
METTE 
ULLERSTED 
BROEN Danmark 



Ideer, videndeling, erfaringer, 
vilde påfund…  
Måske ku vi.. ? 

Hvordan gør I…? 



PROGRAM 
9.00 //  Introduktion til programmet – hvad skal vi & hvordan gør vi det? 

9.10 //  6 historier på hver 8 minutter 

9.55 //  Hvilke hv-spørgsmål vil jeg gerne undersøge mere? Hvilke spørgsmål vil være gode, at få 
ideer til? 

10.15 //  Ideer, videndeling, erfaringer, vilde påfund,  måske ku vi.. Hvordan gør I?... // Første runde 

10.55 //  Ideer, videndeling, erfaringer, vilde påfund,  måske ku vi.. Hvordan gør I?... // Anden runde  

11.25 //   ’Husk at få hendes telefon nummer..’  

 +  Gå sammen i lokalforeninger: Del ideer. Tag fotos af idevægge. Beslut hvad I vil satse på 

12.00 //  Tak for nu og sandwich 
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HVILKE SPØRGSMÅL VIL 
VÆRE GODE AT STILLE? 
Hvordan kan vi..? 
Hvem kan hjælpe os med at….? 
Hvad kan vi gøre for at….? 



HVILKE SPØRGSMÅL VIL 
VÆRE GODE AT STILLE? 
Hvordan kan vi..? 
Hvem kan hjælpe os med at….? 
Hvad kan vi gøre for at….? 
Hvordan kan det være, at der sidder socialrådgivere som 
ikke kender os? 
Hvorfor er vi ikke mere synlige i den lokale presse? 
Hvorfor er der skoler, som slet ikke bruger os? 



Husk at få hendes telefonnummer…. ;-) 



Brug de andres videoer: 
Del – kommentér – byg oven på – giv eksempler… 

Børns vilkår - mobning er de voksnes ansvar 
(https://www.youtube.com/watch?v=2N2XtwSMEw0&feature=youtu.be) 



Lad jer inspirere:  
Hvordan kan I gøre noget der minder om… 

Synlighed på gadeplan... 
(https://www.youtube.com/watch?v=TU2Jwnxo9EA&feature=youtu.be) 

Og i Danmark… 
(http://www.dr.dk/nyheder/indland/video-de-hjemloese-doer-her-i-kulden-saa-det-er-dejligt-med-empati) 



Lad jer inspirere:  
Hvordan kan I gøre noget der minder om…? 

Pay it forward 
(https://www.youtube.com/watch?v=brzjeICcIt0) 











Vi giver børnene 
hverdagspauser… 

Brug de andres videoer: 
Del – kommentér – byg oven på – giv eksempler… 

Ungdommens Røde Kors - tryk på pause 
(https://www.facebook.com/ungdommensroedekors/) Giv Peter en pause 



KOM IGEN……. 
(https://www.youtube.com/watch?v=LmW3H-EXYS0) 



SAMMEN…. KAN I KLARE DET MESTE….. 
(https://www.youtube.com/watch?v=UOGy0AK05kM) 


