomgår en ny ungdomsgrupp en
utbildning som innehåller bland annat visitation, konflikthantering, lag
och rätt ,  första hjälpen, säkerhetsplanering och riskanalyser.  
      Föreläsare: Stella Eriksson, Projektledare Ungdomar Mot Våld.  Anutosha
Lundgren, Biträdande enhetschef ,  Arena Satell i ten,  Sollentuna.  
 
 
H. VÅGA TÄNKA LÄRANDE MED UNGDOMAR  
      Att ungdomar lär sig massa saker inom öppen ungdomsverksamhet är
knappast en nyhet.  Att visa för ungdomar och omgivning vad unga
faktiskt har lärt sig är inte l ika självklart .  Genom att använda sig av
metoden ELD (Experience Learning Description) kan ungdomsarbetare
synliggöra ungdomars lärande. I  seminariet använder vi oss av den nya
ELD-kortleken som togs fram utifrån ett initiativ från frit idsledare i
Tjörns kommun. 
      Föreläsare: Sara Lesch, Verksamhetsutvecklare KEKS.  
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I .  MOBILT ARBETE  
    Den mobila gruppen i Lund vänder sig til l  alla i  åldern 12 - 25 år.  
Verksamheten bygger på delaktighet och inflytande samt bedriver ett 
aktivt värdegrundsarbete. Detta seminarium ger dig inblick i  hur Fritid 
Lund arbetar med mobilt arbete utifrån ett intersektionellt och 
coachande förhållningssätt .  
      Föreläsare: Thor-Björn Blomqvist ,  Verksamhetsledare Mobila gruppen 
Lund.  
 
      Fältgruppen Lunds mål är att i  samverkan med andra aktörer sträva 
efter att öka tryggheten, minska ohälsan och skapa positiva 
arenor/aktiviteter för ungdomar. Genom den anonyma ungdomschatten 
ger de råd och stöd til l  unga i alla möjliga frågor.  
      Föreläsare: Christian Stålros,  Verksamhetsledare,  Fältgruppen Lund.  
 
      Kan inte ungdomarna komma till  fr it idsgården, så får frit idsgården 
komma till  dem! Mobila teamet i  Falkenberg arbetar främst i  
kommunens ytterområden samt även uppsökande på skolor.  Mobila 
teamet utnyttjar befintliga lokaler så som bygdegårdar och föreningar 
men kör även med den mobila trailern Yngve, en rullande 
ungdomsgård.    
      Föreläsare: Jenny Blackmore,  Mobil  fr it idsledare,  Falkenberg. 
 
 
J .  INTERNATIONELLT ARBETE  
    Är du nyfiken på och vill  inspireras av internationellt arbete? Vad är 
egentligen fördelarna med internationellt ungdomsarbete och vilka 
effekter får det? Seminariet innehåller presentationer från 
ungdomsarbetare som deltagit på jobbskuggning och EVS- volontärer.  
Dessutom får vi höra hur det gick til l  att arrangera ett ungdomsutbyte 
för första gången. 
      Föreläsare: Josef Hanna och Nicos Merachtsakis ,  Frit idsledare 
Södertäl je Ung Frit id.  Tuğba Öztürk och Dario Maruti  EVS-volontärer .  
Carina Axelsson, Frit idsledare Öckerö Frit idsgård.    
 
 
K.  DELAKTIGHET I ÖPPEN VERKSAMHET  
      Hur gör man för att uppmuntra ungdomar til l  delaktighet i  den 
öppna verksamheten? Hur väcker man deras intresse och hur lockar 
man ungdomar att våga engagera sig? Vi får prova på forumspel kring 
ungdomars kapacitet och delaktighet utifrån olika situationer som kan 
uppstå i  verksamheten på frit idsgården eller mötesplatsen. 
      Workshopledare: Tone Försund, Universitetsadjunkt ,  auktoriserad 
dramapedagog.  
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L. PROJEKTKONTOR 2.0 - HUR GICK DET SEDAN?  
      Projektkontor är en metod som underlättar för ungdomar att starta 
egna projekt.  På seminariet presenteras ett antal exempel på 
Projektkontor som startat inom KEKS. Vi får höra vad som hänt sedan 
man startade, vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? 
Vad är bra att tänka på om man vill  starta ett Projektkontor i  sin 
verksamhet? 
      Föreläsare: Ungdomsarbetare från Kungsbacka, Tjörn,  Trollhättan och 
Göteborgs stad sdf Västra Hisingen. 
 
 
M. ATT LEDA OCH IMPLEMENTERA VÅLDSPREVENTIVT ARBETE? 
(Ledningsperspektiv)  
      Borås Stad har satsat på att utveckla metoder för att förebygga våld. 
Man har bland annat deltagit i  det nu avslutade treåriga 
Arvfondsprojektet “En kommun fri  från våld” som leddes av 
organisationen MÄN. Ansvariga chefer berättar hur man arbetat för att 
skapa trygghet,  minska förekomsten av våld och främja civilkurage och 
ledarskap bland barn, unga och vuxna. 
      Föreläsare: Marie-Louise Bengtsson, Verksamhetschef Mötesplatser och 
Öppen ungdomsverksamhet t i l lsammans med enhetschefer och 
utvecklingsledare från projektet En kommun fr i  från våld.  
 
 
N. OM KEKS UPPFÖLJNINGSSYSTEM  
      Under detta seminarium får deltagarna höra om KEKS och dess web- 
baserade system för dokumentation och uppföljning, The Logbook. 
Systemets olika delar,  i  form av statistik,  enkäter och nyckeltal ,  gås 
igenom och deltagarna får se hur det kan användas för reflektion och 
verksamhetsutveckling. 
      Föreläsare: Mia Herman, Verksamhetsutvecklare,  KEKS. 
 
 
O. STUDIEBESÖK PÅ VERKET  
      Verket är en nyöppnad mötesplats där unga och seniorer erbjuds en 
plats för kreativitet och möten. Verksamheten utgår från deltagarnas 
intressen, nyfikenhet,  behov och idéer och vad de vill  engagera sig i .  
Välkomna på ett studiebesök för en rundvandring i  de nya lokalerna 
och en presentation av förarbetet.  
      Föreläsare och guide: Janan Zapata Gutierrez,  Projektledare,  Verket ,  
Göteborg.  
 
      Vi reserverar oss för eventuella ändringar i  programmet.  
 
 
 
 
 

www.keks.se   info@keks.se


