
Leaderskap
verkstad

inbjudan för deltagare för

17-21 maj i  Rødekro, västra Denmark



Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap och få mer
erfarenhet i att lära dig planera och utföra ungdoms aktiviteter?

ARANGÖRER 
Aktiviteten ör organiserad av Nordisk Ungdomsorganisation (NordUng) på Engelska Nordic Youth
OrganisaCon (NordYouth).

BESKRIVNING AV EVENTET
Under veckan kommer vi tillsammans att utveckla våra ledarskaps förmågor, men också arbeta gruppvis med
olika små uppgifter som finns beskrivna på nästa sida. 

DELTAGAR PLATSER
Deltagarna ska var unga intresserade människor som uppnår en ålder av minst 20 år. Medlemsorganisationer
med upp till 3 deltagare per Nordiskt land/område prioriteras. Delta gäller till 16 april 2023. Därefter kan alla
inom de Nordiska och Baltiska länderna/områderna och som ingår i samma målgrupp ansöka om att delta.
NB! Sökanden under 30 prioriteras. NordUng hanterar ansökningar tills alla platser är fyllda. 

ANSÖKNINGSBLANKETT
Please find the application form for participants here:
https://forms.gle/rWXprcsV82yEDjrz9

Här hittar ni ansökningsformuläret: h>ps://forms.gle/rWXprcsV82yEDjrz9 

Notera att du i formuläret ges möjlighet till all indikera vilken uppgift du skulle vilja jobba med under eventet.
I följande avsnitt kan ni läsa mer om de olika alternativen. 



Här kan du läsa mer om de olika arbetsgrupperna:

Ungdoms veckan 2023 syftar till att studera mångfalden i våra samhällen, relationer mellan majoritets och
minoritets grupper samt sin egen identitet i samband med de. Denna arbetsgrupp kommer att bestå av 6
individer som är bäst lämpade till bli en del av ledar teamet under ungdoms veckan 2023. Deltagarna i
ledarteamet förväntas ha tidigare erfarenhet av icke formellt lärande och ha viss tidigare erfarenhet av att
vara ledare. Ledar teamet kommer att vara geografiskt och könsballanserad. 

Ungdoms Aktiviteter 2024 välkomnar till en ”brainstorming” om att förbereda ungdomsaktiviteter som syftar
till att möta ungdomars aktuella behov, 2024. Denna grupp kommer jobba med att sätta upp mål för
kommande aktiviteter som rör aktuella ämnen 2024, vilket kommer att vara vuxenålder akademin (på
engelska Adulthood Academy). Ämnet ”vuxenåldern” är utvalt för stödja ungdomar att utveckla färdigheter
som kommer behövas senare i vuxenlivet. Denna grupp kommer att planera det övergripande formatet och
plats för NordUngs huvudaktiviteter: Ledarskaps aktiviteter och ungdomsveckan 2024. 
Denna grupp kommer också ” brainstorma” om hur kommande events result skall spridas och vad resultatet av
dessa skall bli? En video? En online utställning? Din fantasi är av stort värde här! 
Deltagarna förväntas ha tidigare erfarenhet av icke formellt lärande och ha öppet sinne för ungas nuvarande
behov.

Adulthood akademin material produktion. 
Adulthood akademin är en aktivitet som syftar till att ge stöd till ungas transaktion in i vuxenvärlden genom
att skapa en online verktygslåda med läromedel. 

I Danmark börjar vi producera moduler med läromedel, så ansök till denna arbetsgrupp om du känner dig
redo att producera videomaterial eller spela in podcast relaterat till de ämnen som handlar om färdigheter
som behövs för att ungdomar ska kunna komma in i vuxenlivet. 
Ämnena kommer att tillhandahållas av NordUng och arbetsgruppen 
kommer att utveckla innehållet och filma matrialet under aktiviteten i Rødekro.



BOENDE, MÅLTID, PROGRAM OCH LOKALTRANSPORT 
Ledarkursen 2023 hålls i Rødekro, Danmark. Projektet ger boende i delade rum på vandrarhem, måltider, program
och transport med bil från Rødekro till Knivsberg. 

RESEORDNING 
Deltagare från utlandet bör flyga till och från Köpenhamn, Danmark. Vänligen kom till Köpenhamn den 17 maj
tillräckligt tidigt för att ta tåget från Köpenhamns centralstation till Rødekro station. Programmet inleds med
middag samma kväll och pågår fram till frukost den 21 maj, och vi reser tillbaka till Köpenhamn efter det. 

RESEERSÄTTNING 
Det finns ingen deltagaravgift för denna workshop. Resekostnader ersätts med upp till 80 % av de faktiska
kostnaderna, begränsat till en betalning på max 300€/person för deltagare från de flesta nordiska och baltiska
länder. Undantaget höjde gränsen till 700€/person för deltagare från Grönland. 
På grund av de strikta reglerna från våra finansiärer, vänligen följ dessa instruktioner för att få ersättning: 
- Delta fullt ut och aktivt i programmet 
- Det mest ekonomiska sättet att resa måste användas (flyg i ekonomiklass, tåg 2:a klass etc.) 
- Dokumentationsbevis måste finnas tillhandahålls för alla resekostnader inom 2 månader efter resan: biljett som
visar resväg, betalt pris och betalningsdatum. Om biljetten saknar information om belopp eller betalningsdatum,
lägg till bankeller kreditkortsutdrag. Boardingkort krävs för resor med flyg och färja. 
- Alla betalningar över 1000€ måste styrkas av ett bank-/kreditkortsutdrag. 

FÖRSÄKRING 
Arrangören erbjuder inte reseförsäkring eller täcker kostnader för den. Deltagare rekommenderas att ha en
reseförsäkring som täcker sjukvårdskostnader, och gärna även bagage. Det rekommenderas att försäkringen eller
resebiljetterna inkluderar avbeställningsskydd vid sjukdom. Ta också med ett europeiskt hälsokort (E111) eftersom
reseförsäkringen kanske inte täcker kostnader som bör täckas av E111. Det kan beställas gratis från din nationella
sjukvårdswebbsida/-kontor. 

KONTAKT 
Lee Jenner, Generalsekreterare
Tel: +3725082754, e-mail: info@nordung.org, www.nordung.org


