...eller hvad vil du nøjes med?

STUDIELIV
ARBEJDSLIV

UNG I
HORSENS
FESTLIV

UNGDOMSLIV

ONLINELIV

Ungekontakten og SSP Horsens
- Vi vil være med til at gøre en forskel

UngeKontakten
Horsens

Med dette oplæg ønsker vi at
vække de unges eftertænksomhed.
Vi ønsker, at de går fra oplægget
med ny viden og ny indsigt
i eget ungdomsliv.
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Oplægget rundes af med
at samle op på det gennemgående tema om at gøre sig
umage og at man selv har
indflydelse på, hvad man
bliver kendt for.

•
•
•

ARBEJDSLIV

Det gode netværk på ungdomsuddannelser.
Alle får brug for hjælp, — hvem kan
hjælpe med hvad?
Et godt studieliv kommer ikke af
sig selv...

Når onlineliv og
festliv blander sig.

•

•
•
•

Flertallet ønsker en anden
alkoholkultur.
De synes, de andre drikker
for meget.
Vi runder tankevækkende
data vedr hash.
Forskellen på tømmermænd
og moralske tømmermænd.

STUDIE

UN
HORS
ONLINELIV
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Vi tager udgangspunkt i
de studerendes nye studieliv.

•
•
•
•
•

Deres fælles tredje.
Drømmen om gode studieår.
Trivsel er et fælles ansvar.
At gøre sig umage.
At finde balance mellem fest-,
studie– og ungdomsliv, uden at
noget af det tager overhånd.

ELIV

NG I
SENS

UNGDOMSLIV

Under overskriften ungdomsliv
stiller vi skarpt på deres helt
specielle livssituation.
•
•
•
•
•

Sårbar overgangsfase.
Fanget mellem lovgivninger.
Drømmen om at flytte hjemmefra.
Fakta fra Ungeprofil-undersøgelsen.
Alkoholkultur i DK vs EU vs hvad
de egentlig selv ønsker.

FESTLIV
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•
•
•

Vi dykker ned i onlinelivet,
som det omtales.

På godt og ondt - giver de sig selv
fri - skal vi være tilgængelige
24/7?
Konsekvenser ved deling af
billeder (Umbrellasagen).
Afslutningsvis prikkes der til deres egne bekymringer og ønsker.
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TANKEN BAG
OPLÆGGET

SSP HORSENS &
UNGEKONTAKTEN
Falstersgade 24, 1. sal
8700 Horsens

Dette oplæg er tænkt
som et bidrag til den
gode trivselsfremmende opstart på en ungdomsuddannelse.

For mere info
vedr. oplægget,
kontakt evt.

Oplægget bør afholdes,
inden den første fest
for førsteårsstuderende
er afholdt.
I oplægget prikkes der
til de unges eftertænksomhed, og vi udfordrer
deres sociale overdrivelser, - alt det de går
og tror om de andre,
som slet ikke passer!

Jesper
30 89 90 22

Oplægget er tænkt som
en hjælpe til de unge,
så de kan sænke skuldrene, og så de kan få
mest muligt ud af netop
deres ungdomsuddannelse.
Lad os sammen sikre
den gode trivsel.

Jacob
24 87 57 37

Pris pr. oplæg dkk. 5.000,- + moms

UngeKontakten
Horsens

[100-200 personer]

