SFKs årskonferens 2021 i samskapande med FSKF
Sveriges fritids- och kulturchefsförening och
Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer
Välkommen till temakonferensen;
Barn, unga och den öppna ungdomsverksamheten
Du är inbjuden att delta i en digital konferens som samlar praktiker,
nationella och lokala experter. Ledare och specialister som brinner för
barn, unga, den öppna ungdomsverksamhetern och dess utveckling.

26 - 27 augusti 2021
2000 kr för medlemmar, 2400 kr för icke medlemmar exkl moms
Välkommen att vara med och skapa!
Anmäl dig här
Anmälan till årskonferensen 2021

Programmet 26 augusti 13.00-16.30
10.00 Årsmöte SFK – separat inbjudan och kallelse
13.00 välkomna Konferensen modereras av: Falköpings ungdomsstrateg Karoline Jernsparv och
Miski Jamaa och Fahmo Yusuf som båda arbetar som unga kommunutvecklare.

Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och
ungdomsverksamhet, ’Chartern’, bygger på centrala policydokument
från EU och Europarådet och sammanfattar en samlad europeisk
kunskap om vilka krav man bör ställa på verksamheten om denna ska
svara mot såväl ungas som samhällets behov.
Jenny Haglund, generalsekreterare i KEKS, berättar om chartern och
hur denna kan användas för att stärka och utveckla verksamheten.

Hur vi genom innovation och samskapande kan skapa nya engagemangsmöjligheter för fler!
Oliwer Karlsson jobbar idag som programansvarig på Youth 2030 Movement, en
rörelse som tar sikte på att markant flytta ungas delaktighet och inflytande framåt till
2030. Youth 2030 Movement samarbetar idag med 7 olika kommuner för att på olika
vis och med innovation som ledord hitta nya sätt och möjligheter för unga att få mer
makt och inflytande i sitt närsamhälle. Oliwer kommer att föreläsa och diskutera om
vilka mekanismer som vi idag ser möjliggör ungas inflytande och delaktighet och hur
hela lokalsamhället tillsammans behöver bygga engagemangstrappor för att nå fler,
kanske alla, barn och unga med det här arbetet. Oliwer sitter idag även i Rädda
Barnens riksstyrelse och har tidigare jobbat som inkluderingskoordinator i Lunds
kommun.

SKR - barn, unga och fritiden
Nils-Olof Zethrin, expert idrott och fritid, Sveriges Kommuner
och Regioner ger perspektiv på SKR:s arbete med ungdomspolitik
med fritiden i fokus samt berättar om den gemensamma
kraftsamling som SKR, Polisen, Allmännyttan och sex kommuner
har inlett med fokus på arbetet med barn och unga som begår brott
eller riskerar att begå brott.

TED- talk med Ida Texell, nominerad till Årets chef 2019 för sitt
normbrytande ledarskap och utsågs till Årets ledare 2015. Hennes
drivkraft är att utveckla människor, verksamheter och framförallt
samhällen.
Ida medverkade mellan 2016-2019 i den svenska Agenda 2030
delegationen. Hon har haft och har styrelseuppdrag där hon har gjort
turnaround, på Civilförsvarsförbundet som andre vice ordförande och
som styrelseledamot fusionerat Pacta och KFS AB in i Sobona. Idag
arbetar hon som kommundirektör/VD i Upplands-Bro. Ida är även
ordförande för Scouterna, en organisation som engagerar över 75 000
medlemmar. Ida är en riktigt barnrättskämpe!

Programmet 27 augusti 8.30-15.30
8.30 Välkomna
Carl Von Essen arbetar som regionchef för region öst på Rädda Barnen.
Han har jobbat hela sitt yrkesliv inom ideellt/humanitärt arbete, bland annat
på Amnesty, UNHCR, Mentor Sverige, Mind och Rädda Barnen.
Detta är andra gången han jobbar på Rädda Barnen. Åren 1993-2001
arbetade han på deras internationella program, och senare som
kommunikationschef. Han stortrivs, verksamhetsinriktning är relevant och
angelägen: att stötta barnen i störst utsatthet i Sverige! I dag berätta han om
insikter från rapporten; För många har stora delar av livet satts på paus.

Folkhälsomyndighetens Chef för hälsofrämjande
levnadsvanor och samordnande i barn-unga frågor
Avdelningschef Anna Jansson
I programpunkten berättar hon om betydelsen av att stärka och
prioritera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för att
bibehålla en god folkhälsa och minska ojämlikheterna i hälsa
med fokus barn och unga. Vad kan vi göra inom offentlig sektor
för att ge barnen en omstart efter pandemin?

Vad spelar fritidsgården för roll?
89 personer i sex kommuner har fått frågan – hälften
fritidsgårdsbesökare, hälften personal, tjänstepersoner, poliser,
rektorer, fältarbetare och politiker. Intervjustudien som pågått under
hösten 2020 och våren 2021 och precis är färdigrapporterad bjuder
på färska insikter och reflektioner kring fritidsgårdens roll för den
sociala hållbarheten på lokal nivå. Presentationen görs av
samhällsanalytikern Carlos Rojas från Sweden Research som
varit projektledare för studien.

Nationell strategi för öppen ungdomsverksamhet, en möjlig väg för utveckling av framtidens
mötesplatser för unga?
2016 publicerades kulturdepartementet kulturskoleutredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”
(SOU 2016:69). Den föreslog flera åtgärder i sitt betänkande, bland annat att nationella mål för den kommunala
kulturskolan skulle införas och ett nationellt Kulturskolecentrum skulle inrättas.
Vad skulle en statlig offentlig utredning kunna innebära för landets mötesplatser för unga och för kommunerna
som ansvarar för verksamheterna? FSKF leder workshop och tillsammans undersöker vi behovet av en liknande
utredning för den öppna ungdomsverksamheten, vilka frågor den skulle behöva ge svar på och hur vi kan
uppvakta relevanta departement?

15.30 konferensen avslutas
Anmälan till årskonferensen 2021

