
 
        CENTER FOR UNGDOMSSTUDIER          

 
 

Start din dag med et inspirerende oplæg og en god kop kaffe, når CUR inviterer til morgenmøde!  

 

I efteråret 2019 inviterer CUR igen til en række morgenmøder, hvor du vil blive præsenteret for 

forskellige temaer inden for nutidens børne- og ungdomsliv. Du vil også blive klogere på aktuelle 

temaer og tendenser, som vi på CUR møder i vores undersøgelser og evalueringer og som kan 

have relevans for dig, der arbejder for eller med børn og unge. 

 
 

PÅ MORGENMØDERNE KAN DU 
 

• Blive opdateret på nye og aktuelle temaer og tendenser indenfor børne- og ungdomsliv. 

• Få konkrete tips til at møde børn og unge i din dagligdag 

• Skabe et værdifuldt netværk 

 

Morgenmøderne er et gratis tilbud. Det er vigtigt at tilmelde sig på forhånd, da der kun er 20 

pladser pr. gang. Hvis alle pladser er optagede, er det muligt at skrive sig på venteliste.  

 
 

PROGRAMMET FOR MORGENMØDERNE 
 
      8.30   Morgenkaffe 

      8.45   Inspirationsoplæg 

      9.15   Spørgsmål og diskussion 

      9.45   På gensyn 

 
 

STED 
 
Morgenmøderne afholdes på Konsjös - H. C. Ørstedsvej 38, 1879 Frederiksberg C.  

Det ligger 5 min. gang fra Forum, hvor du let kommer til med både bus og metro. 

Konsjös er en kaffebar, hvor alle produkter er udvalgt med fokus på bæredygtighed og omtanke 

for både mennesker og kloden. 

 
 
TILMELDING 
 
Tilmeld dig og din kollega ved at sende en mail til rikke@cur.nu eller via vores kalender 

http://cur.nu/kalender. 

 

 

 

 

 

 

MORGENMØDER MED CUR 
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#5  7. november 2019  
 
Piger spiller også Counter Strike! 
 

Hvorfor er gaming mere udbredt blandt drenge end piger? Hvordan er det, at være en del af 

gamerverdenen som pige? Og hvad kan vi gøre for at skabe gamer-miljøer, der i højere grad 

tiltrækker pigerne? 

 
Det er nogen af de spørgsmål, vi forsøger at besvare på morgenmødet i november. På mødet vil 

du blive præsenteret for de vigtigste resultater fra en større undersøgelse om unge og gaming, 

som CUR har foretaget fra april til oktober 2019. Du vil desuden blive præsenteret for en fortælling 

fra en ung kvinde, der efter en lang, sej kamp har lært at begå sig i en drengedomineret 

gamerverden. Hun vil fortælle, hvordan hun håndterede de udfordringer, hun har mødt, og give sit 

bud på hvordan eSports- og ungdomsklubber kan gøre gaming og eSport mere attraktivt for piger.  
 

Kom og få et indblik i en fritidsaktivitet i rivende udvikling, og deltag i en dialog om, hvordan vi 

løser de udfordringer, den fører med sig.  

 

Oplægsholder: Simon Haugegaard 

 

#6  5. december 2019 
 
Børn, unge og deres voksne anno 2020! 
 
“Jeg bruger nok cirka 3 timer om dagen på de sociale medier, og så er det mere i weekenden” 
(Sigurd, 4. klasse)  
Børn og unge fortæller i samtlige interviews og observationer, om en hverdag, hvor sociale medier 
fylder meget for dem. Det er her de har en “connection” til deres venner. Men hvordan skal de 
voksne forholde sig til børn og unges behov? Vi tager udgangspunkt i børn og unges egne 
beskrivelser af, hvor og hvordan de er sammen og hvordan og hvilke voksne, der opfattes som 
mulige samtalepartnere. 
 
På dette morgenmøde kan du/I blive klogere på, hvor og hvordan børn og unge er sammen i dag 
samt voksnes rolle i børn og unges liv. Morgenmødet tager udgangspunkt i feltbesøg og interview 
med børn og unge foretaget i løbet af 2019 og vi præsenterer et øjebliksbillede af en generation, 
som vokser op under noget anderledes forhold end de voksne, der omgiver dem.  
 
Oplægsholder: Pernille Gani og Mathilde Flindt 

TEMAER FOR CURS MORGENMØDER 


