
NU PRATAR VI OM
UNGDOMSARBETE

Ungdomsarbetets aktivdagar 
på Villa Elba i  Karleby

Vi lösgör oss från vardagsbrådskan, bildar nätverk
 och växlar goda erfarenheter

 

8.-9.9.2020

Koordinering av klassiskt ungdomsarbete-projektet och RFV i västra Finland samordnar



Välkommen till Ungdomscentra Villa Elba 

för att begrunda branschens aktuella ämnen. Målet
är att dela erfarenheter och goda praxis och att få
förstärkning och stöd til sitt eget arbete av andra
experter inom samma bransch. Syftet är dessutom
att i samband med funktionella ärenden begrunda
ungdomsarbetets pedagogiska målsättningar och

professionella kompetens. Vi lösgör oss från
vardagsbrådskan, bildar nätverk och växlar goda
erfarenheter, förnimmar och är ute på äventyr
tillsammans med andra ungdomsarbetare!

Nätverksdagarnas program stöder ungdomsarbetarnas ork
 i vardagen, men möjliggör också delning av goda praxis

 och metoder inom ungdomsarbetet.

Priset för 2 dagar 63 €

Logi 28 €

RFV i västra Finland bjuder på programmet.

På första dagen aktiviteter på Villa Elba, god mat, bastubad och
kvällssits. På andra dagen utfärd till holmen Trutklippan med

vägkost och möjligheten att bada bastu.

Anmälningar t.o.m. 18.8.

sari.juvani@villaelba.fi

Aktivdagarna bör möjligtvis inställas ifall Covid19
–situationen fordrar



Program 8.-9.9.20
Dag 1
10.00-10.30     Ankomst och inkvartering, Villa Elba
                           kaffe med smått och gott
10.30-11.30       Öppning
                           Regionförvaltningsverkets hälsning
                           Deltagarna bekantar sig med varandra och får tillräckligt
                           utmanande samarbets- ovh problemlösningsuppgifter
11.30-12.00       Lunch
12.00-14.00     Paddling/SUP-bräde/terrängcykling (väderförbehåll)
14.00-15.00     Kaffepaus med smått och gått/braskaffe
                          Ungdomsarbete under Korona-tiden, discussion, refletering om
                          erfarenheter kring ämnet
15.00-17.00     Foto-orientering/bågskytte/korgklättring
17.00-17.30      Dagens utvärdering
17.30-18.30      Middag
18.30-19.00     Avkoppling före Bastukvällen
19.00-22.00    Bastu och simning, internationell kväll tillsammans med 

                          ESC-volontärer, växling av idéer och erfarenheter
22.00-              Avspänd gemensam kväll, musik/karaoke och/eller mingling
                          vid kvällsbiten
 

Dag 2
8.00-9.00        Morgonkaffe med salt
9.00-10.00      Packande inför resan till Trutklippan
10.00-              Med båt till holmen Trutklippan
                          Gruppsamtal: Klimatförändringen i ungdomsarbetet.
                          Hur behandla saken med ungdomar.
                          Tillredning av lunch och bastuvärmning tillsammans
17.00-               Återkomst till Villa Elba
                          Middag
18.00                Avslutning och slutbedömning av dagarna                              

 

 

Ungdomsarbetets aktivdagar


