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Den kommunale ungdomsskole 
er en helt central aktør på un-
geområdet og derved med til at 
sikre, at så mange unge menne-
sker som muligt får en uddannel-
se og et godt og aktivt liv. Ung-
domsskolen hjælper de unge til 
at udvikle deres kompetencer på 
såvel det faglige som det person-
lige og sociale område og derved 
gøre dem uddannelsesparate. 

Forskellige og ens
Ungdomsskolen er forankret i den enkelte 
kommune, hvor den dels løser en række 
obligatoriske opgaver og dels et bredt 
spektrum af andre opgaver på ungeområdet 
(se boksen næste side). Dette sker enten i 
eget regi eller i samarbejde med folkeskoler, 
ungdomsuddannelser og andre institutioner 
på området samt det lokale foreningsliv. 
Dermed fungerer ungdomsskolen ofte som 
et bindeled mellem de mange forskellige 
aktører på ungeområdet. 

Da kommunernes behov er forskellige, er 
ungdomsskolerne ligeledes præget af stor 
variation, hvad angår aktiviteter og ind-
satsområder. Ikke to ungdomsskoler er ens, 
men samtidig er der mange ligheder, idet de 
obligatoriske opgaver er de samme, ligesom 
tilgangen til de unge er den samme. Der 
findes en form for ungdomsskolernes DNA, 
som alle ungdomsskoler deler. Ungdoms-

UNGDOMS- 
SKOLENS 
DNA

Ungdomsskolen 
fungerer som 
et bindeled på 
ungeområdet
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Ungdomsskolens opgaver 
Alle ungdomsskoler skal tilbyde:
• Almen undervisning
• Prøveforberedende undervisning
• Specialundervisning
• Undervisning særligt tilrettelagt 

for unge indvandrere i dansk 
sprog og danske samfundsfor-
hold

Endvidere kan kommunerne be-
slutte, at ungdomsskoletilbuddet 
også omfatter fx:
• Undervisning i færdselslære og 

undervisning i knallertkørsel
• Heltidsundervisning
• Danskuddannelse for nyankom-

ne udlændinge mellem 18 og 25 
år

• Undervisning i folkeskolens fag 
og obligatoriske emner samt 
valgfag på 7.-10. klassetrin,

• Klub- og anden fritidsvirksom-
hed.

• Samt en lang række af andre ak-
tiviteter, som er i overensstem-
melse med ungdomsskolens 
formål

Ungdomsskolens formålsparagraf
§ 1. Ungdomsskolen skal give unge 
mulighed for at fæstne og ud-
dybe deres kundskaber, give dem 
forståelse af og dygtiggøre dem til 
samfundslivet og bidrage til at give 
deres tilværelse forøget indhold 
samt udvikle deres interesse for og 
evne til aktiv medvirken i et demo-
kratisk samfund.

skolerne har samme formålsparagraf, samme 
fleksible lovgivning og de samme rødder i 
folkeoplysningen, ligesom de alle arbejder 
med sigte på at give unge – herunder især 
udsatte unge – et kompetenceløft. 

Med rødder i 
folkeoplysningen
Danmark har en lang og solid tradition for 
folkeoplysning baseret på ikke-formel læring, 
frivillighed og troen på det hele menne-
ske. Ungdomsskolerne er som efterskoler, 
højskoler, aftenskoler mv. funderet i denne 
tradition. 

Det gælder de mange tilbud om undervisning 
i fritiden, men også generelt. I alle aktiviteter 
er det ungdomsskolens grundholdning, at de 
unge skal udvikle deres kompetencer – såvel 
de faglige som de sociale og personlige – så 
de kan begå sig i tiden og i samfundet som 
aktive medborgere. De skal både være uddan-
nelsesparate og parate til livet og fælles-
skabet.

De folkeoplysende rødder ses også i, at 
undervisningen tilrettelægges med afsæt i 
den enkelte unges behov og er baseret på frit 
lærervalg. Endvidere samarbejder ungdoms-
skolen med andre folkeoplysende aktører og 
med foreningslivet.
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I den ideelle verden ville de unge bevæge sig 
ubesværet fra grundskole til ungdomsud-
dannelse – uden omveje og uden problemer. 
Men sådan er virkeligheden ikke altid. Ikke 
alle unge er uddannelsesparate, når de nær-
mer sig afslutningen på skoletiden. Nogle 
har brug for mere tid, et anderledes tilbud, 
en særlig pædagogik eller nye rammer, som 
understøtter dem i overgangen. 

Med sin centrale placering på ungdoms- og 
uddannelsesområdet er ungdomsskolen en 
væsentlig aktør i kommunernes bestræbel-
ser på at gøre så mange unge som muligt 
uddannelsesparate, så de efterfølgende kan 
påbegynde og fuldføre en ungdomsuddan-
nelse. Ungdomsskolerne samarbejder med 
såvel folkeskoler som ungdomsuddannelser 
om at gøre overgangen lettere, ligesom de 

selv udbyder forskellige uddannelsestilbud, 
der kan paratgøre de unge fagligt, personligt 
og socialt. Dertil kommer samarbejdet med 
andre parter som Ungdommens Uddannel-
sesvejledning, forenings- og fritidslivet og 
SSP til gavn for de unge og deres fremtids-
muligheder.

Ungdomsskolen fungerer altså som et bin-
deled mellem grundskole og ungdomsud-
dannelserne. Den bygger bro og understøt-
ter, hvor der er brug for det.

Den åbne skole
Ungdomsskolerne indgår i forpligtende 
partnerskaber med folkeskoler vedrørende 
et større og mere varieret udbud af valgfag, 
understøttende undervisning, lektiecaféer 
mv. Erfaringer og evalueringer har vist, at 
kombinationen af folkeskolernes faglige 
fundament og ungdomsskolernes anderle-
des pædagogik og friere rammer er befor-
drende for de unges motivation og deres 
lyst til at lære. Andre læringsrum og andre 
metoder giver mærkbare resultater. 
På samme vis samarbejder ungdomsskoler 
med folkeskoler om såkaldte turbofor-
løb – altså intensive læringsforløb, der 
giver eleverne det nødvendige skub, så de 

genvinder lysten til at lære. Korte, intensive 
forløb skaber faglige resultater og social og 
personlig udvikling, så eleverne efterføl-
gende får bedre udbytte af den almindelige 
undervisning. 

Når et ekstra år giver 
mening
Flere ungdomsskoler tilbyder 10. klasse i et 
anderledes læringsmiljø eller på 10. klasse 
centre. Målgruppen er elever, der af forskel-
lige årsager endnu ikke er uddannelsespa-
rate, men får brug et ekstra år til at opnå 
et tilstrækkeligt fagligt niveau eller tid til 
at modnes og blive afklaret med hensyn til 
fremtidsplanerne. Et 10. skoleår i ungdoms-
skolen er ikke bare et år med mere af det 
samme, men et anderledes år i nye rammer, 
som bygger bro til ungdomsuddannelser. Det 
er ikke blot afslutningen på grundskoleforlø-
bet, men indgangen til videre uddannelse.
Tilsvarende tilbyder flere ungdomsskoler 
erhvervsrettede 10. klasseformer i form 
af EUD10 eller kombinationsforløb under 
20/20 ordningen. Sådanne tilbud hjælper 
unge, som er motiverede for en erhvervsud-
dannelse, men endnu ikke opfylder forud-
sætninger for at blive optaget eller er usikre 
i sit valg af retning. 

ET LÆRINGS- 
MÆSSIGT BINDELED

Ungdomsskolen 
bygger bro mellem 

grundskole og 
ungdomsuddannelse
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På vej i værkstedet
I København samarbejder ungdomsskolen med en folkeskole og en tek-
nisk skole om værkstedsundervisning som valgfag. Her får eleverne kend-
skab til arbejdet på et værksted og til de uddannelsesveje, der er inden 
for mekaniker- og transportområdet. Gennem undervisningen udfordres 
elevernes praktiske færdigheder, og de opnår grundlæggende viden og 
færdigheder inden for uddannelsen ”Cykel- og knallertmekaniker”. 

Blandt læringsmålene er:
• Eleven skal kunne begå sig selvstændigt og sikkert på et værksted
• Eleverne opnår viden om arbejdsmarkedets opbygning
• Eleverne opnår viden om sikkerhed på et værksted og krav i den for-

bindelse
• Eleverne kan skifte eller reparere dele på knallerter og forskellige typer 

af cykler

Lærerig dykning
Ungdomsskolen Kolding tilbyder lokale folkeskoler 
dykkerkurser som valgfag. Her introduceres eleverne 
til dykning i teori og praksis, de fornødne sikkerheds-
regler, brugen af udstyr mv. 
Der er udarbejdet læringsmål for kompetencer, viden 
og færdigheder. Her kan man bl.a. læse, at eleverne:  
• Skal forstå sammenhængen mellem fysisk aktivi-

tet og teori 
• Bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på 

vandet 
• Anvende kroppens fysiske og fysiologiske love
• Gennemføre og udvikle øvelser og serier over og 

under overfladen med dykkerudstyr
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Med Turbo på
I Aalborg har ungdomsskolen haft succes 
med projektet Accelerator. I samarbejde med 
fire folkeskoler deltog unge i udskolingsklas-
serne i en læringscamp, hvor intensiv faglig 
undervisning i dansk, matematik og engelsk 
blev kombineret med motion, sund kost, vej-
ledning og udvikling af personlige og sociale 
kompetencer.

I evalueringen hed det bl.a., at forløbet 
havde ”en god effekt både på elevernes 
motivation og parathed til læring og evnen til 
at koncentrere sig” – nødvendige forudsæt-
ninger for faglig fremgang.

Tilsvarende har UngVest i Odense gode 
erfaringer med fire ugers læsecamp for unge 
i 7. og 8. klasse. Plan T, som forløbet hedder, 
kombinerer læsning og it-baserede læse- 

og støtteredskaber med undervisning i og 
udvikling af personlige og sociale kompeten-
cer. Når eleven vender tilbage til sin folke-
skoleklasse er der etableret makkerordning, 
coaching og forældresamarbejde, så den 
positive udvikling fastholdes.



Ungdomsskoleforeningen Infohæfte | 9

Uddannelsescenter
Flere ungdomsskoler indgår i campuslig-
nende uddannelsescentre, hvor forskellige 
målrettede tilbud er samlet i et inspirerende 
ungdoms- og uddannelsesmiljø. 

Aalborg Kommune har fx samlet en række 
målrettede tilbud i læringsfællesskabet 
UngAUC. Blandt tilbuddene kan nævnes 
basisklasse for 17-23-årige tosprogede unge, 

erhvervsforberedende forløb med mulighed 
for enten et 10. klasseforløb eller et individu-
elt tilrettelagt forløb med mulighed for prøve 
samt særlige individuelle afklaringsforløb for 
14-16 årige undervisningspligtige elever og 
15-17-årige uddannelsespligtige unge.

Med sine fleksible og målrettede tilbud er 
UngAUC centralt placeret i kommunen og har 
markeret sig som en attraktiv samarbejds-
partner for aktører på ungeområdet.
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Fritidsundervisningen har altid været en 
væsentlig del af ungdomsskolernes virke 
– og er det stadig, selv om mange andre 
aktiviteter er kommet til. Det er en kommu-
nal forpligtelse, at unge mellem 14 og 18 får 
mulighed for at dygtiggøre sig i almene og 
kreative fag som supplement til grundsko-
lens undervisning. Nogle fag er prøveforbe-
redende – andre forbereder den unge til et 
godt liv som engageret medborger.

Undervisningen tilrettelægges på forskel-
lig vis som kortere moduler eller halvårlige 
forløb, er frivillige og endvidere karakteri-
seret ved det frie lærervalg. Det betyder, at 
der ofte er er tale om lærere med en anden 
baggrund, fx dygtige håndværkere, enga-
gerede praktikere, undervisere i ungdoms-

uddannelser eller kunstnere. Fælles for dem 
er, at de brænder for faget og vil de unge. 
Tilgangen til undervisningen er at møde det 
hele unge menneske i øjenhøjde, så såvel 
de faglige som de personlige kompetencer 
udvikles. Dermed kan undervisningen både 
støtte de unge i deres videre bestræbelser 
på at få en uddannelse og forberede dem på 
et godt voksenliv.  

Lystlæsning
At bladre i en ungdomsskoles sæsonbrochure, 
surfe rundt blandt tilbuddene på dens 
hjemmeside eller de sociale medier er ren 
lystlæsning for mange unge. Hvor ellers kan 
man finde så bred en vifte af spændende 
tilbud om læring?

Ungdomsskolen tilbyder mulighed for at 
erhverve sig beviser som knallertkørekort, 
PC-kørekort eller førstehjælpsbevis. Der er 
undervisning i sprogfag, dansk og mate-
matik, som kan gøre den unge uddannel-
sesparat, eller i særlige talentklasser. Der 
undervises i kreative fag som madlavning, 
syning, filminstruktion og make-up. Der dyr-
kes motion, friluftsliv og naturoplevelser og 
arrangeres ungdomsudvekslinger og rejser 
til andre lande – ikke for rejsens egen skyld, 

men for at opnå et større kendskab til den 
globale verden og unge fra andre kulturer og 
dermed blive klogere på sig selv. Der er hjælp 
til lektierne i lektiecaféer eller mulighed 
for at deltage i Game Events, kulturelle 
arrangementer eller store fælles musicalop-
sætninger. 

Kun fantasien sætter grænser – og har de 
unge særlige ønsker, er ungdomsskolen 
lydhør.

Fællesskabet
Når unge får mulighed for at være sammen 
på tværs af køn, alder, social baggrund og 
etnisk oprindelse slapper de ikke kun af og 
hygger sig med spil og andre aktiviteter 
samt uforpligtende samvær. De udvikler 
også deres sociale kompetencer og deres 
evne til af fungere i samspil med andre.

Derfor giver ungdomsskolen de unge 
mulighed for at mødes på mere uforplig-
tende vis, men i trygge rammer, hvor der 
også er voksne, som kan give et kvalificeret 
modspil. Det kan foregå i mere traditionelle 
ungdomsskoleklubber med sofahjørner, 
poolborde, diskotek og åbne værksteder. Det 
kan også være i form af væresteder efter 

FRITID MAN 
LÆRER AF

Fritidsundervis-
ningen udvikler 
såvel de faglige 

som de personlige 
kompetencer
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skoletid, lektiecaféer eller i ungdomshuse, 
hvor klubben er det fælles mødested om 
mange andre aktiviteter. Endelig kan fælles-
skabet og samværet finde sted i weekender, 
ferier eller som udflugter ud af huset.

De unge er ikke blot passive brugere at 
klubben eller værestedet. De er aktive og 

medbestemmende om form og indhold og 
med til at pege på aktivitetsmuligheder. 
Nogle steder er indflydelsen organiseret som 
egentlige klubråd – andre gange afholdes 
der store fællesmøder.  
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Fritidsspilfordelere i 
Odense
Ungdomsskolen spiller en væsentlig rolle i de 
unges fritid, men er ikke ene om det. Derfor 
samarbejder ungdomsskolen ofte med andre 
aktører inden for forenings- og idrætslivet. 

I Odense fungerer ungdomsskolen som 
spilfordeler på fritidsområdet. Opgaven er 
ikke alene selv at tilbyde unge en aktiv fritid, 

men også at vejlede større børn og unge ind i 
relevante fritidstilbud. Det gælder især også 
udsatte unge, som måske ikke selv finder vej 
til et aktivt fritidsliv. 

Ungdomsskolen er også fødselshjælper for 
projekter, samarbejder og nye aktiviteter på 
fritidsområdet – ligesom der samarbejdes 
med de lokale folkeskoler i den åbne skole. 
På den måde er ungdomsskolen med til at 
bygge bro mellem skole og fritidsliv.
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Ungemiljøer i Rebild
I Rebild Kommune er der ikke længere traditionelle fri-
tidsklubber. I stedet er der etableret tre ungecentre som 
er åbne fra tidlig eftermiddag til ud på aftenen. Ungecen-
trene drives af ungdomsskolen, men samarbejder med 
folkeskoler, institutioner og ungdomsuddannelser.

Ungecentrene er placereret rundt om i kommunen og 
tilbyder fritidsundervisning og klubaktiviteter, men også 
lektiecaféer og vejledning. Endvidere danner de ramme 
om forskellige uddannelses- og brobygningsforløb.
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De fleste unge klarer sig heldigvis godt i 
skolen og fortsætter i videre uddannelse. 
Men der er også unge, som har særlige 
behov eller af andre grunde ikke får det 
fulde udbytte af eller finder sig til rette i det 
almindelige skolesystem. Heldigvis er der 
gode alternative muligheder, som de kan 
benytte sig af.

Den kommunale ungdomsskole har altid 
værnet om unge med særlige udfordringer, 
som har brug et ekstra løft for at opnå fag-
lige, personlige eller sociale kompetencer, så 
de kan vinde fodfæste i livet. Der vejledes 
og iværksættes individuelle mentorordnin-

ger, igangsættes særligt tilrettelagte og 
målrettede forløb samt tilbydes undervis-
ning og læring under andre former end de 
vante. 

Mange tilbud
Heltidsundervisningen i ungdomsskolen er 
et tilbud til unge, som har problemer med 
at følge det faglige niveau eller er udfor-
dret socialt eller personligt. I et anderledes 
læringsmiljø med større fokus på deres 
individuelle behov og med en højere grad af 
praktisk arbejde.

Ungdomsskoler er også udbydere af eller 
involveret i uddannelsestilbud af mere 
praktisk karakter, som skal ruste unge til at 
få fodfæste på arbejdsmarkedet eller måske 
fortsætte i videre uddannelse. Ligeledes er 
der ungdomsskoler, der er involveret i den 
såkaldte Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov, som er målrettet unge 
udviklingshæmmede eller andre unge med 
særlige behov.

En anden gruppe af unge, som har særlige 
udfordringer, kan være unge af anden etni-
ske oprindelse som fx uledsagede eller sent 
ankomne unge flygtninge. Ungdomsskolen 

har mange års erfaringer med sprogunder-
visning og særligt tilrettelagte integrations- 
forløb, så de på sigt kan integreres i et 
almindeligt skole- eller uddannelsesforløb.

Heltidsundervisning
Reparation af cykler, madlavning for 
de andre elever eller vedligeholdelse af 
fritidsudstyret i grejbanken. Der indgår 
praktiske opgaver i skoledagen for eleverne 
i ungdomsskolernes heltidsundervisning. 
Men der er vel at mærke ikke blot tale om 
sure pligter, men om opgaver, der indgår i 
undervisningen og knytter an til de almin-
delige skolefag som dansk, matematik eller 
engelsk.

NÅR DER ER BRUG 
FOR ET LØFT

Den kommunale 
ungdomsskole har 

altid værnet om 
unge med særlige 

udfordringer
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Elever i grundskolens overbygning har mu-
lighed for at opfylde undervisningspligten 
i heltidsundervisningen på en ungdoms-
skole. Her skal undervisningen stå mål med 
undervisningen i folkeskolen, men den 
adskiller sig ved at benytte andre metoder 
og foregår i et anderledes skolemiljø. Der er 
altså større muligheder for at tilrettelægge 
undervisningen, så den modsvarer den 
enkelte unges behov. 

Foruden boglig og praktisk undervisning 
i værksteder kan emner som mestring af 
sociale relationer, dannelse og normer samt 
konfliktløsning indgå i læringen.  

Andre uddannelsesveje
Flere ungdomsskoler udbyder eller indgår i 
samarbejder vedrørende udbuddet af sær-
lige uddannelsestilbud for unge.

Erhvervsgrunduddannelsen (egu) varer to år, 
men kan forlænges. Egu henvender sig til 
unge under 30 år, der ikke har forudsætning 
for at gennemføre en anden kompetencegi-
vende ungdomsuddannelse. I modsætning 
til disse lægges der megen vægt på praktik 
og mindre på teori. Inden påbegyndelse af 
uddannelse lægges en uddannelsesplan, 
hvor det nærmere indhold fremgår. Forløbet 
kan sammensættes af uddannelsesdele fra 
forskellige skoleformer. 

Kombineret Ungdomsuddannelse er en to-
årig erhvervsrettet ungdomsuddannelse for 
unge under 25 år, der ikke har forudsætning 
for at gennemføre en erhvervsuddannelse 
eller en gymnasial uddannelse. Uddan-
nelsen tilbydes i et samarbejde mellem 
flere uddannelsesinstitutioner herunder 
kommunale ungdomsskoler. Uddannelsen 
er tilrettelagt ud fra erhvervslivets behov og 

består dels af værkstedsundervisning og al-
mene fag og dels af særlige erhvervstemaer 
og erhvervstræning i en virksomhed.

At være på forkant
Ungdomsskolerne indgår i eller koordinerer 
kommunernes forebyggende arbejde og det 
såkaldte SSP-samarbejde mellem skole, 
socialforvaltning og politi. Målet er at være 
opmærksomme på unge, som er på vej i en 
forkert retning og hjælpe dem på rette kurs. 
Eller med andre ord at forebygge kriminali-
tet, vold eller misbrug blandt unge. 

Der foregår også forebyggende arbejde og 
oplysning i mange andre sammenhænge fx 
i form af ung-til-ung oplysning om misbrug 
eller seksualitet i ungdomsskoleklubben. 
Mange ungdomsskoler har direkte tilknyt-
tet opsøgende medarbejdere som færdes 
på gaderne eller i boligsociale område for 
at etablere tæt kontakt til unge og tage 
problemerne i opløbet.  

I såkaldte ghettoer og andre boligsociale 
områder samarbejder Ungdomsskolen 
med andre interessenter som fx det lokale 
foreningsliv om at skabe aktiviteter og 
iværksætte gode løsninger i forhold til ud-
dannelse, beskæftigelse og et godt fritidsliv. 
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Hjælp til unge 
asylansøgere
I Sorø varetager ungdomsskolen anbringel-
sesopgaven – bl.a. for uledsagede unge, der 
kommer til landet. Når de unge ankommer 
til kommunen fra landets ungecentre for 
asylansøgere, er det en medarbejder fra 
ungdomsskolen, der tager imod og installere 
dem i en lejlighed til formålet. Kontaktperso-
nen fungerer som en form for mentor for de 
unge, hjælper dem med faglige, sociale eller 
personlige udfordringer, med skolegang og 
uddannelse og med kontakt til fritidslivet i 
kommunen.

Mentorordning i Vejle
Det er ikke altid nemt at være ung. Derfor 
har nogle unge behov for en voksenper-
son, som støtter og rådgiver i hverdagen. 
Der kan måske være brug for vækning 
om morgenen, gode samtaler, hjælp til at 
overskue privatøkonomien eller støtte til at 
skabe netværk, finde praktikpladser eller 
fritidsjob og få gode fritidsinteresser.

Vejle Ungdomsskole har døbt sådan en 
mentorordning Morfar M/K. Her hjælper et 
frivilligt korps af ressourcestærke voksne 
eller ældre unge mellem 15 og 25 år i gang 
med en ungdomsuddannelse. De unge 
får tilknyttet en mentor, som støtter og 
giver opmærksomhed vedrørende boglige, 
sociale eller personligt udfordringer.
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På egne præmisser
Der er både piger og drenge i ungdomssko-
lernes heltidsundervisning. Men for sårbare 
unge og for de såkaldte stille piger kan det 
måske være befordrende at kønsopdele 

noget af undervisningen. Det er erfaringen 
fra Faxe Ungdomsskole, som har oprettet en 
ren pigeklasse.

Erfaringen er, at pigerne får mere ro og bedre 
mulighed for at udvikle sig og lære på egne 

præmisser. Foruden undervisere har heltids-
undervisningen i Faxe tilknyttet en mis-
brugskonsulent og en psykolog, som er med 
til at hjælpe de unge på rette vej og klargøre 
dem til en ungdomsuddannelse.
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Ungdomsskolens fritidsundervisning er 
baseret på frivillighed, og eleverne tager 
medansvar for egen læring. I ungdoms-
skolen er ansvar og indflydelse to sider af 
samme sag. De unge har indflydelse og 
lærer at tage ansvar og engagere sig – ikke 
blot i undervisningen og i klubben, men også 
i fællesskabet og samfundet generelt. 

Eller som det direkte hedder i ungdomssko-
lens formålsparagraf, skal ungdomsskolen 
”udvikle deres interesse for og evne til aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund.” 

Der er ikke kun tale om fine ord om demo-
kratisk dannelse, men også en praksis, som 
udleves i hverdagen. Unge er repræsenteret 
i bestyrelserne, de er aktive i klub- eller 
ungdomsråd, de deltager i stormøder og 

internationale ungdomsudvekslinger og er 
selv med til at tilrettelægge og bestemme 
indholdet i undervisningen. 

En del ungdomsskoler er også centrale 
aktører i udarbejdelsen af kommunens 
ungepolitik, da de har tæt kontakt til mange 
unge og gode erfaringer med involvering 
og demokratiske processer, hvor de unge 
opnår ejerskab til politikken. På samme 
vis har ungdomsskoleelever og ungdoms-
skoler deltaget i debatter på Folkemødet på 
Bornholm.

På landsplan er mange unge engagerede 
i Danske Ungdomsskoleelevers Netværk, 
DUSK-net, som blev stiftet i år 2000. Her 
udveksler de unge erfaringer og opnår kom-
petencer i demokratisk dannelse. En repræ-
sentant for DUSK-net er med i det udvalg, 
der rådgiver ministeren på området.

ANSVAR OG 
INDFLYDELSE

I ungdomsskolen  
er ansvar og 

indflydelse to sider 
af samme sag
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Unge på Tinge
Rundt om i landet inviteres unge indenfor i byrådssalen, hvor de debatterer 
med hinanden og med kommunalpolitikere. Unge på Tinge hedder konceptet, 
som bl.a. findes i Aalborg og i Kolding. 

Den demokratiske debat kan omhandle SU, danskhed eller andre emner, som 
er relevante for unge – og de unge er selvfølgelig selv med til at udarbejde 
dagsordenen. Der bliver også diskuteret kommunal ungdomspolitik, og ønsker 
og holdninger bliver formidlet videre til såvel den lokale presse som byrådet.
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Det er ikke kun samtiden, der bekymrer sig 
om radikalisering af unge. Det gjorde man 
også i tiden omkring 2. verdenskrig, hvilket 
var en af årsagerne til at den kommunale 
ungdomsskole blev etableret. Forud var 
gået forskellige tidlige undervisningstilbud 
til unge, ligesom de første ungdomsskoler 
faktisk blev etableret, inden skoleformen 
fik sin første lovgivning i 1942. Formålet var 
gennem aftenundervisning i fritiden at kva-
lificere de unge til arbejdslivet især målrette 
unge, der forlod skolen tidligt.

Siden er loven blevet udbygget og reforme-
ret utallige gange. Målgruppen blev præci-
seret som unge mellem 14 og 18 år, i 1975 
blev ungdomsskolernes heltidsundervisning 
indført som et alternativt tilbud til unge i de 
ældste klasser, og i 1979 blev der indført krav 
om obligatorisk knallertundervisning, hvilket 
blev en ny stor opgave for ungdomsskolerne.

Antallet af kommunale ungdomsskoler 
voksede støt gennem årene, men især kom-
munalreformerne i 1970 og 2007 har medført 

et færre antal skoler. Til gengæld løser ung-
domsskolen lokalt i dag en bred og varieret 
vifte af opgave for og med kommunerne og 
andre samarbejdspartnere som folkeskoler, 
ungdomsuddannelser og foreningsliv. 

Uddannelse og demokratisk dannelse har 
altid været de centrale opgaver for ung-
domsskolen, som i dag har udviklet sig til en 
meget central aktør og samarbejdspartner i 
kommunernes samlede ungeindsats.

ET KORT  
TILBAGEBLIK
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Interessevaretagelse - 
Netværk - Vidensdeling
Ungdomsskoleforeningen er en landsdæk-
kende medlemsorganisation for kommu-
nale ungdomsskoler. Formålet er at vare-
tage skolers interesse på landsplan samt 
at understøtte skoleformens udvikling. Det 
er foreningens mål at styrke dialogen med 
og mellem ungdomsskolerne og i øvrigt 
være til rådighed, når ungdomsskolerne 
har brug for at få løst opgaver. 

Ungdomsskoleforeningen arrangerer 
kurser og konferencer, søsætter store 
udviklingsprogrammer, faciliterer netværk 
for erfaringsudveksling og dialog med-
lemsskolerne imellem og er i tæt dialog 
med ministerier, politikere og embedsværk 
samt andre organisationer og samarbejds-
partnere på området. 

Læs mere på Ungdomsskoleforeningens 
hjemmeside, hvor du også kan læse udga-
ver af foreningens blad, Ungdomsskolen 
og downloade andre relevante publikatio-
ner, fx om Den Åbne Skole og heltidsun-
dervisning.

www.ungdomsskoleforeningen.dk

VIL DU VIDE MERE?



Rugårdsvej 9 B, 5000 Odense C
Tlf. 66 149  149
ung@ungdomsskoleforeningen.dk
www.ungdomsskoleforeningen.dk
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