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INVITATION TIL KONFERENCE HOS CENTER FOR HOLDSPIL OG SUNDHED 
 
 

Unge i udsatte boligområder - betydningen af 
foreninger, frivillighed og fællesskab 

 
 

Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 8-16 i Festauditoriet på Fakultet SCIENCE, Københavns Universitet 
 
 
 

Konferencens tema 
Hvordan støtter man bedst børn og unge i udsatte boligområder gennem styrkelse af personlige kompetencer, 
positive sociale relationer og samhørighed med samfundet? Center for Holdspil og Sundhed ved Institut for Idræt 
og Ernæring vil med denne konference søge at komme tættere på dette spørgsmål via oplæg af teoretisk, praktisk 
og metodisk karakter. Konferencen vil være en veksling mellem foredrag, workshops, round-table discussions og 
konkrete eksempler. Målet er, at deltagerne får konkrete værktøjer med sig hjem, men også at udfordre 
deltagerne teoretisk til at reflektere over egen praksis. 
 

Ønsket resultat af konferencen 
På baggrund af konferencen ønskes det at opbygge:  

1. Et afsluttende statement (udkast til statement bliver sendt til alle tilmeldte 14 dage før konferencen, 
hvor der også kan indgives kommentar og ændringsforslag). 

2. Etablering af et vidensdelende netværk omkring emnet.  
 

Målgruppe 
- (Idræts-)Foreninger 
- Skolelærere og skoleadministration 
- Forskere  
- Pædagoger 
- Beslutningstagere (politikere og kommunalt ansatte)   
 

Tid og sted 
Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 8-16. 
Københavns Universitet, Frederiksberg Campus: Festauditoriet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg. 
 

Pris  
Det er gratis at deltage, men tilmelding er bindende, da der serveres mad og drikke. Udeblivelse uden rettidigt 
afbud (ved tilmeldingsfristen d. 4. juni) faktureres med 700 kr. 
 

Tilmelding 

Tilmeld dig online senest d. 4. juni 2018. NB! Der er et begrænset antal pladser. KLIK HER FOR TILMELDING.  



Link til tilmeldingsformular til konferencen d. 19. juni 2018: www. 

Program 
 
08.00-09.00 Ankomst, registrering og networking. Der serveres kaffe, te og lidt morgenbrød 
 

09.00-09.15  Velkomst  
Bo Vestergård Madsen, leder af rådgivningsenheden ved Center for Holdspil og Sundhed, Knud 
Ryom, post.doc. ved Aarhus Universitet og Reinhard Stelter, professor ved Københavns Universitet  

 

09.15-09.45  Fra modborgere til medborgere  
Aydin Soei, selvstændig foredragsholder, sociolog og journalist 

 

09.45-10.15  Det forbudte medborgerskab? – om religion og identitet     
Jeppe Rask, konsulent i antiradikalisering og social kontrol, Københavns Kommune 

 

10.15-10.45 Refleksionspause med servering af kaffe og te  
 

10.45-11.15  Unge, holdspil og aktiv medborgerskab – Hvordan kan forskningen bruges fremadrettet? 
Reinhard Stelter og  
Knud Ryom  

 

11.15-11.50  Eksempler på konkrete tiltag ift. målgruppen 
Besøg af Shezone, Mo’s Friends og Vestia 

 

11.50-12.00 Opsummering på formiddagens program 
Bo Vestergård Madsen 

 

12.00-13.00  Frokost 
 

13.00-14.45 Workshops 
1. En ualmindelig almindelig forening? v/ Flemming Jensen, formand, Nørrebro United 
2. Udvikling af frivilligt idrætsforeningsliv i udsatte boligområder v/ Get2Sport v. DIF 
3. Coaching af unge på kanten, erfaringer og praksisperspektiver v/ Jamil F. Mehdi, 
foredragsholder og coach og Laila Planthinn, selvstændig coach 
4. At bygge bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og 
voksne v/ Christoffer Hansen, Leder af Idrætsprojektet 

 

14.45-15.00 Kort pause med servering af kaffe og te 
 

15.00-15.30  Paneldebat styret af Steen Langeberg, TV-vært og journalist 
 

15.30-16.00  Konsensus-statement på baggrund af konferencen 
Knud Ryomog Reinhard Stelter 

16.00  Tak for i dag 
Bo Vestergård Madsen 
 

  
 


