Konference om
integrationsindsats
på efterskoler

Foto: Trine Bukh

For andet år i træk afholder Sjællandske Region under
Efterskoleforeningen konference for skoler og
samarbejdspartnere om, hvordan vi i fællesskab kan
forbedre arbejdet med unge med anden etnisk baggrund
end dansk.
Fredag d. 22. april 2022 kl. 9.30-15.00
Vartov
Farvergade 27H, 1. sal
1463 København K

Efterskolerne udgør et kæmpe potentiale for sproglig, social og kulturelt integration af unge med anden
etnisk baggrund end dansk. Desværre afspejler skolernes andel af denne gruppe meget langt fra andelen på
landsplan.
Vi ønsker at give inspiration og skabe rum for netværk og samarbejde mellem efterskoler, kommuner
og vejledere.
Arrangementet henvender sig til efterskoleforstandere og øvrige medarbejdere, vejledere, socialfaglige
medarbejdere og andre, der arbejder med unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Praktisk information

Tidspunkt: Fredag den 22. april 2022 kl. 9.30 – 15.00
Sted: Vartov, Farvergade 27H, 1. sal 1463 København K
Arrangør: Sjællandske region under Efterskoleforeningen

Program
Kl. 9.30

Ankomst, kaffe/the og morgenbrød

10.00 		
		

Velkomst v/ Tine Engell Kjøller, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen og
Ulrik Goos Iversen, Sjællandske region

10.15		
		

Efterskolernes erfaring med unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund
v/ Jacob Als Thomsen, adm. direktør i Als Research

10.45		
		
		
		

Hvor taler du flot dansk! – Når integration lykkes v/ Abdel Aziz Mahmoud
Gennem sin egen historie fortæller Abdel bl.a. om balancen mellem at indtage den nye kultur
og samtidig holde fast i sine rødder. Han taler om det menneskelige møde og giver inspiration
til integrationsarbejdet ude på skolerne.

12.15		

Frokost og netværk

13.00		
		
		
		
		
		

Fortællinger og samtalesalon v/ Manila Ghafuri fra HVEM ER VI – 100% FREMMED?
Hvem er de unge, vi ønsker, der skal komme flere af på efterskolerne? Og hvad er det for et
fællesskab, som vi inviterer dem til at være en del af? Samtalesalon med udgangspunkt i en
dansk-afghansk, tidligere efterskoleelevs fortælling, og en undersøgelse af, hvordan unge piger
på Nørrebros opfatter efterskolen. Samtalen handler om gensidigheden i det kulturmøde, som
finder sted, når unge med en dobbelt kulturel baggrund kommer på efterskole.

		
		
		
		
		

HVEM ER VI er en kunst- og læringsplatform, som skaber samtaler om kultur og identitet
baseret på fortællinger fra formidlere med flygtningebaggrund. HVEM ER VI er skabt ud fra
den kunst-dokumentariske udstilling 100% FREMMED? med portrætter af 250 borgere, der
statistisk repræsenterer de 167.000 mennesker, som har fået asyl i Danmark i tiden 19562019 fra primært 30 lande.

14.45		

Opsamling og tak for i dag v/ Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen

Tilmelding

Tilmelding sker pr. mail til ai@efterskolerne.dk senest den 8. april 2022. Angiv i tilmeldingen hvis du er
veganer eller har allergier. Angiv ligeledes navn, funktion og ansættelsessted. Arrangementet er gratis og
åbent for alle interesserede.
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