
  

Fræk & Frygtløs – En konference om At ruste sig 
 

 
Hvordan kan træning af mod og kreative kompetencer fungere som fundament 
i vores læringsmiljøer? 
 
Vi oplever et stigende antal unge, der af forskellige grunde ikke går den lige vej gennem skole og 
uddannelse. Dels er det unge, der vil noget andet, dels er det unge med en bred vifte af 
problemer og udfordringer. Og dels er der i stigende grad unge, der slår sig på vores skolesystem 
og læringsmiljøer.  

Vi vil gerne kalde til refleksion, vidensdeling og politisk debat;  
for tiden er inde til at blive klogere og til at handle. 

Hvordan ruster vi bedst vores unge til deres fremtid; til deres liv?  
Og hvad skal der til for, at de kan trives med at lære… og turde at tage ved lære? 
De unge er vores talentmasse! Så hvordan kan vi som læringsinstitutioner og som samfund være 
bedre til at styrke og værdsætte alle forskellige talenter til både individets og samfundets bedste? 
Hvad er vores visioner for ungdommen og vores læringsmiljøer? 

AFUK inviterer til en konference, der handler om at skabe læringsmiljøer med kreativ tænkning 
som fundament. En konference der handler om at tage alle unges bedste fremtidsmulighed 
alvorligt. 

Vil du med ? Kom og bliv inspireret af oplæg, kig ind i det praktiske pædagogiske arbejde 
og deltag i debatten. 
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Listen over inspiratorer og debattører tæller bl.a.: 

• Louise Klinge, skoleforsker og skolekonsulent 

• Søren Langager, lektor DPU 

• Thomas Blachman, samfundsdebattør 

• AnneSophie Bergmann Steen, stifter af AFUK 

• Morten Friis-Olivarius, postdoc, PhD i neuroscience 

• Carolina Magdalene Maier, MF Alt 

• Jakob Mark, MF SF 

• Jens Henrik Thulesen Dahl, MF DF 

• Elever og lærere fra AFUK 

 

Følg med på vores Facebookbegivenhed: 
https://www.facebook.com/events/158776934786038/?active_tab=about 
 

Dato 
3. maj kl. 8.30 – 16.30 

Sted 
AFUK, Enghavevej 82B, 2450 Kbh SV 

Tilmelding 
https://billetto.dk/e/-billetter-271897 

AFUK		
har	gennem	30	år	arbejdet	med	unge,	der	ikke	kan	eller	vil	gå	den	slagne	vej	gennem	skolesystemet.	
Nogle	overskrifter	på	vores	arbejde	kunne	være:	

Hellere	inspirere	end	instruere.	
Rank	ryg	og	løftet	hoved.	
Glæden	ved	dygtiggørelse.	
De	sidste	2	år	har	AFUK	koncentreret	arbejdet	med	at	italesætte,	udvikle	og	praktisere	3	nye	basisfag:	
Kvajepligt,	Krop	&	Humør	og	Pli	&	Ynde	via	projektet	At	ruste	sig,	der	er	støttet	af	Velux	Fonden.	Det	er	
fag,	der	træner	mod,	empati	og	livsattitude		med	udgangspunkt	i	kreativ	tænkning.		


