Vifo Forum netværksmøde
Mænd i folkeoplysningen
Tid: 24. januar 2019 kl. 9.30‐16
Sted: Timm Vladimirs Køkken, Aarhus Havn, Fiskerivej 2, 8000 Aarhus C
9.30 ‐10.00: Ankomst (med kaffe og rundstykker)
10.00‐10.30: Velkommen til det første netværksmøde i Vifo Forum
10.30‐11.30: Mænd, mænd, mænd
Steen Baagøe Nielsen har arbejdet med familieliv og kønsforskning på mange forskellige områder. Steen
giver os et indblik i, hvordan ’den danske mand’ ser ud og prioriterer anno 2019. Samtidig vil han fortælle
om sin forskning om drenge og mænds inklusion på uddannelser, der traditionelt er målrettet ’kvindefag’.
Hvilke tiltag har uddannelserne forsøgt? Hvordan har de virket? Og er der noget folkeoplysningen kan
inspireres af? Er rekruttering mulig?
Steen Baagø Nielsen, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi
11.30‐12.15: Firmaerne trækker mænd til køkkenet
I aftenskolerne er de gastronomiske fag et af de få ’mandefag’, hvor der er flere mænd end kvinder. Gør de
nye aktører på området noget særligt for målgruppen? I 2012 startede Timm Vladimirs sine gastronomiske
kurser. Det er gået forrygende, og de har for nyligt åbnet ny skole i Aarhus. Hvordan trækker de fulde huse?
Mikkel H. Nielsen, forretnings‐ og konceptudvikler, Timm Vladimirs Køkken
12.15‐14.00: Frokost
Vi laver vores egen frokost under kyndig vejledning af tålmodige instruktører fra Timm Vladimirs Køkken
14.00‐15.00 Mænd i Herning... og hvordan man får fat i dem!
Folkeuniversitetet i Aarhus har længe monitoreret og evalueret deres aktiviteter. I forbindelse med
festivalen Hearts & Minds har de siden 2015 arbejdet særligt med at få mændene til at komme til
kulturarrangementer. Evalueringer af de første festivaler viste imidlertid, at der stadigvæk deltog flest
kvinder – de mænd, der kom, var blevet taget i hånden og taget med. Men i 2018, som var festivalens 4.
leveår, viste sig et andet billede. Hør de helt nye erfaringer fra 2018 – nu med flere mænd – og del jeres
egne erfaringer om at engagere.
Johanne Greibe Andersen, projektleder for Hearts & Minds, og Hanne Lundgreen Nielsen, festivalchef,
Folkeuniversitetet Aarhus.
15.00‐15.45: Om jagt og jægere
Jagt er en fritidsaktivitet, der er helt anderledes mandsdomineret, end mange i den brede folkeoplysning er
vant til. Samtidig er det en aktivitet, der har flere berøringsflader med mange af de fagtyper, der arbejdes
med i både aftenskoler og højskoler med mulighed for at tage jagttegn, aktiviteter i det fri, sankning af
årstidens afgrøder m.m. Niels Søndergaard fortæller os om Jægerforbundets opbygning og
kursusvirksomhed og sætter fokus på, hvorfor man går på jagt i et moderne, oplyst samfund, hvor vi kan
købe maden i supermarkedet. Og hvad er det med de jægere og jagten? Er jagt mere end drabet på dyret?
Niels Søndergaard, jagtfaglig chef/afdelingschef, Rådgivning og Uddannelse, Danmarks Jægerforbund.
15.45‐16.00: Vifo Forum i 2019
Vi samler op på dagens oplæg og diskussionerne omkring, hvilke emner vi skal tage op i
fremtiden.
16.00: Tak for i dag.

