Vägen till framgång
SDUF:s ungdomsklubbskonferens 2019
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Häng med på en intensiv och rolig helg med det spännande
temat ”Vägen till framgång” i Solhem på vackra Björkö,
Göteborg den 5-7 april 2019 tillsammans med SDUF!

Kostnad? Vem får anmäla sig?
Nej, det är helt 100 % gratis. Vårt enda krav är att din anmälan blir bindande
och att din ungdomsklubb står för eventuella avbokningskostnader om du
hoppar av efter deadlinen utan giltigt läkarintyg.
Alla SDUF-medlemmar får anmäla sig. Vi rekommenderar att man är minst ca
15 år. Du måste inte sitta med i en styrelse för någon ungdomsklubb, utan det
är öppet för alla som är nyfikna på SDUF och vill lära sig mer.
Varje ungdomsklubb får skicka två personer, men om någon annan
ungdomsklubb skulle skicka färre så kan övriga skicka fler. Så alla
ungdomsklubbar får se till att hålla kvar fler intresserade som reserver!
Du kan välja att anmäla dig via din ungdomsklubb eller direkt till oss, så ser vi
till att det blir jämnt fördelat mellan alla ungdomsklubbar. Är du osäker på
vilken ungdomsklubb du tillhör? Tveka inte att kontakta oss!
Deadline för anmälan: 4 mars 2019
Anmäl dig här: http://sduf.se/verksamhet/ungdomsklubbskonferens/
Frågor? kansli@sduf.se

Preliminärt program
Fredag 5 april
18.00

Ankomst och incheckning i Solhem på Björkö

19.00

Middag

20.00

Ice-breaking/aktiviteter

21.30

Kvällsfika och fri tid för socialt umgänge

Lördag 6 april
08.00

Frukost

09.00

Ungdomsklubbskonferensen börjar! Med flaggupphissning,
SDUF:s sång och gruppfoto

09.30

Workshop om ”Vägen till framgång”

10.00

Fika

10.30

Forts. workshop

12.00

Lunch

13.00

BRÄNNBOLL utomhus

14.00

BOUJT genus- och normworkshop

15.00

Fika

15.30

Workshop om ”Vägen till framgång”

17.30

Fri tid

19.00

Middag

20.00

Bastu, bad och eventuellt badtunna/aktivitet

21.30

Kvällsfika och fri tid för socialt umgänge

Söndag 7 april
08.00

Frukost

09.00

Ungdomsklubbarnas egen tid

10.00

Fika

10.30

Forts. ungdomsklubbarnas egen tid

11.30

Utvärdering, avtackning, avslutning, flaggnedhissning

12.00

Lunch

13.00

Avfärd för alla från Solhem på Björkö

Med reservation för ändringar.

Hela helgen är självklart alkohol- och drogfri. På plats finns det SDUF-styrelsen,
SDUF:s valberedning och SDUF:s projekt BOUJT (Barn- och Ungdomsjour på
Teckenspråk) och självklart det viktigaste: andra deltagare från hela Sverige. Ta
chansen att åka med och träffa oss och varandra!
Ett annat viktigt innehåll är ”Ungdomsklubbarnas egen tid”. Då är det öppen tid
för er att diskutera och bolla olika tankar och idéer med varandra eller med
SDUF. Passa på att fundera och kolla med din ungdomsklubb om det är något
särskilt ni vill ta upp. SDUF kommer även att samla in förslag på
vem/vilken/vilka som borde få SDUF:s Handbojor 2019.

Temat ”Vägen till framgång”
Vi kommer att ha spännande och inspirerande döva ungdomar som berättar
om hur de har nått framgång på olika sätt. Det kan vara inom arbetslivet, som
att lyckas få tag på ett ovanligt sorts jobb, bildat ett företag eller om man
pluggat vidare på spännande utbildningar. Eller inom föreningslivet där man
som lokal förening eller ungdomsklubb har kämpat och segrat eller om hur man
hanterar en ny livssituation – kanske som nyinflyttad till Sverige eller till ett
annat land.

Vi ses på Björkö!

