
>> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration 
og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele 
RBU. 

Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i 
RBU at netværke og videndele med frivillige fra alle ind-
satsområder i hele landet. Du kan udvikle dig både fagligt 
og personligt og forhåbentlig blive inspireret i dit frivillige 
arbejde. 

Med arrangementet ønsker vi at give dig et velfortjent 
skulderklap for det arbejde du bidrager med i visionen om 
at skabe en børnevenlig verden. Derfor er uddannelsesda-
gen også en dag fyldt med socialt samvær og hygge. 

På dagen møder du dine medfrivillige, hører et inspireren-
de foredrag, samt deltager i en workshop efter din interes-
se om eftermiddagen. 

Uddannelsesdagen er gratis for alle medlemmer af RBU.

Næste gang afholdes uddannelsesdagen i København d. 
28. februar 2015. 

Der vil være mulighed for at overnatte, så husk tandbørste, 
sovepose og liggeunderlag. Kommer du langvejs fra betal-
er RBU naturligvis dine rejseomkostninger. 

Som noget nyt byder uddannelsesdagen på et fælles fore-
drag om formiddagen, da vi ønsker at give jer en fælles 
oplevelse, som kan smitte af på resten af dagen. Vi vil der-
for opfordre alle til at deltage.

Vi glæder os til at have en inspirerende og uforglemmelig 
dag sammen med jer. 

Kærlig hilsen,
Udvalget for Rettighedsbaseret HR 

D. 28. FEBRUAR 2015
I KØBENHAVN

Tilmeld dig nu, så du ikke går glip af en 
sjov og inspirerende dag sammen med 

dine medfrivillige.



FOREDRAG

FORMIDDAG

>> Tænd ildsjælen og gør en forskel!

Som frivillig i Red Barnet Ungdom arbejder vi for en børnevenlig verden, hvor børn og unges ret-
tigheder bli’r taget alvorligt. Hver og én brænder vi for, i vores projekter, at gøre en forskel for og med 
børn og unge. 

Er vi ildsjæle? For hvad er en ildsjæl egentlig, og hvordan kan vi forstå dette spændende begreb?

Det kan formiddagens foredrag med Tommy Krabbe give svar på. Tommy Krabbe siger selv, at det er 
Ę±ĹŸ�ĩ±ĬÚ�±Ƌ�Ęģ¸ĬŞå�üŅĬĩ�ƋĜĬ�±Ƌ�ĀĹÚå�ƚÚ�±üØ�Ęƴ±Ú�Úå�Æų¸ĹÚåų�üŅų�Ņč�ÚåųĹ¸ŸƋ�Ęģ¸ĬŞå�Úåĵ�ƋĜĬ�±Ƌ�Æų¸ĹÚå�
igennem – uden at brænde ud.

Spørger man anonymt vil 8 ud af 10 svare, at de på et eller andet område ser sig selv som en ildsjæl. 
Men stiller man det samme spørgsmål i en forsamling, er det nærmere 1 ud af 10, der rækker hånden 
op. 

Foredraget giver indsigt i og besvarer spørgsmålene:
•  Hvad er en ildsjæl?
•  Hvilke typer er der?
•  Hvad får vi ud af at være ildsjæle?
•  Hvordan får vi andre med?
•  Hvordan siger ildsjælen ”nej” uden at få dårlig samvittighed?
•  Hvordan undgår ildsjælen at brænde ud?

Foredraget giver desuden inspiration i forbindelse med motivation, trivsel, arbejdsglæde, ledelse, 
samarbejde og det at gøre en positiv forskel som frivillig.
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



WORKSHOPS

EFTERMIDDAG

>> Workshop om Asylsystemet i Danmark
- Hvordan påvirker det asylbørn?

�ŅųĩŸĘŅŞŞåĹ�åų�ųåĬåƴ±ĹƋ�üŅų×�eĬĬå�ĀƴĜĬĬĜčå�ĵåÚ�ĜĹƋåųåŸŸå�üŅų�±ŸƼĬŅĵų¿ÚåƋţ
 
Som frivillig på et asylcenter kan det være svært at gennemskue, hvorfor nogle 
ÆśųĹ�Ę±ų�ƴ¸ųåƋ�Ĝ�%±Ĺĵ±ųĩ�Ĝ�āåųå�¿ų�Ņč�Ƌ±Ĭåų�āƼÚåĹÚå�Ú±ĹŸĩØ�ĵåĹŸ�±ĹÚųå�ĩƚĹ�ÆŅų�
på asylcenter i et par måneder inden de får opholdstilladelse. Man kan føle sig 
magtesløs overfor et system som udadtil fremstår uoverskueligt, og som sjældent 
tager hensyn til de særlige behov som børn har.
 
8Ņųĵ¿ĬåƋ�ĵåÚ�ƵŅųĩŸĘŅŞŞåĹ�åų�ÚåųüŅų�±Ƌ�±üĵƼŸƋĜĀÏåųå�ĹŅčĬå�±ü�Úå�Ÿƴ¸ųå�ŞųŅě
blemstillinger, der vedrører asylbørn og deres familier. Hvilke rettigheder har de? 
Hvornår kan man som frivillig gribe ind? Hvordan kan man hjælpe et barn, der har 
fået endeligt afslag på asyl og står til udsendelse til et land, som barnet måske ikke 
kender særlig godt?
 
Oplægsholder: 
Marie Louise Frederiksen, jurist i Dansk Flygtningehjælp

>> Bevægelse i lektiecaféerne

Der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Det fast-
slog førende danske og svenske idrætsforskere på en konsensuskonference i 
oktober 2011. Da bevægelse og leg samtidig er godt for sundheden og det sociale 
ĩĬĜĵ±�ĵåĬĬåĵ�ÆśųĹØ�åų�ÚåƋ�ųåĬåƴ±ĹƋ�±Ƌ�Úų±čå�ĵåųå�Æåƴ¸čåĬŸå�ĜĹÚ�Ĝ�ĬåĩƋĜåÏ±üååųĹåţ��

Men hvordan? Konceptet Sæt Skolen i Bevægelse giver en masse helt konkrete 

forslag til praksisøvelser.
 
I workshoppen prøver man på egen krop nogle af de mange ideer fra Sæt Skolen i 
Bevægelse. Øvelserne integrerer faglige færdigheder, bevægelse og aktivitet, giv-
er lidt sved på panden og et smil på læben samtidig med at hjernen også skal i sv-
ing. Vi skal være aktive i denne workshop, så kom i tøj og sko, du kan bevæge dig i. 

Oplægsholder:
Rita Kyhn er til daglig lærer på Veng Skole ved Skanderborg og instruktør ved Sæt 
Skolen i Bevægelse. Max. 50 deltagere. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



WORKSHOPS

EFTERMIDDAG

>> Workshop om ensomhed blandt børn og unge 

Workshoppen er relevant for: Alle frivillige, der arbejder med børn og unge – eller 
bare har lyst til at vide mere om ensomhed og hvordan den kan forebygges og 
afhjælpes.

Mennesket er et socialt dyr og ensomhed er kroppens signal om, at vi savner for-
trolig kontakt til andre. Mange børn – og 5 til 10 % af danske unge – føler sig ofte 
eller altid ensomme. Ensomhed er lidelsesfuldt og når den bider sig fast kan den 
få store konsekvenser for børn og unges udvikling og trivsel både fysisk og psy-
kisk. I denne workshop får du viden om ensomhed, dens konsekvenser og hvordan 
du som frivillig kan være med til at forebygge ensomhed og se og støtte børn og 
unge, der føler sig ensomme. Workshoppen vil veksle mellem oplæg og øvelser, så 
deltagernes erfaringer kommer på banen og vi alle sammen bliver klogere.

Oplægsholder: 
Karen Lerstrup Pedersen, antropolog, retoriker og ansat projektleder i Ventilen 
Danmark.

>> Workshop om Storytelling 

Workshoppen er relevant for: Nye såvel som garvede frivillige, der har lyst til at 
fortælle deres historie. 

Målet for denne workshop er at give dig redskaberne til fortælle din historie, og 
omdrejningspunktet vil ligge på livet i RBU. Gennem øvelser, værktøjer og feed-
back vil du få mulighed for at lære at udforme din fortælling på en motiverende og 
inspirerende måde.

Eneste forudsætning for at deltage på workshoppen er, at du har gjort dig nogle 
tanker om, hvorfor du er frivillig, og at du har mod på at fortælle din historie til de 
andre frivillige. 

Oplægsholder: 
Mette Jensen, Juniorprojektkonsulent i RBU.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



PRAKTISK INFO

UDDANNELSESDAG

>> Programmet 
{ųŅčų±ĵĵåƋ�ŸƋ±ųƋåų�ŅþÏĜåĬƋ�ĩĬţ�ŎŎţǈǈ�ĵåÚ�åĹ�ƴåĬĩŅĵŸƋØ�ĵåĹ�Úƚ�åų�ƴåĬĩŅĵĵåĹ�±ĬĬå-
ųåÚå�üų±�ĩĬţ�ŎǈţǈǈØ�ĘƴŅų�Úåų�ƴĜĬ�ŸƋ¿�ĩ±ýå�Ņč�ĵŅųčåĹÆųśÚ�ĩĬ±ųţ�

>> Sted og transport 
eųų±ĹčåĵåĹƋåƋ�ĀĹÚåų�ŸƋåÚ�Ş¿ Skolen ved Nordens Plads (tidligere Sofus Franck 
Skolen) Sofus Francks Vænge 32, 2000 Frederiksberg. Transporten refunderes 
som altid af RBU, husk blot at gemme kvitteringer. 

>> Workshops 
Som noget helt nyt og spændende byder formiddagsprogrammet på et fælles 
foredrag om ildsjæle med Tommy Krabbe. Om eftermiddagen deltager du i en 
valgfri workshop á tre timer. 

>> Tilmelding 
Tilmelding skal ske senest d. 22. februar 2015. Tilmeld dig ved at udfylde formu-
laren på RBU’s hjemmeside under ”Uddannelsesdag” eller følg linket i mailen, hvor 
du modtog invitationen. 

>> Overnatning
Ønsker du at overnatte skal du blot medbringe sovepose og liggeunderlag, så er 
der mulighed for at overnatte på skolen. Der er desværre ikke mulighed for bad på 
skolen. 

>> Mad og drikke
RBU sørger for al forplejning hele dagen igennem. Husk dog at medbringe mønter 
til køb af billige drikkevarer til middagen og en hyggelig aften. 

>> Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål, så kontakt Helena Kristensen og Stina Janell på 
udprojektleder@redbarnetungdom.dk

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

Sidste frist for tilmelding er d. 22. febaruar 2015.


