Med inspiration fra bogen “Sidste chance” af Lene Tanggaard, Svend Brinkmann og Thomas Aastrup Rømer
inviterer DET KREATIVE SKOLENETVÆRK til årets konference på UNGDOMSØEN d. 29.09 2022.
Vi har planlagt en ganske særlig dag – ikke en konference i traditionel forstand - men vi bliver klogere, tænker sammen og formgiver med både hoved, hænder og krop.
UNGDOMSØEN er rå og vild og kalder på utraditionelle undervisningsrum, hvor vi fokuserer på det, som vi
er optagede af; undervisning, kreativitet, dannelse og bæredygtighed.
LENE TANGGAARD - professor i kreativitet og rektor på Designskolen i Kolding - indleder konferencen
og binder dagen sammen under overskiften “Sidste chance - nye perspektiver på dannelse”. Dagen vil veksle
mellem foredrag, pitches, workshops og vidensdeling.
Inden den sidste færge sejler fra øen, sender vi flaskepost afsted mod Christiansborg med et fælles opråb og
nye perspektiver på dannelse.

PRAKTISK:
Dato: 29. september 2022
Sted: Ungdomsøen (Færge fra Nyhavn)
Pris: 1150 kr. inkl. færge og forplejning
Overnatning fra 28.9. på sovesal
inkl. linned og aftensmad: +750kr.
Ved tilmelding vælges 1 workshop samt evt.
overnatning. Færge bookes automatisk ved
tilmelding.

DAGENS TIDER:
09.00 Færge fra Nyhavn
09.30 ‘Ø-brød’
10.00 Velkomst
10.15 Lene Tanggaard: Sidste chance
- nye perspektiver på dannelse
11.00 Pitches
11.30 Frokost
12.30 Workshops
14.45 Eftermiddagspause
15.15 Pitches
15.45 Plenum + involvering ved Lene Tanggaard
16.15 Flaskepost fra Ungdomsøen
16.45 Tak for i år
17.05 Sidste færge

Tilmelding og workshopbeskrivelser på
www.friskolerne.link/detkreativeskolenetvaerk2022

WORKSHOPS:
W1: Om at møde sårbare unge, inden de ryger ud over kanten
Karsten Auerbach, tværfaglig billedkunster og Ditte Hulgaard, overlæge, Phd i
børne- og ungdomspsykiatri.
W6: Om aktivisme – gennem handling til forvandling
Clara Nepper, soc.pol.science, højskolelærer, Krogerup Højskole og Kim Linnet,
poetry slammer, skribent og workshopholder, efterskolelærer, Ollerup Efterskole.
W8: Om pædagogik i 2 og 3 dimensioner
Vicki Boysen, Den frie lærerskole, Psykoterapeutisk Institut, friskolelærer, Øster Åby
Friskole og Elin Østergård, billedkunstner, humanistisk informatik, seminarielærer,
Den frie Lærerskole.
W9: Om Ungdomsøen – fra de unges perspektiv
GEÅ’ ere fra Ungdomsøen. En GEÅ ‘Giv-Et-År’) er en ung, der bor og arbejder på
Ungdomsøen i et år sammen med andre unge.

MANIFEST FOR DET KREATIVE SKOLENETVÆRK
- VIDEN, VÆRDIER OG VOVEMOD
Vi er optaget af sammenhængen mellem kreativitet og dannelse. Ikke kreativitet
forstået som æstetisk og fantasifuld produktion - men som en tilgang til at undersøge
og forstå hinanden og verden omkring os.
1. Vi forstår kreativitet som processer for individer eller grupper, der fører til nye ideer,
tanker, handlinger eller initiativer, som har værdi for den enkelte eller for små og store
fællesskaber.
2. Vi ser ikke modsætninger mellem høj grad af kreativitet og høj grad af faglighed og
færdigheder, idet vi betragter det som hinandens forudsætninger.
3. Vi tror på at kreativitet er en afgørende faktor for trivsel, bæredygtig udvikling og
imødegåelse af problemer og udfordringer for den enkelte, for fællesskaber og i samfundet.
4. I skole og (ud-)dannelsesprocesser vil vi arbejde for at optimere betingelser for udvikling af kreative processer og tanker.

