
U N G D O M S A M L I N G  

KO O R D I N E RT  KO M M U N A LT  K U LT U RT I L B U D



Hvis jeg var kulturminister, ville jeg…

• Hvordan ville kulturtilbudet til ungdom vært hvis du fikk bestemme?

Om samlingen:

• En 3 dagers samling for ungdom og ledere. Under samlingen skal dere bli kjent med andre ungdommer 
med samme interesser og ulike erfaringer, historier og kompetanse. Vi skal lære av andre ved å møtes, 
dele, og ha det gøy sammen! I tillegg inviteres dere til å bidra i planlegging av en nasjonal konferanse der 
ungdommer blir et sentralt tema.

Metode: Innhenting av ønsker fra ungdom – kartlegging gjennom ulike øvelser.

MÅL for samling

• Under denne samlingen ønsker vi å konkretisere ungdommens ønsker og drømmer for deres lokale 
kulturtilbud.

Langsiktig mål:

– Å bygge godt samarbeid lokalt (UKM, kulturskoler og fritidsklubber/ungdomshus)

– At alle barn og unge skal få tilgang på gode kultur- og opplæringstilbud lokalt. Kulturtilbud der ungdom selv er 
med på å skape, hvor alle har mulighet til å delta..

BLI MED Å DRØM



RAMMEVERK

3 DAGER 

(INKL. INNREISE OG AVREISE)

STARTER VED LUNSJ FØRSTE DAG

SLUTTER ETTER LUNSJ SISTE DAG

Selv om det er ungdomssamling, så skal alle delta i 

program (voksne og ungdom). Minst en 

ungdomsarbeider følger hver sin gruppe for forankring. 

Vurdere en deling dag 3 (overordnet prosjekt)



PRAKTISK:
DATO - FREDAG 17.09 – 19.09 
LILLEHAMMER

OPPSTART

• Fredag 16.sept

• kl. 12.00 : Innsjekk og mingling

• Kl 12.30: Felles lunsj

• Kl.13.30: Programmet starter

• Kl. 19.00 Middag

• *Sørger for ordning med mat for de som ikke rekker lunsj

AVREISE

Søndag19.sept
kl. 12.30 Felles lunsj

Kl. 13.30 Avslutning

Kl. 14.00 Hjemreise



OVERORDNET PROGRAM

Dag 1: Kunnskapsinnhenting

Bli kjent, erfaringsutveksling 

Workshop, faglig input, kreative metoder og 
teambuilding

Valgfritt sosialt opplegg kveld

Dagens mål: Bli kjent og dele erfaringer

Innhenting av ønsker fra ungdom –

kartlegging gjennom ulike øvelser 





OVERORDNET PROGRAM

Dag 2: Formidling ut

Spisse og konkretisere arbeid fra dag en

Kommunikasjon/konsept formidling– dette 
drømmer ungdom om

Studiebesøk/befaring og sosialt opplegg

Dagens mål: Samle og dokumentere

Lage et konkret sluttprodukt som visualiserer

ungdommens ønsker (film, foto, annet)





OVERORDNET PROGRAM

Dag 3: Veien videre og evaluering

Samle resultat, diskusjoner, spisse

Løfte blikket opp mot Nasjonalt prosjekt

Hjemreise

Dagens mål: Løfte blikket og se fremover

Samle ideer til ungdomdelen til Nasjonal 

konferanse, se prosjektet videre og evaluere.





METODE OG VERKTØY

TEAMBUILDING KARTLEGGLING ERFARINGSUTVEKSLING IDEUTVIKLING KONKRETISERE EVALUERE

I VERKTØYKASSEN

• Bli kjent: Teambuildingøvelser

• Erfaringsutveksling (hjemmeoppgave)

• Kreativ idemyldring (gruppeoppgaver)

• Faglig påfyll medvirkning/møtekultur

• Finne løsninger/kartlegge sammen

• Evaluering

• Drømmevegg, sitatvegg, fotobås

• Lek, konkurranser, felles challenges/chase

• Metodikk:

• - Splot

• - Visittkort

• - styrkebasert metode/LØFT (hva er dine drømmer)

• - Check inn og check ut (forventningsavklaringer)

• - Roterende ideutviklng

• - Medvirkningsopplegg



INNSPILL?

• Hva tenker dere?

• Noe vi har glemt?

• Noe vi bør gjøre mer av?

• Noe vi bør gjøre mindre av?

• Input kan sendes til Marit, Tom Andreas og 

Fabiola


