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Målgruppe

Alle ansatte i FU-områdets klubber, legepladser og ungdomsskoleafdelinger.

Hvorfor dette tema?

Aarhussløjfen udbredes for fuld kraft i FU-områderne som en særdeles brugbar nutidig 
ungdomspædagogisk forståelsesramme med fokus på kvalificeret selvbestemmelse
Nogle ansatte i FU-områderne arbejder er stadig i gang med at ”knække koden” til Aarhussløjfen, 
som bygger på teori og metodetilgang udviklet af professor Jan Tønnesvang. 
Det har derfor ligget lige til højrebenet at udbyde et kursusforløb, hvor bl.a. Jan Tønnesvang 
i en light-version bidrager til at ”knække koden” med en blanding af oplæg og dialog.

Indhold

Tirsdag 11.sept. : Jan Tønnesvang gennemgår teorien bag sløjfen om kvalificeret selv-
bestemmelse grundigt, og der bliver dialog med praktiske FU-briller på, i forhold til hvor-
dan vi kan gøre brug af modellen i vores FU-dagligdag. 
Alle deltagere overvejer hvordan tænkningen kan bruges i eget FU område.

Tirsdag 18.sept. : Hvordan kommer vi i gang med arbejdet med kvalificeret selvbestemmelse? 
Om at identificere et udviklingsmål og via praktisk arbejde med modellerne finde frem til hvad første 
skridt er for at nå målene. Dagen faciliteres af FU-ressourcepersoner v/klubleder Michael Sørensen.

Tid og sted

Tirsdag 11.september kl. 9.30 – 12.30 Restaurant Egå Marina - Egå Havvej 31-33 - 8250 Egå
Tirsdag 18.september kl. 9.00 – 12.00 Restaurant Egå Marina - Egå Havvej 31-33 - 8250 Egå

Deltagerpris

Det er gratis at deltage for ansatte i FU-Området - udgifterne dækkes af den centrale pulje for 
kompetenceudvikling på FU-Området.

Forplejning

Der serveres på hver kursusdag morgenmad + kaffe og the samt isvand og frugt ad libitum + frokost.
 

Tilmelding

Senest torsdag 30.august på Kommunens Kursusbase - MAX. 24 deltagere!

Tilmelding - følg linket: http://mag11/BU/KursusAdmin.nsf/

Med Kursusbasen på BUportalen kan alle medarbejdere tilmelde sig direkte - d.v.s. 
ikke nødvendigt at komme over leder eller FU-leders login.
Husk at oplyse privatmail og -tlf., så det er muligt at komme i hurtig direkte kontakt !
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