
4 | UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolen Nr. 4 Maj 2022

TEMA

UngiAarhus deltager i UngScience med såvel Naturagenter som 
Klimatøser. Men derudover sætter de også fokus på aktivisme i 
hverdagen – altså de små ting, der på sigt gør en forskel

De små ting i 
hverdagen

AF ANE TOFT BRO,  FRITIDSCENTER MØLLEVANG-SAMSØGADE,  UNGIAARHUS ØST

I UngiAarhus har vi i forbindelse med UngScience arbejdet med 
”NaturAgenterne” og ”KlimaTøserne”. Når alt kommer til alt, så 
skal det ikke være nogen hemmelighed, at heldet ikke helt har væ-
ret med os. Vi har været udfordrede på at komme ordentlig i gang 
med projekterne, og – uden at det skal være en undskyldning – så 
har den verdensomspændende pandemi ikke ligefrem hjulpet os i 
den rigtige retning. 
Derudover er faktum også, at det at sælge arbejdet med science til 
store ungdomsklubmedlemmer, der i forvejen har mange interes-
ser og travle hverdage, ikke har været en dans på roser. Vi har 
derfor i fællesskab sat sejlene på ny og er sejlet en anden retning. 
Og denne retning har faktisk vist sig at være en god en af slagsen. 
Det, at vi er kommet senere i gang og har gjort os nogle projekt-
tilpasninger, har givet en positiv effekt, da vi netop har kunne 
tage afsæt i de erfaringer, der allerede var gjort i UngScience. Af 
justeringer vi har gjort os, skal nævnes; flere kontinuerlige møder 
med relevante interessenter, ændring i målgruppen, forankring 
i klub og klubbens medlemmer, brugen af kendt personale som 
”levende reklamesøjle” i løbet af projektet fremfor kun eksterne 
projektansatte samt i kraft af ovenstående elementer investering 
i mere tid og flere ressourcer. 

KlimaTøserne
KlimaTøserne er et af de projekter, vi den seneste tid har arbejdet 
med. Og her kommer ”forankring i klub” virkelig til sin ret. For en 
af de helt store årsager til, at KlimaTøserne på ugentlig basis er 
blevet en succes, er klart fordi, vi har fået en kvindelig pædagog 
fra klubben med i projektet. En pædagog, som har relation til pi-
gerne, og som kan fungere som det, vi i Midtbyklubben kalder for 
”levende reklamesøjle”, netop fordi pædagogen løbende gennem 
dagligdagen har kunnet reklamere for projektet. 
I KlimaTøserne har vi valgt at fokusere på to moduler: ”Cool 
genbrug” og ”Kosmetik uden kemi”. Vi oplever en god tilslutning 
til begge projekter og pigerne i klubben har bakket positivt op om 
disse. I ”Cool Genbrug” har vi i fællesskab brainstormet på, hvad 
man her kan lave – og idéerne fra pigerne var mange. Her skal 

blandt andet nævnes: højtaler i en bamse, pude, lampe, potte-
plante, tekop, vase, toiletrulleholder eller i en bog. Derudover kom 
idéer som lys på et skab, i et spejl eller i en billedramme mm. også 
på banen. 
Så kreativiteten lever tydeligt stadig hos børnene og de unge. Med 
alle disse idéer in mente blev en aktivitet en af dagene at gå i den 
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lokale genbrugsbutik og finde ting, vi kunne putte enten lyd eller 
lys i. Efter nogle gange i KlimaTøserne er pigerne blevet færdige 
med deres genbrugsfund upcyclet i ”Cool Genbrug” og ordet ”Lyd-
bog” har efterhånden fået en helt ny mening – i helt bogstavelig 
forstand – efter dette projekt. 
Efter afslutning af ovenstående venter os nu nogle lige så skønne 
eftermiddage med de selv samme piger til ”Kosmetik uden kemi”, 
og vi fornemmer også at lysten for deltagelse er lige så stor her. 

NaturAgenterne 
I Midtbyklubben midt i hjertet af Aarhus mellem høje bygninger 
finder man vores lille drivhusprojekt. Formålet med projektet er 
at lære unge at dyrke og forvalte spiselige urter og grøntsager 
økologisk ved hjælp af vedvarende energi. De unge bruger derefter 
disse urter hver uge som en del af en madklub, hvor måltiderne 
tilberedes sammen. De unge udforsker madens oprindelse og 
kaster sig ud i naturvidenskabelige eksperimenter med naturen. 
De meste foregår udenfor - afhængig af vejret. Det slutter altid 
med et lækkert måltid, hvor vi i fællesskab får talt om, hvad vi har 
lært den dag.
Derudover har vi en forestående tur til Moesgaard Skov med 
”Prepper” og ”Vild mad” for øje – og her skal der ydes, før der kan 
nydes. Vi har nemlig fået lave et fint samarbejde en professor fra 
Aarhus Universitet, som sammen med os skal rundt i skoven for 
at sanke. Han ved nemlig lige præcis, hvilke urter og planter vi 
kan bruge til den mad, vi senere på dagen skal lave over bål – og 
som bonus kan han også undervejs komme med historier omkring 
Moesgaard. 
Ved NaturAgenterne er vores fokus klart at give børnene og de 
unge mere tid udenfor i naturen – og at præsentere dem for en 
bred pallette af muligheder inden for bæredygtighed og science. Vi 
oplever generelt en opbakning til projektet og især til samarbejde 
heri. Medinddragelse i projekterne prioriteres højt, da samskabelse 
ligeledes også står højt på listen. 

Bæredygtighed generelt
I UngiAarhus har vi en generel opmærksomhed på bæredygtighed, 
og vi har en agenda med ”#everydayactivism”.  Bæredygtighed er 
ikke bare en begivenhed, der skal ske en gang om måneden eller 
ved særlige arrangementer. 
Vores tilgang er snarere mindre, men mere regelmæssige og 
dagligdags aktiviteter, der på sigt gør en forskel, da vi finder dette 
mere håndterbart og realistisk for de unge. Vi mener, at det er 
mere realistisk at påvirke unge menneskers liv på en mere afslap-

Bæredygtighedstiltag i UngiAarhus – Midtbyklubben!
•	 Swop Hop Shop – tøjbyttedag!
•	 #everydayactivism – de små ting vi gør i vores daglig 

dag for klima og bæredygtighed
•	 ”Planet Workshop” et særligt rum i klubben med upcyc-

ling som tema – rummet er skabt, indrette og designet 
i samarbejde med Kolding Designskole. Her findes en 
masse inspiration og materialer til genbrug – så krea-
tiviteten er faktisk det eneste, der sætter grænser. Du 
kan blandt andet finde; skabe med gamle syltetøjsglas, 
gamle magasiner, mælkelåg, toiletruller, vinpropper. 
Rummet har også været brugt til upcycling af tøj – hvor 
gammelt tøj blev syet om til tasker, nye nederdele, 
hårelastikker osv.

pet måde. Altså handler #everydayactivism” om de små ting, vi 
gør i hverdagen for klimaet og genbrug.

Swop Hop Shop
De seneste år har UngiAarhus fx haft fokus på genbrug og upcyc-
ling. Mode er en stor del af et ungt menneskes liv, men hvor længe 
kan et ungt menneske beholde tøjet, når kroppen vokser, og tøjet 
bliver for lille? 
Efter research og interesse fra de unge skabte vi et koncept kaldet 
”Swop Hop Shop”, hvor unge fra flere forskellige klubber mødes til 
et arrangement, hvor de kan bytte tøj med hinanden frem for at 
købe nyt tøj. Vi laver også en CO2-beregning og viser de unge, hvor 
meget de har påvirket verden ved at bytte tøj med hinanden frem 
for at købe nyt. 
Der har til arrangementerne, som vi efterhånden har kørt nogle 
gange og fortsætter med, været eksternt personale med til at 
hjælpe med fx at sy tøjet om og re-designe, hvis der er behov for 
det. Ergo kan man altså ikke købe tøjet eller få noget uden at have 
medbragt, da konceptet jo handler om genbrug og recycling.


