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TEMA

Ungeinvolvering og demokratisk deltagelse 
kan komme til udtryk på mange måder, og 
den mangfoldighed, som ungdomsskolerne 
tilsammen spænder over, favner netop 
dette på vidt forskellige måder. Overordnet 
er alle ungdomsskoler underlagt samme 
lovgivning:
§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulig-
hed for at fæstne og uddybe deres kund-
skaber, give dem forståelse af og dygtig-
gøre dem til samfundslivet og bidrage til at 
give deres tilværelse forøget indhold samt 
udvikle deres interesse for og evne til aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund.
Men lokalt i den enkelte ungdomsskole 
sker der transformationer, når den ab-
strakte lovgivning møder den komplekse 
hverdag.

UngDanmark
UngDanmark skal ses i lyset af ovenstå-
ende. Så mens ansatte i ungdomsskoler 
netværker med hinanden i forskellige fora, 
kan UngDanmark ses som de unges mulig-
hed for samme. 
UngDanmark er et tilbud til alle ungdoms-
skoler, der prioriterer, at nogle af deres 
unge netværker og bringer nye inputs med 
tilbage til deres egne lokale ungdoms-
skoler. Derfor fordrer UngDanmark, at 
der deltager unge, der er aktive, og som 
har en interesse i at være med til at være 
værdiskabende for deres egen og andre 
ungdomsskoler. 

Samlingerne
De nationale samlinger, der afholdes tre 
gange årligt, er mødested for unge og tov-
holdere fra hele Danmark. Her er der fokus 
på aktiv demokratisk deltagelse, ungein-
volvering og fællesskab, som kan foregå på 
forskellig vis. 

Spred budskabet om 
UngDanmark!
Efter et år med UngDanmark er det tid til at bygge videre på de 
gjorte erfaringer og forfine konceptet endnu mere

AF HEIDI  ROSENGREN,  DEMOKRATIKONSULENT I  UNGDOMSSKOLEFORENINGEN OG UNGDANMARK

Hvert år har de enkelte ungdomsskoler 
mulighed for at byde ind på at skulle af-
holde en UngDanmark-samling og dermed 
blive værtsskole. Når de tre værtsskoler er 
fundet, mødes repræsentanter for disse i 
form af tovholdere og unge samt besty-
relsesmedlemmer for at sikre en stringens 
i årets samlinger, således de unge delta-
gere får et højt læringsudbytte i løbet af 
sæsonen. 
De unge, der i løbet af året aktivt delta-
ger i planlægningen af en værtsskoles 
arrangement, oplever ungeinvolvering på 
et andet niveau end andre deltagere, da 
de har medansvar for deres egen samling 
men også for UngDanmark-sæsonen som 
helhed.

Bestyrelsen
Man kan som ung aktivt deltage i sam-
lingerne sammen med unge fra hele 

Danmark, og hvad enten man har deltaget 
tidligere eller ej, så er der plads til alle, der 
har lyst til at være med. 
For dem, der ønsker mere ansvar og ind-
flydelse, er der mulighed for at indtræde 
i UngDanmarks bestyrelse. At sidde i 
bestyrelsen kræver et engagement fra den 
enkelte unge, men det kræver ligeledes 
opbakning fra den lokale ungdomsskole 
i form af økonomisk rygdækning og net-
værk. Ungdomsskoler, hvis unge deltager i 
bestyrelsen, må forvente at skulle afsætte 
op til 1500,- kr. pr. bestyrelsesmedlem 
pr. sæson, da det forventes, at besty-
relsesmedlemmerne deltager i samtlige 
UngDanmark-samlinger. 

Rådet for børns læring
Udover at have en bærende position 
internt i UngDanmark er det blandt be-
styrelsens midte, at der indstilles en ung 

Fra tidligere samling i UngDanmark
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STUDIETURE
UGE 27 & 42 2020 
Skal I på studietur med ungdomsskolen i 2020, 
så se disse tilbud i uge 27 og 42! Vi tilpasser 
rejsen 100% til jeres gruppe og hjælper gerne 
med at arrangere et spændende program.

Stor erfaring med håndtering af grupperejser

Fast og erfaren kontaktperson fra start til slut

Dublin fra 2.000,-

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK
RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK

Paris fra kr. 1.898,-

Reykjavik fra kr. 3.158,-

Budapest fra kr. 1.998,-

Berlin fra kr. 1.498,-

Skolerejser uge 27 & 42 2020
Reykjavik | uge 27 | Fly | 5 dg 4 nt | fra kr. 3.798,-

Reykjavik | uge 42 | Fly | 5 dg 4 nt | fra kr. 3.158,-

Berlin | 27+42 | Rutebus | 5 dg 4 nt | fra kr. 1.498,-

Berlin | 27+42 | Tog | 5 dg 4 nt | fra kr. 1.648,-

Paris | 27+42 | Fly | 5 dg 4 nt | fra kr. 1.898,-

Budapest | 27+42 | Fly | 5 dg 4 nt | fra kr. 1.948,-

Budapest | 27+42 | Bus | 6 dg 3 nt | fra kr. 1.998,-

Priserne inkluderer rejse med fly/tog/bus, indkvartering
i flersengsværelser samt morgenmad under opholdet.

til Rådet for Børns Læring. Rådet følger, 
vurderer og rådgiver børne- og undervis-
ningsministeren om det faglige niveau, 
den pædagogiske udvikling og elevernes 
udbytte af undervisningen. Med pladsen 
sikres ungdomsskoleeleverne stemme 
ministerielt.

Rammerne er på plads
I den kommende sæson bliver bestyrelsens 
arbejde et tydeligt bærende element. For 
mens det første år er blevet brugt på, at 
bestyrelsesmedlemmerne har skabt ram-
mer for bestyrelsesarbejdet, så kaldes der 
nu på noget andet. 
Bestyrelsen kommer aktivt til at arbejde 
før, under og efter hver samling – og 
den har på hver samling mulighed for at 
fortælle om det mellemliggende arbejde. 
Sammen med værtsskolerne er bestyrel-
sen garant for, at der bliver samlet op og 
videreudviklet på det, der arbejdes med på 
samlingerne. 

Brug for alle!
Men bestyrelsen og værtsskolerne kan ikke 
gøre det hele alene. Derfor er der brug for, 
at alle hjælper med at sprede budskabet 
om UngDanmark. Og det forventes, at 
tilmeldte ungdomsskoler er villige til:
•	 at reklamere for UngDanmark.
•	 at støtte op om de unges deltagelse i 

de tre samlinger.
•	 at skabe rum for, at de unge, der er 

aktive i UngDanmark, kan bringe viden 
med tilbage til den enkelte ungdoms-
skole.

•	 at sende kontaktoplysninger på rele-
vante ledere samt de tovholdere, der 
vil følge de unge på samlinger.

Med disse nye tiltag er det håbet, at Ung-
Danmark i den kommende sæson bliver 
bredere geografisk repræsenteret, således 
vi sammen står stærkere.
Vi glæder os til at se nye og allerede 
kendte ansigter i denne sæson.

Samlinger i den kommende sæson
Hver sæson har et gennemgående 
tema, og i sæsonen 2019/2020 er te-
maet Fællesskaber og Forskelligheder. 
De tre samlinger fordeler sig således:

•	 1.-3. november 2019:  Ungdoms-
skolen Kolding

•	 31. januar – 2. februar 2020: Ishøj 
Ungdomsskole

•	 27.-29 marts 2020: Sønderborg 
Ungdomsskole


