
CRASH COURSE
BY KEKS

22 OKTOBER 2020

Välkommen till inspirerande, korta kurser som
ger oss kunskaper och praktiska metoder i
olika ämnen. Du kan gå två av kurserna, en på
förmiddagen och en på eftermiddagen, så välj
noga. 
 
När: 22 oktober 8.00-16.30
Var: Lyckholms Restaurang och Konferens, 

   Nellickevägen 22, Göteborg 
Kostnad: 300 kronor per deltagare
Anmälan: Senast 10 september
Begränsat antal platser
 

Detta tillfälle ersätter KEKS årliga konferens som istället
arrangeras våren 2021.

Till anmälan

https://sv.surveymonkey.com/r/Crashcourse20


MÖTAS I
MUSIK

Hur  kan v i  h jä lpa ungdomar  at t  bygga
upp en s jä lvkänsla  genom kreat iva  ut -
t ryck  och därmed även skapa ut rymme
för  ink luderande verksamhet?  Hel t  nyt t
mater ia l  presenteras!  

MER ÄN ATT
BARA GAMEA

Visst  v i l l  v i  hänga med i  t iden och utveckla
vårt  d ig i ta la  utbud? Här  dyker  v i  in  i  och
utforskar  den d ig i ta la  spelkul turen!  

SÅ
ENGAGERAR
DU UNGA

Om ungt  ar rangörskap,  f rån temakväl lar
t i l l  fest iva ler .  Hur  får  v i  f ler  unga at t
söka kul turstöd och at t  de l ta  i  pro jekt?
Det  b l i r  workshops,  samtal ,  t ips  och t r ix .

VÅLDSFÖRE-
BYGGANDE
ARBETE

Ta del  av  prakt iska metoder  för  at t
arbeta  vå ldsförebyggande i  öppen
ungdomsverksamhet  ut i f rån t re
förändr ingspr inc iper .

ORTEN &
UNGDOMS-
KULTUR

Baserat  på ,  b land annat ,  pro jektet  Ortens
bästa  poet  får  v i  lära  oss om hur  v i  kan
möta och coacha ungdomar  samt hur  v i
kan processleda större  ungdomsgrupper .

Om att  söka EU-medel  och genomföra
projekt  som bidrar  t i l l  a t t  utveckla
lokalsamhäl let  e l ler  t räffa  ungdomar  i
andra  länder .

STARTA 
 
PROJEKT
INTERNATIONELLA
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Hur kan vi hjälpa ungdomar att bygga upp sin självkänsla genom
kreativa uttryck och därmed även skapa utrymme för inkluderande
verksamhet? Föreningen Passalen har bedrivit ett treårigt projekt i
samarbete med Kultur och Fritid i Kungsbacka Kommun, finansierat
av Allmänna Arvsfonden. De delar med sig av erfarenheter och lär ut
metoden kring organisering av fritidsaktiviteter för personer med
funktionsvariation. En helt ny film och metodhandbok kommer att
presenteras! 
 
Kursen är utformad dels som en föreläsning med lite övningar och
diskussioner. Du kommer även att få höra om arbetet med
målgruppen samt projektets resultat och få konkreta tips på hur ni
kan arbeta inkluderande i er verksamhet.
 
Diana Rönnberg är doktor inom fri konst och projektledare för Musik
på Gården. Passalen är en ideell förening som verkar för att skapa
inkludering i samhället för barn och unga vuxna med
funktionsvariation.
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Vi är många som vill hänga med i tiden och utveckla vårt digitala utbud. Under
denna kurs utforskas den digitala spelkulturen och vi får svar på frågor som Vad
är det egentligen unga gör idag? och Hur skapar vi en verksamhet som tilltalar de
spelande ungdomarna?. Vi får en genomgång av vad den digitala spelkulturen
egentligen är och vad som som tilltalar så många unga idag. 
 
Vi får även ta del av praktiska exempel från fritidsverksamheter tillsammans
med förslag på hur vi kan jobba med digital spelkultur i vår verksamhet.
Falköpings kommun berättar om arrangemanget Nördfest och att våga testa
nytt. Female Legends delar med sig av sina erfarenheter om jämställdhets-
arbete inom online-spel. 
 
Kursen leds av Max Horttanainen, VD och grundare av Rainy Lab, tidigare
ordförande i Svenska e-sportförbundet, Sarah Fagerström, Evenemangsansvarig,
Female Legends och en representant från Falköpings kommun, Nördfest.
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Vi snackar ungas arrangörskap i alltifrån mindre temakvällar på
mötesplatsen till festivaler av arrangörsgrupper. Hur får vi fler
unga att söka kulturstöd och delta i projekt? Det blir workshops,
samtal, tips och trix.
 
Under passet lär vi oss hur vi kan coacha hållbara evenemang,
miljömässigt och socialt. Vi kommer också få höra om hur
Halmstads kommun arbetar med utvecklingen av Projektkontor
för att engagera fler unga.
 
Processledare från Kulturhuset Nolltrefem och ungdomscoach
från mötesplatsen United från Kulturförvaltningen i Halmstads
kommun håller i kursen.
 
 
 

SÅ ENGAGERAR DU UNGA
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Vill ungdomar i verksamheten genomföra projekt som bidrar till att
utveckla lokalsamhället eller träffa ungdomar i andra länder?
 
Under denna kurs kommer vi få information om de möjligheter som finns
för att ansöka om EU-finansiering med fokus på lokala solidaritets-
projekt och ungdomsutbyten. Kursen kommer både att handla om hur vi
gör för att ansöka samt hur vi kan arbeta praktiskt tillsammans med
ungdomar för att skriva ansökningar och genomföra projekt.
 
Kursen leds av Andreea Maris från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) och Sara Lesch från Fritidsgården
kooperativet Fjället. Båda två har lång erfarenhet av att arbeta med unga
i internationella projekt. MUCF är nationellt kontor för EU:s
ungdomsprogram och handlägger de ansökningar som görs i Sverige.

STARTA INTERNATIONELLA
PROJEKT
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Sambandet mellan lindrigt och grovt våld
Sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld
Hur en aktiv åskådare kan agera för att avbryta våld

Borås ansökte 2015 om att bli pilotkommun i ett projekt med målet
att bli en kommun fri från våld. Projektet tog fram ett systematiskt
sätt att arbeta med våldsprevention med utgångspunkt i öppen
ungdomsverksamhet. De utgick från tre förändringsprinciper:·

 
I denna workshop lär du vi oss om teorin bakom våldsprevention. Vi
får även göra flera övningar för att lära oss att agera utifrån de tre
förändringsprinciperna! Vi får med oss verktyg och arbetssätt att
testa i verksamheten.
 
Workshopen leds av projektets utvecklingsledare Stina Graad och
Maja Karlsson, Maja arbetar även som ungdomsstrateg i Borås stad.
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Förenade Förorter har i fem års tid drivit framgångsrika projekt för
unga. Föreningen är mest kända för Ortens bästa poet som under
flera år engagerade tusentals ungdomar landet över. Med bas i
Västerort (Stockholm) och med nätverk över hela landet har
Förenade Förorter lyckas få flera hundra unga att tävla i poesi, de
har stöttat unga att organisera sig lokalt och att arrangera stora
evenemang. 
 
Här kommer de att dela med sig av sina lärdomar och erfarenheter
samt  förhållningssätt och metoder. Med fokus på ungas
organisering och kultur handlar denna crash course om hur vi som
ledare kan möta och coacha unga individer och även hur vi kan
processleda större ungdomsgrupper. 
 
Föreläsaren Saman Sokhanran har jobbat med ungas fritid och
kultur i 15 år och är idag verksamhetschef på Förenade Förorter.
 
 
 

ORTEN & UNGDOMSKULTUR
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ANMÄL DIG HÄR
SENAST DEN 

10 SEPTEMBER

08.00 REGISTRERING + KAFFE/TE
08.30 PASS 1 STARTAR
10.00 FIKA
10.30 PASS 1 FORTSÄTTER
12.00 LUNCH
13.00 PASS 2 STARTAR
14.30 FIKA
15.00 PASS 2 FORTSÄTTER
16.30 TACK FÖR IDAG
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