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Early bird (fram till 30/6)         KEKS-medlemmar   600       Övriga   1050 
 

                                                                

Melody Farshin får oss att skratta och tänka – samtidigt. 

Hon lyckas med detta  genom ett stort engagemang för 

samhällsfrågor, en inbyggd fördomsradar och en

förmåga att skickligt packa in viktiga budskap i smart

humor. Sverige är världens bästa land – för den som får

vara med i leken. Vilka konsekvenser har det för

individen och för samhället i stort? Välkommen på en

föreläsning där Melody bjuder på nya sätt att se på

samhället.

Föreläsare: Melody Farshin, komiker, krönikör och debattör.

KO S T N A D

Ordinarie (fram till 16/9)          KEKS-medlemmar   1050      Övriga   1500
                 Sen anmälan (fram till 4/10)   KEKS-medlemmar   1500      Övriga   1950
           

Lunch dag 1: Restaurang Trappan     
Middag dag 1: Restaurang OGBG
         
 

 

Enkelrum (ink. frukost):     1 000 kr
Dubbelrum (ink. frukost):  1 200 kr
Alla priser är exklusive moms.

Tillval:

S EM I N A R I E R

FÖRRA ÅRET BLEV DET FULLSATT OCH VI TVINGADES SÄGA NEJ TILL SENT ANMÄLDA.
FÖRST TILL KVARN GÄLLER!

 
 
600
 
 
 
                                                           Övriga                      

1A. MELODY FARSHIN

Vid ett större antal bokningar kommer luncherna serveras som mingelluncher. Middagen
serveras på restaurang OGBG som tillhör Comfort Hotel, Skeppsbroplatsen 1, Göteborg. 

Du som ska övernatta kan boka hotell via oss till ett förmånligt pris. Comfort Hotel ligger vid
Stenpiren, 10 minuters gångväg från Folkets Hus. Där går det även bussar och spårvagnar till
Järntorget. Då vi har ett begränsat antal rum är det först till kvarn som gäller. Anmälan sker
via länken nedan.
 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER - SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

Via denna länk anmäler du dina val av seminarier samt eventuella tillval: 
https://sv.surveymonkey.com/r/KEKS2019

205 kr
250 kr

https://sv.surveymonkey.com/r/KEKS2019


1B. TRÄFFA MUCF!

1C. KULTUR PÅ FRITIDSGÅRDEN
I det här seminariet får du ta del av tre olika kulturprojekt. Fritidsgården Mixgården, Göteborg, som flyttat in på

stadsmuseet för att berätta sin egen historia genom en fotoutställning. SWAT i Järfälla som är både en

ungdomsförening och en strategi, där alla aktiviteter görs av, med och för ungdomar. Queer Up - en festival i

som arrangeras av Kultur & Fritid Kungsbacka på tema mänskliga rättigheter. 

1D. ÄVENTYRSPEDAGOGIK

Inom äventyrspedagogiken jobbar man med samarbetsövningar och cirkelsamtal för att öka individens självkänsla

och stärka kamratrelationer i grupper. Metoden används ofta i undervisning och med ungdomar på fritidsgård där

man vill stötta ungdomars personliga och sociala utveckling. På detta seminarium berättar äventyrspedagoger om

hur de jobbar med metoden och du får chansen att prova på olika praktiska övningar.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått i uppdrag av regeringen att stödja den

öppna fritidsverksamheten. På detta seminarium berättar avdelningschef Stefan Holmgren om myndigheten och

hur de ser på sitt uppdrag samt diskuterar med deltagarna vilket stöd de tycker behövs.

Ta chansen och tala om vilket stöd ni behöver i din kommun!

2A. STREETGÄRIS

Streetgäris är en förening och ett nätverk för gäris

(tjejer/kvinnor) och icke-binära, som startade tack vare

att unga valde att engagera sig - att gå från tanke och

åsikt till handling och aktivism. I det här seminaiet lyfter

de hur vi kan påverka vårt samhälle genom att gå

samman och skapa engagemang och hur man kan bygga

trygga rum, online såväl som på fysiska mötesplatser.

Streetgäris arbetar utifrån ett intersektionellt och anti-

rasistisk perspektiv för att lyfta och stärka sina röster -

röster som det ofta talas om, men sällan med.

HUR KAN VI SKAPA TRYGGA RUM?

Föreläsare: Representanter från Streetgäris styrelse.

Föreläsare: Stefan Byrstedt, föreståndare Järfälla, Ali Al-Djaber ungdomsledare för SWAT, Ulrika Glingborn,
ungdomskonsulent, Kungsbacka och ungdomsarbetare från Mixgården, Göteborg.

Föreläsare: Stefan Holmgren, avdelningschef, MUCF.

Föreläsare: Andrea Schulke ovch Younes Belboul, äventyrspedagoger, Mölndal.



2B. ÄR FRITIDSGÅRDEN FÖRLEGAD?
Seminarium för politiker och chefer

Vad är det egentligen för verksamhet vi vill erbjuda våra ungdomar och hur når vi dit?

Inom såväl EU som Europarådet har det på senare år tagits fram nya mål och nya kunskaper om vad som

kännetecknar en fungerande ungdomsverksamhet. Vad kan vi i Sverige lära av dessa dokument, hur stämmer de

överens med KEKS syn på verksamheten och hur kan vi omsätta dem i praktiken?

 

Föreläsare: Jonas Agdur, KEKS samt ledamot av Europarådets High level task force on youth work och EU:s Youth
Strategy Platform och Linda Johannesen, områdeschef, Göteborg Stad

2C. KREATIVA PLATSER
Här får du höra om Kulturrådets projekt Kreativa platser som syftat till att utifrån de boendes intressen och behov

bidra till ökad delaktighet och tillgång till kulturaktiviteter. Med är också Livet Bitch! som tillsammans med

Södertälje kommun berättar om den verksamhet man genomfört inom projektets ram. Som avslutning berättar

Myndigheten för kulturanalys om sin utvärdering av projektet och en panel diskuterar vilka lärdomar man kan dra

inför framtiden.

2D. MOTORGÅRD

I Boden har man startat en motorgård i samarbete med Norrbottens motorsällskap. På Tjörn finns Deltagaraget

där en tjejgrupp meckar i verkstaden en kväll i veckan. På Öckerös cykel- och mopedgarage jobbar man för att

skapa insikt om beteenden i trafiken och för att skapa dialog kring fordonens utrustning och säkerhet. I det här

seminariet får du veta mer om deras verksamheter.

 

Föreläsare: Göran Ahlström, enhetschef Ungdom, Boden, Åke Jonasson, fritidsledare, Tjörn, Tore Stenman,
fritidsledare, Öckerö och Arne Wettesten, Hönö motorklubb.

2E. KX-EDUCATION

KEKS lanserar inom kort den interaktiva, digitala lärplattformen KX. Syftet är att kunna erbjuda personal i KEKS

medlemsförvaltningar möjligheten att ta del av olika kurser och föreläsningar på distans. KX är ingen individuell

utbildning utan riktar sig till grupper som vill lära och utvecklas tillsammans. Under det här seminariet får du en

presentation av systemet och de olika kurserna - dessutom får du chansen att bidra med ditt bästa minne som

fritidsledare och bli filmstjärna.

 

Föreläsare: Mia Herman, verksamhetsutvecklare, KEKS.

Föreläsare: Simon Strömberg, Kulturrådet, Pelle Amberntsson, utredare, Myndigheten för
kulturanalys,  representanter från Södertälje och projektledare från Livet Bitch !



Många frågar sig hur man skulle kunna jobba strategiskt för att öka förståelse för ungdomsverksamheten hos

våra politiker. Hur gör man egentligen för att få politiker att lyssna och förstå hur vi bör jobba? Vi får lyssna till

två medlemskommuner i KEKS som berättar hur de jobbat strategiskt med att få förståelse från politiken.

3B. HUR JOBBAR VI MOT POLITIKEN?

3A. FÖRENADE FÖRORTER

Ortens bästa poet 2018 lockade ett 100-tal unga

poeter att uppträda på 12 deltävlingar runt om i

Sverige. Finalen på Rinkeby Ungdomens hus drog en

publik på 2500 personer. Förortsgalan drog i

februari i år över 1000 personer till Kistamässan.

Förenade förorter stod bakom båda dessa

arrangemang. Varför drev de dessa projekt? Hur

tänkte och gjorde de, vad var framgångsfaktorerna?

Vad kan vi lära av deras resa och verksamhet? Hur

kan vi utveckla vår förmåga att själva och

tillsammans med andra vara den plattform som

unga behöver för att kunna göra sina röster hörda?

 

3C. HBTQIA+

I Halmstad har man jobbat aktivt med att få in fler HBTQIA+-personer i verksamheten genom att anordna
träffar specifikt för målgruppen. I Stenungsund anordnade man förra året STO-områdets (Stenungsund, Tjörn,
Orust) första HBTQIA+ festival. I det här seminariet får du ta del av hur de har arbetat.
 
 
Föreläsare: Ellen Samuelsson, processledare, Kulturförvaltningen, Halmstad och Linus Sikström,
samordnare/fritidsassistent, Stenungsund.

ELD (Experience, Learning, Description) är en samtalsmetod för att synliggöra lärande. Metoden ger deltagaren

möjligheten att själv sätta ord på sin kompetens och sitt agerande i verkliga situationer. I det här seminariet får

du ta del av goda exempel från verksamheter som jobbar med ELD.

3D. ELD

Föreläsare: Johan Sehlstedt och Niklas Andersson, ungdomskonsulenter, Göteborg tillsammans med Roger
Johansson, fritidsledare, Södertälje.

Föreläsare: Eivor Johnsson, enhetschef Ungdom, Fritid och Kultur, 
Öckerö och Anna-Karin Leverin, föreståndare, Kultur- och fritidscentra, Tjörn.

Föreläsare: Bipasha Huq och Saman Sokhanran, grundare, Förenade Förorter.

SOCIAL MOBILISERING OCH KULTURORGANISERING



Ungdomar under arton år har rätt att vara delaktiga i demokratiska och politiska processer trots att de ännu inte

får rösta i val. Det är vår uppgift att möjliggöra detta och visa att ungdomsinflytande är både kul och viktigt!

Under detta seminarium får du lyssna på flera olika verksamheter som delar med sig av sina arbetssätt och

perspektiv. Dels hur man jobbar med delaktighet och inkludering av unga som går i särskola, och dels av unga i

förorten.

3E. UNGDOMSINFLYTANDE

D. ÄVENTYRSPEDAGOGIK

I Ale kommun har ungdomsrådet varit en integrerad del sedan 10 år tillbaka, placerat direkt under

kommunstyrelsen och med nära koppling till politiken och förvaltningen. I Östra Göteborgs infördes i mars 2018 ett

reglemente som möjliggör att det lokala Ungdomsrådet ska få sina röster hörda. Tillsammans med politiker har de

etablerat ett samarbete och behandlat frågor rörande trygghet, läxhjälp och kriminalitet. 

I det här seminariet får du ta del av hur de arbetat för att nå dit.

 

4A. SAGA BECKER 
IDENTITET OCH UTANFÖRSKAP
 Saga kommer att berätta sin historia. Om att känna sig

annorlunda, att känna sig utanför och fel. Hon berättar

om hur det är att växa upp som transperson i en småstad

och hur svårt det är att förklara hur man känner på

insidan när det varken finns ord eller begrepp som

förklarar det. Hennes berättelse leder fram till en

diskussion kring lösningar och hur man med enkla medel

kan jobba för att bli mer inkluderande på arbetsplatsen

och i vardagen. Välkommen på en föreläsning om Sagas

liv och historia, men också om vikten av att få ha sina

sammanhang och förebilder. Vem ska få synas och vem

blir osynlig?

4B. UNGDOMSRÅD

Är du nyfiken på och vill inspireras av internationellt arbete? Seminariet innehåller presentationer från unga vuxna

som varit utomlands på volontärtjänst och utländska unga som varit volontärer inom KEKS-nätverket. Dessutom

berättar ungdomsarbetare som deltagit i jobbskuggning och andra internationella projekt om sina erfarenheter.

Vad är egentligen fördelarna med internationellt ungdomsarbete och vilka effekter får det? 

4C. INTERNATIONELLT ARBETE

Föreläsare: Tommy Westers Andersson, ungdomscoach, Ale, John-Gilbert Larsson, metodutvecklare,
Ungt Inflytande, Östra Göteborg med ungdomsrepresentant från Östra Göteborgs Ungdomsråd.

Föreläsare: Saga Becker, aktivist och skådespelare.

Föreläsare: Oliwer Karlsson, projektledare Alla Unga och ungdomsombud från Lund, Seiran Alipour, processledare
Samhälle och Kultur och Nasteho Muktar, representant från Unga Påverkar och Angereds Ungdomsråd, Göteborg

Föreläsare: Pia Alexius, områdeschef, Narriman Janssen, fritidsledare och Salome Gugushvili, EVS-volontär, Lomma,
tillsammans med Kent Karlin och Mattias Karlsson, ungdomssamordnare, Karlstad.



Har ni svårt att få en bra rutin kring arbetet med The Logbook och få det att kännas meningsfullt? Behöver ni

inspiration kring hur man kan få loggandet att bli en naturlig och integrerad del av verksamheten? Under det

här seminariet får ni ta del av hur två verksamheter jobbar med loggboken och hur tydliga rutiner har gynnat

både organisationen, medarbetarna och ungdomarna.

4D. THE LOGBOOK

4E. GRETA PÅ FRITIDSGÅRDEN 
Hur tar vi vara på ungdomars engagemang på gården? Två verksamheter delar med sig av hur de jobbat med

ungdomars inflytande och solidaritetsarbete. På Mixgården har man sedan år 2000 jobbat med projektet Fixarna

där ungdomar varje år gemensamt jobbar för att samla in pengar till barn och ungdomar som är i behov av stöd.

På Styrsö har en grupp ungdomar gått ihop för att starta en ny generationsöverskridande mötesplats för att

krossa de fördomar som unga vuxna ibland har om yngre, och tvärtom. I det här seminariet får du ta del av hur

man arbetat för att ta vara på engagemanget. 

 

Föreläsare: Ungdomsarbetare från SDF Norra Angered och SDF Västra Göteborg, tillsammans med
ungdomsrepresentanter från Öhålan, Göteborg.

5A. OPEN SPACE 
OM UNGDOMSARBETE

Här är seminariet där DU står i centrum. Gillar du att

diskutera, få nya infallsvinklar och höra hur andra har löst

en viss fråga? Under denna Open space får du vara med

och diskutera utifrån ett antal förberedda frågeställningar

och ämnen. Det kommer även att finnas ett öppet bord för

övriga frågor. I det här seminariet deltar även föreläsare

från konferensen. Vill du anmäla förslag på ett ämne till

Open space seminariet, kan du maila oss på info@keks.se.

 

 

Ungdomar under arton år har rätt att vara delaktiga i demokratiska och politiska processer trots att de ännu inte

får rösta i val. Det är vår uppgift att möjliggöra detta och visa att ungdomsinflytande är både kul och viktigt!

Under detta seminarium får du lyssna på flera olika verksamheter som delar med sig av sina arbetssätt och

perspektiv. Dels hur man jobbar med delaktighet och inkludering av unga som går i särskola, och dels av unga i

förorten.

 

Föreläsare: Oliwer Karlsson, projektledare Alla Unga och ungdomsombud från Lund, Seiran Alipour,
processledare Samhälle och Kultur och Nasteho Muktar, representant från Unga Påverkar och Angereds
Ungdomsråd, Göteborg.

5B. UNGDOMSINFLYTANDE

Föreläsare: Moa Andersson, samordnare och Vivianne Tuominen, fritidsledare, Borås, tillsammans med Samir
Lundberg Ben Sassi, samordnare och Jonny Zasella, fritidsledare, Östra Göteborg.



V I  R E S E R V E R A R  O S S  F Ö R  E V E N T U E L L A  Ä N D R I N G A R  I
P R O G R A M M E T

info@keks.se                                                          www.keks.se 

5E. KÄRA VÄNNER -FILMVISNING OCH SAMTAL

5D. KX-EDUCATION
KEKS lanserar inom kort den interaktiva, digitala lärplattformen KX. Syftet är att kunna erbjuda personal i KEKS

medlemsförvaltningar möjligheten att ta del av olika kurser och föreläsningar på distans. KX är ingen individuell

utbildning utan riktar sig till grupper som vill lära och utvecklas tillsammans. Under det här seminariet får du en

presentation av systemet och de olika kurserna - dessutom får du chansen att bidra med ditt bästa minne som

fritidsledare och bli filmstjärna.

 

Kära vänner är en film av Emil Johansson, ungdom på Kultur- och

fritidscentra, Tjörns kommun. Emil har skrivit manus, regisserat och

är själv med som skådespelare i filmen.

 

Emil kom med sin dröm till ungdomskonsulenterna -  “Hjälp mig att

göra en film!” Filmen blev klar vintern 2018 och nu förbereder Emil

uppföljaren Kära vänner 2. 

 

 

 

Föreläsare: Ungdomskonsulenter från Tjörn och Emil Johansson,
filmskapare.

5C. ATT ARBETA PRAKTISKT MED SOCIALA MEDIER 

I det här seminariet får du lära dig hur du integrerar sociala medier i det vardagliga arbetet med ungdomar!  Vilka

kompetenser behövs för att hänga med i ungdomars digitala värld? Bli inspirerad av Halmstads

kommunikationsgrupp för fritidsledare och Marks app för unga - Ung i Mark!

Föreläsare: Mia Herman, Verksamhetsutvecklare, KEKS.

Föreläsare: Ungdomsarbetare från KEKS-nätverket


