PRESSEMEDDELELSE

Dato: 04. november 2014

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter

Kom til afslutningskonference i YouthTurn
Torsdag den 20. nov. 2014 fra kl. 12-15 inviterer Ringsted
produktionshøjskole til gratis frokost og prisoverrækkelse med borgmester
Henrik Hvidesten som afslutning på projektet YouthTurn.

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 07
Mail.: RM@RINGSTED.DK
efkcenter@ringsted.dk

YouthTurn-projektet er et EU socialfondsprojekt, der har til formål at støtte
socialt udsatte unge, der er i stor risiko for ikke at opnå et varigt arbejde.
Projektet er ved at nærme sig sin afslutning – og 20 unge har været
igennem en særlig håndholdt indsats for at få dem videre i uddannelse
eller arbejde.

www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Få nyttig viden med hjem
Få inspiration til, hvad din virksomhed kan lære af projektets konklusioner,
og hvordan det kan styrke din CSR-profil og bundlinje. På dagen vil
Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten desuden overrække
produktionsskoleprisen.
De unge fra YouthTurn og Ringsted produktionshøjskole disker op med en
lækker frokost i den hyggelige café i STAKLADEN. Der er mulighed for at
høre et spændende indlæg om, hvordan psykologerne fra Mindwork
arbejder med den kognitive metode – samt at deltage i debatten om
Ringsteds ungestrategi.
Det er gratis at deltage og tilmelding kan ske på:
https://ringsted.nemtilmeld.dk/62/
Arrangementet er en del af uge 47, som er Danmarks Vækst- og
Iværksætter uge. I løbet af ugen vil der være en lang række gratis
aktiviteter, workshops og foredrag rettet mod iværksættere og
virksomheder landet rundt. Du kan se det fulde program for uge 47 i
Ringsted på www.ringsted.dk/erhvev
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Program for YouthTurn Afslutningskonference
12.00: Velkommen v. forstander og projektholder Troels Brandt
12.05: En årstidsinspireret nordisk frokost
12.45: Borgmester Henrik Hvidesten overrækker produktionsskoleprisen
13.00: YouthTurns resultater v. forstander Troels Brandt
13.20: Den kognitive model: Oplæg ved Mindwork, som har stået for
coaching af eleverne i YT og uddannelse af mentorerne





Tre niveauer af tænkning
Tankeregistrering og analyse af problematiske situationer
Evaluering og nuancering af tanker
Adfærdseksperimenter
Kognitive modeller af de mest almindelige psykologiske
problemstillinger og lidelser

14.00: Med baggrund i kommunens ungestrategi drøfter et lokalt panel,
bestående af uddannelsesinstitutioner, virksomheder, UU og politikere
YouthTurn-analysens anbefalinger og det fremadrettede arbejde!
15.00: Tak for nu
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Erhvervskonsulent Ditte Jessen, tlf. 41 77 02 75
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