KOMMUNIKATION MED UNGA
Språk, inkludering och inflytande

Välkommen till en heldag med
fokus på kommunikation med
unga. Genom språk, konkreta
exempel och ungas egna ord
fokuserar vi på olika typer av
kommunikation med unga. Fokus
ligger på arbetet i kommunen
som är riktat till unga, främst
ungdomsföreningar.
Sara Rösare från Språkkonsulterna kommer för att
föreläsa om hur viktigt språket är
i kommunikationen med unga.
Dessutom berättar hon om hur
kommunala tjänstemän bör
förhålla sig till språklagen och ger
tips kring detta.
Ung i Lund har sedan dag ett
haft stort fokus på inkluderande
kommunikation för unga.
Ungdomsombud Amanda
Pettersson berättar om hur

arbetet sett ut och vad det är
viktigt att tänka på när det gäller
inkluderande kommunikation
med unga.

12 APRIL - MALMÖ
PROGRAM

Unga berättar om hur och varför
de organiserar sig i en förening.
Två engagerade medlemmar från
Reactas föreningar berättar om
sitt engagemang och samarbete
med respektive kommuner.

09:00 Kaffe och registrering
09:30 Presentation av Reacta & deltagare
10:00 Sara Rösare - Klarspråk i praktiken
11:00 Workshop ledd av Sara Rösare och Mari
Andersson
12:00 Lunch på egen hand
13:00 Mari Andersson - kommunikation och dialog
med ungdomsföreningar
14:00 Unga från Reacta berättar om sitt
engagemang
14:30 Fika
15:00 Amanda Pettersson - Inkluderande
kommunikation
16:15 Dagen avslutas

Mari Andersson berättar
hur vi kan skapa en bra
kommunikation och dialog med
ungdomsföreningar lokalt samt
om vikten av att mötas på halva
vägen. Mari presenterar flera
exempel och erfarenheter från
sitt arbete med att stötta unga
föreningar lokalt runt om i hela
landet.

Ingår
Fika och material

Pris stödkommun: 1095 kr ink moms.
Osäker på om ni är stödkommun? Se
ANMÄL ER
alla här!
HÄR ELLER PÅ
Övriga: 1850 kr ink moms.
REACTA.SE
Anmäl senast 12 mars

Målgrupp
Plats
För dig som arbetar i
Malmö
kommunen med föreningar
och/eller direkt med unga

Kontakt
Mari Andersson
Mari.Andersson@reacta.se
076-470 06 39

PRESENTATION
Sara Rösare är
examinerad
språkkonsult i
svenska och har
även en examen i
statsvetenskap. I
sitt dagliga arbete stöttar hon
andra i att mottagaranpassa sin
kommunikation. Genom att ställa
sig frågan ”Vem ska läsa texten
och varför?” kommer många
långt i arbetet med texter. Sara är
dessutom författare till ”Uppdrag
textgranskning, en bok om att
förbättra andras texter.
Amanda Pettersson
från Ung i Lund,
Lunds kommun
har arbetat som
ungdomsombud
och har haft fokus
på ungas inflytande och egen
organisering. Amanda har en
kandidatexamen i Genusvetenskap

med inriktning Jämställdhet, makt
och mångfald.

Mari Andersson,
kommunikatör
och medlemscoach på
Reacta. Mari
har arbetat som
projektledare tillsammans med
ungomsföreningar och deras
arbete med kommuner på flera
håll i landet. En viktig del är
att mötas på halva vägen, ett
brinnande engagemang på ena
sidan och viktiga regelverk på
andra.

lokalt. Genom att fråga, sprida
sitt engagemang och våga har
hon startat tre olika föreningar
tillsammans med andra unga
sedan flera år tillbaka.
Eqbal Safari,
ordförande i
LA Alliance,
har startat
en volleybollförening i
Kungsängen. Sedan dag ett har
de arbetat för att få tillgång till en
sporthall genom kommunen.

Yasmina Baladi
är ledamot
i Reactas
riksstyrelse
och har ett stort
engagemang
med flera förtroendeuppdrag

OM OSS

Reacta är en ideell riksorganisation för ungas fysiska och psykiska hälsa. Huvudverksamheten består idag av över 70 lokalföreningar och hälsoråd runt om i landet som engagerar mer än 3000 unga. Utöver denna ungdomsdel finns stödkommuner,
stödskolor och flera vuxna volontärer som engagerar sig för att möjliggöra och förbättra ungas hälsa.
Vill er kommun bli stödkommun för ungas hälsa? Som stödkommun får ni minst 25% rabatt på utbildningar riktade till
kommunala tjänstemän, delta i nationella projekt och söka utvecklingsbidrag för ungas organisering. Dessutom står ni upp för och
stödjer ungas rätt till en bra hälsa och självkänsla. Pris: 995 kr per år.

Ingår
Fika och material
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