
 

 

 
 
 
 
 
 

Invitation til kick off workshop 
Kære tovholdere 

Nu er tiden kommet til, at vi for alvor skal have igangsat DemokratiStafetten – et projekt hvor målet er, at 
den enkelte kommune kommer til at blomstre af aktiviteter for og med unge omkring demokrati og med-
borgerskab. Vi glæder os allerede! 

For at vi i fællesskab kan få projektet skudt i gang, vil vi i projektledelsen gerne invitere alle jer tovholdere 
til en Kick off workshop d. 15 april 2015 fra 9.00-15.30 på hovedbiblioteket i Aarhus.  

Der vil være mulighed for at nyde en lille morgenanretning fra 8.30-9.00, inden vi går i gang med dagens 
program.  

På workshoppen får I mulighed for at møde hinanden og projektledelsen. Derudover vil der være fokus på at 
give jer de nødvendige informationer, for at I kan komme i gang med at udvikle projektet lokalt, samt inspi-
rere jer i forhold til arbejdet med unge, ungeinvolvering og demokrati. Inspirationen vil komme fra Dansk 
Ungdoms Fællesråd (DUF) og Frontløberne. Dagen kommer til at bestå af en blanding af oplæg fra projektle-
delsen, inspirationsoplæg fra samarbejdspartnere samt gruppearbejde, hvor vi kan få kickstartet idegenere-
ringsprocessen.  

Dagens fokuspunkter 

 At sætte projektets kontekst samt kontekstafklaring 

 At informere om diverse praktiske elementer 

 At møde projektets samarbejdspartnere og hinanden 

 At blive inspireret i forhold til arbejdet med unge, ungeinddragelse og demokrati 

 At kickstarte en idegenereringsproces omkring metoder og mulige aktiviteter  

Dagen afsluttes med en rundvisning i Ridehuset, hvor vi får en præsentation af forskellige Aarhus 2017 pro-
jekter, som vi måske kan indgå samarbejder med.  

I vil få tilsendt et detaljeret program, når vi nærmer os den 15. april. Indtil da vil vi bede jer om af reservere 
dagen og tidsrummet 9.00-15.30. Desuden kan vi oplyse jer om, at vi arbejder på at lave en to dages work-
shop med overnatning i uge 21, men datoerne ligger ikke fast endnu.  

Mange hilsner 
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