Dagskrá er birt með fyrirvara um breytingar

Tími

Miðvikudagur 16. september

Kl. 18:30 – 19:00
Kl. 19:00 – 19:45

Skráning og afhending gagna.
Kvöldmatur.

Kl. 17:30

Kl. 20:00 – 22:00

Brottför með rútu frá þjónustumiðstöð UMFÍ, Sigtúni 42, 105 Reykjavík.

Hrissstum okkur saman!
Hópefli frá Ungmennaráði.
Jón Halldórsson frá Kvan, hvað einkennir jákvæðan og neikvæðan leiðtoga?

Kl. 22:00 – 23:00

Frjáls tími til að kynnast betur.

Kl. 23:00

Allir komnir í ró.

Tími

Fimmtudagur 17. september

Kl. 09:00 – 09:20

Dönsum okkur í gang!

Kl. 09:30 – 10:20

Setning ráðstefnu

Kl. 10:30 – 11:30

Betri í dag en í gær
Beggi Ólafs, sálfræðingur og fyrirlesari.

Kl: 11:30 – 12:00

Heimahópar

Kl. 07:45 – 08:15
Kl. 08:15 – 09:00

Morgunteygjur.
Morgunmatur.

Hvaða lærdóm höfum við fengið?

Kl. 12:00 – 12:50

Hádegismatur

Kl. 13:00 – 14:00

Málstofur – þátttakendur velja aðra hvora

A) Framkoma og fundarsköp: Fundir og formlegur hittingur gegna mikilvægu hlutverki í samfélagi okkar. Á
félagsfundum, stjórnarfundum og nefndarfundum hlusta einstaklingar á skoðanir annar, leggja eigin
sjónarmið í púkkið og reyna að vinna þeim fylgi – nú eða heyra góð rök gegn þeim. Á fundum eru einnig
ákvarðanir teknar. Hvernig er best að undirbúa fundi, hvernig tekur maður til máls, hvert er hlutverk
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fundarstjóra og ritara? Þessum spurningum og fleirum verður svarað í málstofunni. Þátttakendur fá einnig
tækifæri til þess að æfa sig.
B) Reynslusögur ungmennaráða: Í málstofunni kynna fulltrúar þriggja ungmennaráða sveitarfélaga og
félagasamtaka verkefni sem þau hafa staðið fyrir og deila með þátttakendum ferlinu sem fylgir því að
undirbúa og stýra viðburðum. Hvað er gott að hafa í huga, hvað hefur virkað vel og hvað hefði betur mátt
fara? Við heyrum allt um það á Laugarvatni.

Kl: 14:15 – 14:45

Heimahópar
Hvaða lærdóm höfum við fengið?

Kl. 14:45 – 15:00

Kaffi, vatn og annað jömmí!

Kl. 15:00 – 16:00

Málstofur – þátttakendur velja aðra hvora

C) Ungt fólk í áhrifastöðu. Í málstofunni deila fjórir einstaklingar reynslu sinni af starfi og/eða viðburðum sem
viðkomandi hefur staðið fyrir.
D) Þátttökustiginn: Í málstofunni er farið yfir þátttöku ungmenna innan stjórnsýslunnar. Hver er þátttaka
ungmenna og hvernig er ferlið í þínu sveitarfélagi – eru ungmenni upp á punt, er þeim stjórnað eða fá
ungmenni að hafa frumkvæði og eru þau í alvöru við stjórnvölinn?

Kl: 16:15 – 17:00

Heimahópar
Hvað höfum við lært í dag?

Kl. 17:00 – 19:00

Frjáls tími

Kl. 19:00 – 20:00

Kvöldmatur

Kl. 20:00 – 22:30

Kvöldvaka
Hópefli / leikir.
Sigga Dögg kynfræðingur.

Kl. 23:00

Allir komnir í ró

Tími

Föstudagur 18. september

Kl. 08:15 – 09:00

Morgunmatur + ganga frá herbergjum.

Kl. 09:00 – 10:30

Hver eru okkar skilaboð?
Heimahópar.

Kl. 10:30 – 10:45

Smá orkuhlé!
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Kl. 11:00 – 13:00

Upptaka á skilaboðum ráðstefnugesta – skilaboð ungmenna til ráðamanna.

Kl. 12:00 - 12:50

Hádegismatur.

Kl. 13:00 - 14:15

Kaffihúsaumræður með ráðafólki – hvernig á að lobbýistast?
Tækifæri fyrir þátttakendur, ráðamenn og stjórnendur fyrirtækja að ræða saman á
jafningjagrundvelli. Hugmyndin er að stjórnendur geti gefið ungmennum góð ráð, t.d. um
það hvernig hægt er að vekja athygli á sér í atvinnuviðtali, hvernig á að ná fram
markmiðum og árangri í lífinu? Ráðafólkið fær sömuleiðis tækifæri til þess að heyra
raddir og skoðanir ungmenna.

Kl. 14:15 - 14:30

Kaffi, vatn og annað jömmí!

Kl. 14:30 – 15:00

Hvað höfum við lært?

Kl. 15:00

Ráðstefnuslit.

Kl. 15:15

Brottför. Áætluð koma í þjónustumiðstöð UMFÍ er kl. 16:30.
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