Dansk trivselsforum Rapferat 29/9 Odeon
I blev budt velkommen af sang og smuk klimpen på klaveret
For at Fejre dansk trivselsforum endelig blir eksekveret
Flere års ventetid,/ og det vist ik en hemmelighed
At i mellemtiden / har trivsel været noget vi længes ved
Herefter bød værterne jer velkommen i nuet
Jannie fra DCUM & Anna fra Ungdomsbureauet
Vi skal tænker tanker indtil vi næsten får ondt i hovedet
Om Hvordan fremtidens unge kommer til at se ud
APROPOS: tid til Ølkassen og Sofus fra EEO
Der satte fokus på livet nu/ hos den unge generation
Sofus fortalte at unge idag lever i en performancekultur
Som der truer/ Selvværdet, når vi går ind i en mur/
Vi kigger desværre alt for meget på fejlene
på cv’et,, i tv’et, på pc’en,i spejlene
når skoleopgaven kommer tilbage, renskrevet og rettet
Er det kun fejlene, der er blevet highlightet
Så snakkede Hans henrik om hvad der engagerer os
Med det alternative pippi citat: Hvis jeg ik har haft det i skolen, så kan jeg godt!
Han viste os maslows behovspyramide
og at vi er motiveret til at tilfredsstille disse behov, hele tiden
Så for at skabe god undervisning for andre
Er der tre parameter, den første er oplevelsen af egne kompetencer
Altså ikke ligesom Pippi, Der tror hun kan det meste
men at gå til opgaven med mere realistisk optimisme
Nummer to er oplevelsen af samhørighed vi kender
For hvor fedt er det at være god til matematik - med 0 venner?
Vi går op i ligningen og til sidst hægtet af
hvis ik vi er en del af /et frigørende fællesskab
Det er derfor vi skal indgå i et demokrati
Med det tredje parameter, tilstrækkelig autonomi
For Vi har brug for at være fri
og ik være en fjernstyret zombie med kadaver disciplin
Relaterbart nok, selvom det lyder syret
For ingen af os nyder føret/ når vi arbejder yderstyret
Engagement er et spektrum, hvor vi nemt bemærker
At følelser forstærker, og simpelthen hærder klæbehjerner
Vi lærer af vores fejl, der virker som ledestjerner
Så længe vi kan udvikle os, hver for sig og sammen i livsverdener
Når vi oplever succes, giver det os dopamin
Der får os op og køre som koffein og kokain
Gode muligheder i livet, giver altså emotionel skabsplads
Og samtidig en robusthed der giver os balast
Så vi kan blive motiverede personer
Der bevarer positive emotioner, og iIK ENDER som kommunale kloner

Så blev det endnu en gang tid til en ølkasse tale
Med siri fra DGS og vestfyns gymnasie
Hun fortalte om fælleskabers oversete funktion
For Social integration/ påvirker levetiden mere end motion
Måske har vi glemt hvad vi får det bedre af
At et godt fællesskab/ får os igennem nederlag
Det er altså det vi søger, for at komme gennem kampe
Men ik noget vi selv kan magte/ for fællesskaber er fællesskabte
Jonas talte om hvordan ungdomsuddannelserne danner rammen
i dannelsen af unges politiske engagement
Og vi vil alle være unge, så gamle låner og gnier
Selv om det er Cringe, eller Hvad de unge nu siger
Så vi suger på ungdommen og imperiealiserer
De unges liv og værdier, som at få en granvoksen mand til at rapsummere
Vi beskriver unges liv ud fra gamle øjne der ser
Indtil ungdommen Internaliserer/ i en samfundsstruktur der individualiseret
Den slags påvirker selvtilliden
Selvom danske unge har rekordstor demokratisk viden
Men det betyder ik de vil skabe en dybere tallerken
For unge nu om dage har en konventionel politisk tilgang til verden
Men har ik nødvendigvis behov for at sige imod, og mangler politisk mod
Så Unge skal motiveres til at ville noget
For de er demokratisk fattede/ De har talt og fattet det
Nu kommer næste stadie/ den politiske dannelse
Anton fra OD, fortalte om dengang da det danske kongerige
Fik spicet vores liv op og alle var en wannabe
Dengang spice girls, fik unge til at tro på sig selv
Og vi har brug for den der stærke pigegruppe essens
Så vi kan blive som melanierne, geri, victoria og emma
Måske ungdommens stemmer/ idag lyder som tessas
Om du er sporty, scary, posh, baby eller ginger
Så giv krydderier, til verden, forever
Og der er masser spice i de næste vi havde på scenen
I en samtale mellem Sisse, Kaja og Caroline
Der fortæller at masser af unge har politisk vision
Men debatten bliver en stillezone, hvis det hele minder om skole
Der er masser af kloge debatter/ når unge de taler/
Men engagementet dør i de Tvungne fællesskaber
istedet for at snakke til unge, så lyt til dem!
“For når ens holdning bliver taget seriøst har man lyst til at ytre den”
Den form for respekt er nederste basistrin
Men vi skal turde at tage chancer og hive udefrakommende ind

Det siger sig selv, men vigtigt at pointere
At uden trivsel er det umuligt at engagere For unge bruger ik kun natten på druk og computerspil
det os cool at vil’/ læse landbrugsministeriets reformudspil
Mange har lyst til læring, og for at ku gi det’ et forsøg
kom Annika og maria fra Dansk center for undervisningsmiljø
De fik jer til at fortælle en historie sat sammen på skift
Nogle tog det komfortabelt, mens det hos andre skabte panik
Og det er lige midt imellem at vi finder læringszonen
Hvor vi er rimeligt udfordret, men kan levere en præstation
Der hvor det stadig føles sjovt og der er motivation
Altså det i gerne vil give videre til den unge generation
Så fortalte Annika om to vidt forskellige Mindsets
Det dynamiske, hvor evner formes til nyt som minecraft
Hvor der er muligheder i fremtiden, cause we’re not there yet
Så er der det fastlåste mindset - det jeg kalder en Nejhat
For at illustrere, fortalte maria om jens
Der var god til eleverne, mens teknikken var en pestilens
Måske fordi han lærte om computere da det sidste nye var donkey kong
Men han fandt ud af det, ved at springe ud i det, som bungee jump
Det er ikke de samme inputs, der giver os næring
For “Vi kommer alle med forskellige forudsætninger for læring”
Problemer kan opstå/ både når vi er nede og ovenpå
Så for bedre at forstå/ kan eleverne bruge en logbog
Maria vil ha’ i tager nye udfordringer op, vildt sejt!
Det lige mig/ Maria jeg udfordrer dig i en battle på freestyle
Spøg til side, Lyst til læring har brug for at flyve
Så skriv til dem hvis jeres skole skal nyde/ godt af dem i tyve toogtyve
Så blev det for sidste gang idag ølkasse tid
Med Kaja, der har været engageret i EEO, “i ret lang tid”
Hendes engagement opstod gennem skolens elevråd
For da hendes søster råbte kommunen op så skete der noget
Der behøves altså ik at være langt fra tanker til handling
Der blev skabt en forvandling, noget hun savner i samfundsdebatten
Og vi behøves slet ikke snakke i koder
Der findes mange måder/ for engagement metoder
Sidste indslag var Søren Østergaard, altså ik ham fra ørkenens sønner
Men han kom ud på scenen med et brag, nærmest før det begynder
Og fortalte at når man i mange år ik har rakt hånden op i skræk for lærerne
bliver Forbindelsen mellem arm og hjerne/Langsomt fjernet
Søren Har været inde over HB Køge og den næste kvindelige Maradona
Om fjorten dage møder de Barcelona, så vi kan kalde søren guardiola
Han fortæller om 90’erne, hvor kåde drenge blev kysset glade i flok
Idag kan du bare google videoen” Hvordan man snaver godt”

Før var unge samlet på tværs af flere generationer
Nu findes unge tit i Horisontale venne konstellationer
Nogen kalder unge for sneflager, og siger de nemme at knæk
Men de lever som sagt i en performancekultur, hvor alt skal være perfekt
Så vi kan sagtens sige unge og engagement i samme sætning
Men det er jeres opgave at stå for tydelige rammesætning
Sikke en dag, nu er engagementet helt i top
Det må denne konferences skyld, at jeg trives så godt
Nu har jeg liret programmet af, der ik mere rapferat tilbage
Mit navn er Pelle tusind tak for idag

