
Det inviteres til avslutningssamling, der dere vil få anledning til å ta del i, og lære av det viktige koordinerte kulturarbeidet i din kommune – i dialog med ungdom! Deltakere i pilotprosjektet, 
både ungdommer og administrasjon, vil synliggjøre det lokale samarbeidet på tvers av tjeneste- og kulturtilbud som har blitt prøvd ut i denne piloten. Viktigheten av ungdomsmedvirkning samt 
betydning av kunst og kultur for ungdom, står sentralt. Gjennom workshops og dialog skal vi bygge broer, danne engasjement og planlegge gode løsninger for fremtiden. 

Torsdag 24. mars. – ERFARINGER MED UNGDOMSMEDVIRKNING I DAG
10.00  Registrering 
11.00  Velkommen til UNG-22 samling
11.10  Bli kjent del 1 - Kommunale «avhør»
11.30 Lunsj 
12.15 Bli kjent del 2 - Pitch av kommunale «avhør»
12.35 Digital hilsen fra Kulturminister
12.45  Et nasjonalt overblikk - «Helhet og sammenheng»
13.00 Foredrag: «Kunstens betydning for ungdom» v/ Lisbet Skregelid, Universitet i Agder
13.35 Pause 
 Programpost 1 - Erfaringer med ungdomsmedvirkning
13.40 Hvilke erfaringer har kommunen med ungdomsmedvirkning i praksis? - Gruppearbeid
14.30  Pause 
14.40  Utstillingsrunde
14.50	 Refleksjon	i	grupper	-	Erfaringsdeling
15.35  Pause 
 Programpost 2 - Tverrfaglig samarbeid og ungdomsinvolvering - Hvorfor det? Debatt
15.50 Forarbeid til debatt - Gruppearbeid
17.00 Dagens program ferdig 
19.00 Middag
20.30 Den store debatten - Tverrfaglig samarbeid og ungdomsinvolvering - Hvorfor det?
21.30 Sosiale aktiviteter
23.00 God natt

Fredag 25. mars. – FREMTIDEN FOR KOORDINERT KULTURARBEID
07.00  Frokost og utsjekk
09.00  Velkommen til dag 2 med icebreaker
09.10  Foredrag: «Mosjømodellen for medvirkning»
 v/Adam Ulvang, leder for ungdomsrådet i Vefsn kommune
09.50 Pause
 Programpost 3 - Fremtiden for koordinert kulturarbeid i pilotkommunene 
10.00 Temaområder i fokus v/representanter av ungdomsressursgruppene
10.10 Fremtiden for Koordinert kultursamarbeid i pilotkommunene - Gruppearbeid
10.50  Pause og utstillingsrunde
11.00	 Refleksjonsdialog	i	kommunegrupper	-	Del	1
11.30 Lunsj
12.15   Refleksjonsdialog	i	kommunegrupper	-	Del	2
 Programpost 4 - Ungdommenes lokale drømmeprosjekt
12.45 Informasjon om aktuelle støtteordninger
13.00 Idémyldring og forberedelser til fremføring - Gruppearbeid
13.30  Pause
13.40  Icebreaker
13.45 Ferdigstille fremføring
14.00  Presentasjon av det lokale drømmeprosjekt, v/ de lokale prosjektlederne
14.30 Takk-hilsener og oppsummering 
15.00 Vel hjem 

Velkommen til «Koordinert kulturarbeid» avslutningssamling UNG-22     
24. - 25. mars 2022 - Thon Hotel Oslo Airport.

Påmelding: kulturskoleradet.no/kurs og bestilling - Påmeldingsfrist: 01. mars 
Med forbehold om endringer i programmet


