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Fremtidsfabrikken 2022: ”Mit liv i Mindretallet” 
Onsdag den 5.10.22 kl. 8.30-16.30 på Dansk Centralbibliotek i Flensborg 

Snart er det tid til en ny runde med Fremtidsfabrikken – Sydslesvigkonferencen for de Unge. I år vil vi 

arbejde med følgende udgangspunkt – og alle organisationer i Samrådet (også Flensborg Avis) 

inviteres med:  

 

De nuværende elever på vores danske skoler udgør en væsentlig del af mindretallets fremtidige 

voksne medborgere. Hvis vi vil have et stærkt mindretals-samfund i fremtiden, handler det om at have 

godt fat i dem så tidlig som muligt. Men de unge nu om dage er ikke så nemt at få fat i længere. Mange 

foreninger i SdU og SSF savner de unge som aktive og især medbestemmende medlemmer. Hvordan 

kan de nås? Hvad interesserer dem? Skoleledere og lærer savner til tider de unges identifikation med 

og interesse for deres skole udenfor undervisningen. Skolen kan mere og andet, men hvordan får vi 

de unge med? SSW drømmer om en større ungdomsafdeling og biblioteket kunne godt tænke sig 

mere berøring med målgruppen, især udenfor Flensborg. Det samme gælder måske Avisen, Kirken og 

Sundhedstjenesten. Hvad gør vi? Hvad vil vi?  

Derfor har vi besluttet at tilbyde alle organisationer at benytte Fremtidsfabrik ’22, som et aktivt forum 

hvori kontakten til og forståelsen for de unge kunne styrkes. 

Så i år vil vi IKKE KUN invitere alle organisationer til en klassisk omgang speeddating med de unge om 

formiddagen mellem kl. 9.00 og 11.30. Efter frokosten vil vi OGSÅ give jer chancen til at arbejde med 

de unge som målgruppe direkte. I form af 13 minutters lange workshop, som I udvikler i et vejledende 

samarbejde med SdU’s konsulenter, kan I stille skarpt på spørgsmål eller emner, som er relevante for 

jer og/eller de unge. Det kunne f.eks. være: ”Hvordan skal din fremtidige kirke se ud? – tegn den.” eller 
”Hvilke fem emner skulle SSW hjælpe dig med at kæmpe for? – skriv dem ned og forklar efterfølgende” 
eller ”Hvad er SSF for dig? – tegn det på den her graffiti-væg” – Der er mange muligheder.  

På denne måde kunne Fremtidsfabrikken blive til gavn for de unge deltagere OG Samrådets 

organisationer i forhold til at blive endnu klogere på hinanden.  

Hvad betyder det konkret? 

1. Hver organisation bedes udpege en person (folkevalgt eller medarbejder) til at komme og 

repræsentere til speed-dating med eleverne om formiddagen fra kl. 9.00 til kl. 11.30 

2. Hver organisation byder selv ind med en workshop, som afvikles direkte af en udpeget person 

(folkevalgt eller medarbejder – behøver ikke være den samme person som til speeddating) 

efter frokost fra kl. 12. 45 til 15.15. Workshoppen udvikles i samråd med SdU.  

Kontakt venligst Hinnerk (hinnerk@sdu.de I 01784507406) eller Nina (nina@sdu.de I 01784507405) for 

at meddele hvem af jer, der kommer på dagen og for at modtage vejledende hjælp mht. udvikling af 

workshoppen.   
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