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Dagens program er fyldt med spændende indslag fra fagpersoner og indebærer både oplæg, 
diskussioner og tid til spørgsmål. 

Fra morgenstunden vil Shadman Salih, Lars Uggerhøj og Tanja Nyborg give nye perspektiver 
på snakken om “integration” ud fra et både fagligt perspektiv i kraft af deres uddannelse og 
kendskab til forskningen på det sociale område og i kraft af deres arbejde i det kommunale. 

Før middag vil vi fordele os i selvvalgte sessioner, hvor du kan fordybe dig i et emne, som 
interesserer dig. Her kan du blive inspireret og udfordret gennem spil, deltage i et 
radioprogram eller få nye ideer gennem konkrete eksempler. 

Eftermiddagen byder på oplæg af Steen Hildebrandt, som vil give perspektiver på dagens 
emne ud fra sit arbejde med FN´s verdensmål. Vi skal også selv i gang, når vi midt på 
eftermiddagen fordeler os til BreakOut. Her stiller dagens oplægsholdere sig til rådighed rundt 
omkring i bygningen, hvor det bliver muligt for dig at komme helt tæt på og stille dine 
spørgsmål eller høre, hvordan oplægsholderne selv arbejder med “integration” til dagligt. Der 
vil også være interaktive stande, hvor du selv kan reflektere over de inputs, du har fået i løbet 
af dagen og bl.a. skrive et postkort til dit fremtidige jeg. 

Vi runder dagen af med Özlem Cekic, som i mange år har arbejdet som brobygger og som vil 
inspirere os til at gå nye veje i arbejdet med minoritetsborgere. 
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 Ankomst og morgenkaffe

Velkommen til Integration i gåseøjne

Oplæg af Shadman Salih 

Tænkepause 
En lille happening, der giver hovedet en pause, inden vi tager hul på næste oplæg. 

Oplæg af Lars Uggerhøj 

Pause 

Oplæg af Tanja Nyborg 

Find din session 

Sessioner

Frokost

Oplæg af Steen Hildebrandt

Pause

Break Out   
Vær nysgerrig og lad dig både forstyrre og forpligte. Vi bryder op fra det store rum 
og fordeler os ved mindre stande og dialogmiljøer, hvor dagens oplægsholdere vil 
stå klar til at gå i dialog med dig om netop det, som du er optaget af i dagens tema. 
Andre steder kan du fordybe dig i, hvad du tager med hjem i dag, hvilken én ting, du 
vil forandre i din daglige praksis og du kan sende et postkort til dit fremtidige jeg. 

Oplæg af Özlem Cekic

Tak for i dag og vi ses.           
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