Välkommen till ett inspirations och utbildningsprogram
tillsammans med Anders Carlberg och Fryshuset
Fryshuset kommer under en treårsperiod att besöka ca 150
kommuner i 30 regioner för att sprida sina erfarenheter och
kunskaper från snart 25 års arbete med och för unga
människor. Syftet är att inspirera och erbjuda utbildning till
alla som arbetar med ungdomar. Att uppmuntra de att starta
nya och att utveckla existerande projekt och verksamheter,
för att främja ungdomars möjligheter att utvecklas och växa
som människor.
Under två dagar bjuds det på Open Space- övning med vuxna
och ungdomar, inspiration, prova på aktiviteter, seminarier
och workshops.
I samarbete med Vattenfall som är en av Fryshusets
huvudsponsorer delas Vattenfalls Energispridarpris ut till en
lokal verksamhet som gör viktiga insatser för barn och unga.
Den 7-8 maj kommer Fryshusandan att befinna sig i
Karlskrona
Lokal:

Dag 1 Lyckeby Medborgarhuset Riksvägen 37
Dag 2 Gullberna KompetensCenter
Gullberna Park

DAG 1
08.00-16.00 Lyckeby Medborgarhuset
Open Space
Open Space där alla får komma till tals och vi sätter hela regionens ungdomsfrågor i fokus.
De vuxna under ledning av Rosemary Waher Schennings, utbildningschef på Fryshuset. De
unga under ledning av Ivar Forstadius, sakkunnig i ungdoms- och kulturfrågor.
Vattenfalls Energispridarpris
Delas ut till en person eller verksamhet som gör viktiga insatser för barn och ungdomar.
Anders Carlberg Föreläser, lifestories från Fryshusets verksamheter samt diskussion om hur
man kan arbeta för De glömda barnen.
Sammanställning av Open Space och handlingsplan
Vuxna och unga diskuterar tillsammans resultatet från Open space och tar tillsammans fram
en handlingsplan, under ledning av Rosemary Waher Schennings och Ivar Forstadius
Kvällspasset med Anders Carlberg & Greger Walve(19.00-21.00)
Få skyldiga men alla ansvariga. 10% av alla ungdomar ställs utanför samhället till en kostnad
av 180 miljarder per år och främsta orsaken är missbruksmiljöer. 20% lever med en mamma
eller pappa som dricker för mycket. Vad kan var och en göra och vad kan vi göra
tillsammans?

DAG 2

08.00-16.30 Gullberna KompetensCenter
8.00-8.30
Block 1

8.30-10.00

FIKA
Block 2

10.00-10.30
10.30-12.00

LUNCH
Block 3

12.00-13.00
13.00-14.30

Block 4

14.30-15.00
15.00-16.30
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Fritid

Socialt

Socialt

Nyckeln till
lyckad
integration

Vuxna betyder
allt – är vi
vuxna
uppgiften?

Idrotten som
skyddsfaktor

Främja ungas
Psykiska hälsa

Barn till
ensamma
mammor

F.U.S.E
Mötesplatser
med musiken i
centrum

Problemskapare
blir
problemlösare

Hur möter vi
ungdomar på
Internet

Lämna extrema
grupper

Motivera lågmotiverade

Kasta
schemat!

För anmälan gå in på
www.fryshuset.se/fryshusandan
Projektledare
Ivar Forstadius 08/691 72 87
ivar.forstadius@fryshuset.se

Varmt välkomna hälsar Fryshuset & Karlskrona kommun!

Tjejers och
killars resa

