
Tilmeld dig allerede nu den spændende temaeftermiddag på Sct. Jacobi Skole i Varde
 

Onsdag den 18. marts kl. 14.30 – 17.30.
  
Vi tror på, at Varde Kommune råder over de nødvendige resurser i form af mennesker, viden, idéer, engagement, 
og energi – og at det ved en fælles og målrettet indsats vil lykkes for alle vore unge at opnå succes i skolen, i ud-
dannelse – og i  livet. Er du interesseret, så sig ja til denne invitation.
 
Oplægsholdere
Mød to stærke oplægsholdere, som brænder for at give alle unge muligheder for uddannelse og succes i livet:
Soulaima Gourani, kendt virksomhedsrådgiver, foredragsholder, samfundsdebattør og forfatter samt
Sofie Münster, forhenværende direktør for Løkke Fonden og kendt som medskaber ”Drenge Akademiet”.
 

Invitation til Partnerskabet Børn og Unge, skoleledere, lærere i overbygningen, forældrebestyrelser, elevrådsrepræsentanter, byråd og andre entusiaster

Hvordan får unge succes med uddannelse og arbejdslivet?

Udover at drive sin egen private virksomhed 
har Soulaima et stærkt samfundsengage-
ment i forhold til unges kommende arbejds-
liv. Hun hjælper særligt de unge, der har dårlige 
sociale forudsætninger, og får dem til at tro 
på, at de har evner til at skabe sig selv en bedre 
fremtid gennem iværksætteri. Soulaima bærer 
også den prestigefyldte titel som Young Global 
Leader af World Economic Forum, der har bety-
det, at hun i dag rådgiver regeringer og sidder i 
flere tænketanke rundt om i verden.

Soulaima Gourani Sofie Münster interesserer sig for 
de drenge i uddannelsessyste-
met, som er i store problemer. 
Hun hævder, at drengene udgør 
en særlig udsat gruppe, når det 
gælder gennemførelse af en ung-
domsuddannelse, og hun mener, 
at der skal helt nye og anderledes 
løsninger til, hvis drengene skal 
lykkes med skole og uddannelse 
på samme niveau som pigerne.

PRÆSENTATION AF ERHVERVSSKOLEPROJEKTET VED:

Anne Mette Hede Jensen, pædagogisk konsulent, popcornhjerne, foredragsholder og grafisk facilitator, acubia.

Anne Mette Hede Jensen

Anne Mette Hede Jensen er ekspert i styrkebaseret læring og kommunikation og arbejder bl.a. med flere banebrydende 
pædagogiske projekter: Løkke Fondens Drenge Akademiet, Laudrup og Høegs Fodbold Fulton, Ministeriets Motivations-
pædagogik og Progressiv Læring. Hun har et klart fokus på at udnytte styrker og potentialer og det personlige lederskab 
i læring, så vores børn og unge kan blive så dygtige som muligt og få lyst til at blive ved med at lære.

Sofie Münster

PROGRAM

14.30 – 15.00  Let spisning
15.00 – 15.10  Velkomst
15.10 – 15.45  Oplæg v/ Sofie Münster, forhenværende direktør for Løkke Fonden 
 og kendt som medskaber af ”Drenge Akademiet”
15.45 – 16.45  Oplæg v/ Soulaima Gourani, kendt virksomhedsrådgiver, 
 foredragsholder, samfundsdebattør og forfatter
16.45 – 17.05  Spørgsmål fra salen
17.05 – 17.25  Præsentation af erhvervsskoleprojektet og det videre arbejde 
 v/Anne Mette Hede Jensen, acubia
17.25 – 17.30  Tak for i dag

TILMELDING 

Tilmelding er obligatorisk af hensyn til 
forplejningen, men deltagelse er gratis.

Tilmeld dig til Ann Tina Langgaard 
på atla@varde.dk, senest fredag den 
27. februar kl. 12.00.


