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Dyrøyseminaret 2012 Verksted  Forventninger og utbytte hos deltakerne 

Forventninger Utbytte 

Få inspirasjon. La med inspirere av ideer og forslag fra de 
andre i gruppa. Bidra med ideer selv. Få vite hva som gjøres 
i ulike kommuner. 

Har fått en del ideer om arenaer der ungdom kan medvirke til den lokale 
samfunnsutviklingen, både formelle og uformelle arenaer. Fått ideer om hvordan en kan 
engasjere ungdom, nå og videre.   

Lære kafedialog som arbeidsmetode, til bruk i jobben med 
ungdom. Møte mennesker med ulike erfaringer. 

Sette fokus på viktigheten av å involvere ungdom. Fikk ideer og innspill til videre arbeid. Fikk 
et innblikk i kafedialog som metode. 

Lære nye ting som jeg kan bruke i jobben min som ordfører  

Bli kjent med kloke erfaringer og historier andre har gjort. Bevissthet om generell og genuin interesse for saken, samt tragisk lavt nivå av dagens 
gjennomføring/oppnåelse (vi er altfor dårlige i dag til å involvere ungdom) 

Ideer og inspirasjon for å kunne involvere og inludere 
ungdom i større grad i det politiske system. 

Oppfordre til at kommunen sikrer kontinuitet av drift i allerede eksisterende ungdomsråd. Ta 
ungdom med i utvalg. Skape en regional arenaÅ 

Lære mer om hva kommuner er villige til å gjøre for å 
engasjere ungdom. Lære flere prosesser for arbeidsliv og 
evt hvordan mn vil engasjere ungdom med autisme. 

Nye ideer, ny erfaring og ny motivasjon. Dessverre mye om ungdomsråd, ville gjerne hatt 
flere uformelle måter å engasjere ungdom på. Men ut over det, SUPERT! 

Innspill – ny kunnskap – nettverk. Spent på kafedialogen 
som verktøy. 

Fått verdifulle innspill  ift reell ungdomsmedvirkning i vårt lokalsamfunn, ikke bare være til 
pynt. Interessant prosess, skal pushe kommunen for å bruke dialogkafe ift planprosessen. 
Men tenker at det fort bli fokus på nye stillinger, nye tiltak, nye…… - imot å forsterke det som 
finnes allerede…. 

Lære kafédialog. Tips om hvordan aktivisere ungdom 
(tilknyttet frivillighet) 

At ungdom må få eierskap – bli tatt på alvor og få ansvar. Ha betydning. Få dobbeltstemme! 
Kafedialog. Dialogmøter – lærerikt. 

Ideer med involvering av ungdom. Fra involvering til reel 
medbestemmelse/deltakelse. Gode eksempler. Inspirasjon. 

Ser at mange arbeider med det samme. Må bli flinkere til å samordne arbeid. Fått nye 
potensielle samarbeidspartnere.  

Erfaringsdeling – gode eksempler. Kunnskap om pågående 
og planlagte tiltak.  Bevisstgjøring/påminning. 

Nyttige ideer og innspill til hvordan ungdom kan/bør involveres. Regionalt fokus. Større 
bevissthet om hvorfor ungdom bør ha en sterkere stemme når beslutninger fattes.  

Å få ideer til ulike metoder/verktøy for å kunne gi ungdom 
reell og effektiv påvirkning på samfunnsutvikling/politikk. 

Konkrete metoder/ideer for å gi ungdommen reell og effektiv påvirkning på 
samfunnsutvikling. 

Inspirasjon, ideer og erfaringsutveksling for hvordan 
distriktskommuner skal utvikle seg i en retning som får 
ungdom tilbake til bygda. 

Ideer til hvor og hva og hvordan vi kan involvere ungdom. At det egentlig er en selvfølge at 
ungdom skal ha noe å si i alle saker, men at de voksne må dra de med! 

Innspill til hvordan regionråd og kommuner i Sør-Troms kan Mange gode ideer. Økt bevissthet til ungdomsinvolvering. Positiv arbeidsform for 
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bli flinkere til å involvere ungdom i prosesser/planarbeid 
m.m. 

konferanser/forsamlinger. 

Møte nye spennende mennesker som også jobber med 
ungdom og utvikling. Lære noe nytt. Få nye ideer. 

Dette har vært veldig lærerikt og inspirerende. Fått masse nye innspill og gode ideer som vi 
kan ta med tilbake, som kan læres bort. Møtt mange nye personer som jobber med samme 
målgruppe, utvekslet erfaring og ideer. Gruppearbeid var strålende. Fikk mange gode og 
nyttige innspill som jeg kan ta meg tilbake i jobben og arbeide videre med. Vi kan bli så mye, 
mye bedre sammen! 

Bli bedre rustet til å involvere ungdom i lokalt 
utviklingsarbeid, skjønne mekanismer og lære fra andres 
erfaringer 

Gode erfaringsutvekslinger og større tanke om hvem som kan bidra i et videre arbeid.  

Gode meningsbrytninger. Få vite litt mer om ungdommens 
involvering og medvirkning. 

Medvirkning fra ungdom, hvor og på hvilken måte 

Få frem konkrete ideer. Bli tatt med på en spennende 
metode som er kjent for meg fra før – men til inspirasjon og 
avveksling til traust kommunearbeid (og fungerer med 
ungdom!) 

Fått inspirasjon til konkrete ”forretningsideer” til hvor skoen trykker i denne tematikken i 
kommunene. Tips: litt utydelig deling på tema for hvert bord. 

 


