
Konferensavgift – samma avgift om vid deltagande på plats 
respektive delta via live-sändning/Zoom
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr, exkl moms
Medlem i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Övriga: 3 900 kr, exkl moms
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Anmäl dig via vår hemsida www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar före seminariet debiteras avgift enligt inbjudan.  
Ersättare får sättas in.

Inbjudan till konferens 

Ungdomskonferens 2020
25 november 2020. Garnisonen konferens, lokal Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0702 38 52 49. 

info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se  I samverkan med SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

Välkommen till en dag där ni får möjlighet att ta del av exempel på hur vi kan 
inkludera barn och ungdomar!

Ur programmet:

Så konkretiserar vi Barnkonventionen och inkluderar barnen 
Linus Torgeby, konsult Barnkonventionen & barnrättsfrågor samt driver podcasten ”Barnrättssnack”

Mobila Gruppen – Hur en mötesplats baseras utifrån ungas behov 
Anders Bergqvist och Leif Rosén, fritidsledare på Mobila Gruppen, Lunds kommun

Populär kreativ daglig verksamhet i Halmstad 
Rasmus Högstedt och Karolina Björnlid, deltagare daglig verksamhet 
Camilla Svenäng, stödpedagog, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

Så skapar vi tillsammans med unga ett utbud av aktiviteter som är meningsfulla för dem!
Alexandra Krook, Sparks Generation och Hannah Rydstedt Upplands-Bro kommun

Är ungdomars inflytande på riktigt eller endast som pynt?  
Nina Adolfsson, ordförande, Sveriges Ungdomsråd

Så skapar vi hållbara områden med hjälp av unga 
Patrik Derk, social hållbarhetsansvarig, Ramboll Med reservation för eventuella ändringar.

Varför ska vi och hur inkluderar vi barn och ungdomar?

Om du inte har möjlighet att delta på plats:
Om du tillhör en riskgrupp eller av annan 
anledning inte har möjlighet att delta på 
plats i Stockholm, erbjuder vi istället 
att delta via live-sändning. 
Du anger det i din anmälan.



09.00 Registrering och kaffe med smörgås

09.25 Inledning och välkomna

09.30– 10.15  Så konkretiserar vi Barnkonventionen och inkluderar barnen
Linus Torgeby driver tillsammans med en kollega podcasten ”Barnrättssnack”, som går på djupet gällande 
barnens rättigheter utifrån Barnkonventionen. Hur arbetar vi med Barnkonventionen nu när den blivit lag 
i Sverige? Linus ger oss inspiration och konkreta exempel på hur Barnkonventionen kan implementeras 
i våra verksamheter för att omfamna barnens rätt och inkludera barnen i både verksamheter och 
processer.
Linus Torgeby, konsult Barnkonventionen & barnrättsfrågor samt driver podcasten ”Barnrättssnack”

10.30 – 11.15 Mobila Gruppen – Hur en mötesplats baseras utifrån ungas behov 
I Lunds kommun får unga möjlighet att nyttja sin kreativitet och sitt engagemang i flera olika arenor. 
Mobila gruppen är en arbetsgrupp som vänder sig till ungdomar 12–25 år och arbetar för att unga ska 
styra över det som påverkar deras liv. Verksamheten ger möjlighet att starta föreningar, genomföra 
arrangemang och utveckla Lund som kommun. 
Låt er inspireras av hur och varför Lunds kommun strukturerar upp sina verksamheter för att låta unga 
driva fram kreativitet och utveckling i kommunen! Vikten av att samverka med föreningar för att öppna 
upp icke redan existerande mötesplatser för unga.
Anders Bergqvist & Leif Rosén, fritidsledare på Mobila gruppen kultur- och fritidsförvaltningen 
Lunds kommun

11.30 – 12.15  Populär kreativ daglig verksamhet i Halmstad
Halmstad kommun driver en kreativ daglig verksamhet som syftar till att erbjuda en meningsfull och 
utvecklande sysselsättning för personer över 18 år som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service). Fem 
dagar i veckan tillåts deltagarna engagera sig i teater, dans, musik, konstprojekt och mycket mer i en av 
kommunens främsta lokaler för kultur. Det här gänget är populärt och många vill arbeta med dem, såväl 
dramapedagoger som teatergrupperna Stjärnan och Kometen. Rasmus Högstedt och Kevin Boström 
deltar i Halmstad kommuns Kreativa dagliga verksamhet och tar med oss på en resa om hur en dag i 
deras verksamhet ser ut.
Rasmus Högstedt och Karolina Bjärnlid, deltagare i Kreativ daglig verksamhet
Camilla Svenäng, stödpedagog, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

12.15 – 13.15 LUNCH
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Med reservation för eventuella ändringar.
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13.15 – 14.00  Insta, Snapchat, youtube och SparksApp! 
Så skapar vi tillsammans med unga ett utbud av aktiviteter som är meningsfulla för dem!
Den ideella föreningen Sparks Generation har tillsammans med unga skapat en digital 
inspirations- och samverkansplattform i samarbete med Upplands-Bro kommun och det 
lokala föreningslivet. Nu delar de med sig av de insikter de gjort under utvecklingsresan med 
visionen om att vi skapar ett mer hållbart samhälle där unga mår bra, har en meningsfull 
fritid och har chansen att bli sitt bästa jag!
Alexandra Krook, Sparks Generation, 
Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef Upplands-Bro kommun

14.15 – 15.00  Är ungdomars inflytande på riktigt eller endast som pynt?
Sveriges Ungdomsråd arbetar för ungdomars möjligheter att påverka sin vardag och berättar 
här om hur de tycker vi bör arbeta med barn och unga. Hur kan vi göra för att inkludera 
barn och ungdomar? Är ungdomars inflytande på riktigt eller endast som pynt? Sveriges 
Ungdomsråd ger exempel på medborgarprojekt som gjorts i kommuner runtom i Sverige.
Nina Adolfsson, ordförande, Sveriges Ungdomsråd

15.00 Kaffe

15.15 – 16.15  Så skapar vi hållbara områden med hjälp av unga
Patrik Derk är ansvarig för social hållbarhet på Ramboll, en stiftelseägd verksamhet 
som arbetar för att skapa ett bättre samhälle för människor. Tidigare har Patrik arbetat 
som rektor i Södertälje, VD för ett hållbarhetsfrämjande fastighetsbolag och senast 
Stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista. Utifrån sina erfarenheter berättar Patrik hur det är möjligt 
att skapa hållbara områden med hjälp av kommunikation med ungdomar, hur man kan 
inkludera ungdomar i projekt och vikten av att skapa goda relationer.
Patrik Derk, social hållbarhetsansvarig, Ramboll

Ca 16.15 Avslutning



Vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringen är sedan 1995 ett aktivt nätverk för kommunala tjänstepersoner 
som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering. 

Du kan välja att antingen delta som enskild person eller grupp. 
Som grupp kan du ansluta obegränsat antal kollegor från din arbetsplats/avdelning.
Som deltagare godtar du att andra i nätverk tar kontakt med dig för att ställa frågor
eller diskutera.

När du deltar i nätverket har du möjlighet till kostnadsfri konsultation hos oss, vi har 
många års erfarenhet av utredningar och enkätundersökningar. 

Hör gärna av dig till oss om du vill du veta mer.

Med vänlig hälsning
Utvärderingsringen

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0702 38 52 49 
info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se


