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Tidlig indsats virker
Vi skal sætte tidligt ind med mentorindsats, hvis det skal
have effekt. Det viser en undersøgelse af tre mentorindsatser
som Center for Boligsocial Udvikling har foretaget

AF BJARNE MOURIDSE N

Høj intensitet i møderne og en varighed på
minimum et år samt ikke mindst en tidlig
indsats. Det er hvad der virker, når vi taler
om mentorindsatser, viser en ny undersøgelse, som Center for Boligsocial Udvikling
(CFBU) publicerede i december måned.
I undersøgelsen har CFBU analyseret langtidsvirkningerne af tre mentorindsatser i
Vollsmose i Odense, Vejleåparken i Ishøj
samt Nørrebro og Tingbjerg i København
i perioden 2010-2014. De unge, der deltog
i indsatsen, er blevet fulgt efterfølgende
for at se, om de kommer i uddannelse og
arbejde eller om de sigtes for kriminalitet.
Desuden er der blevet spurgt til deres
hverdagsliv, familieliv, venner, forbrug af
rusmidler og kriminalitet. Svarene er efterfølgende sammenlignet med en gruppe
af lignende uge, der ikke har var en del af
mentorindsatsen.
Virker for de 14-15-årige
Undersøgelsen viser, at indsatserne i
nogen grad mindsker kriminaliteten,
men det gælder dog kun for de yngste af
deltagerne. De unge 14-15-årige, der fik
en mentor, klarer sig i længden bedre end
sammenlignelige unge. Det samme er ikke
tilfældet for dem, der var 16-18 år, da de fik
en mentor. Deres situation er overordnet
ikke påvirket af, om de har haft en mentor
eller ej.
- De 14-15-årige er sandsynligvis lettere at
påvirke, fordi de endnu ikke er fastlåst i et
kriminelt livsmønster. De kan derfor være
lettere at hjælpe væk fra kriminaliteten
end de 16-18-årige, som indsatserne ikke
formår at påvirke, udtaler specialkonsulent
Lasse Kjeldsen fra CFBU, som er medforfatter til rapporten.

Svært udgangspunkt
Mentorindsatserne har ikke kun haft til
formål at holde de unge ude af kriminalitet. Et andet mål er at øge deres uddannelsesfrekvens, og her viser undersøgelsen, at
mentorindsatserne på den lange bane ikke
formår at bidrage til de unges uddannelsesfrekvens:
- Mange af de unge har inden mentorindsatserne haft en problematisk skolegang
præget af konflikter, et lavt fagligt niveau
og et højt fravær. De har derfor haft et
svært udgangspunkt for deres videre uddannelsesforløb, og det ser altså ud som
om, det ikke er lykkedes mentorerne at
hjælpe dem i den retning, forklarer Lasse
Kjeldsen.
Undersøgelsen kan downloades via hjemmesiden www.cfbu.dk

Vollsmose i Odense er blandt de boligsociale
områder, hvor mentorindsatsen er undersøgt
Hvad kendetegner en vellykket mentorindsats?:
•
En høj intensitet i indsatsen, dvs. at der er ugentlige møder af flere timers
varighed.
•
Varighed i indsatsen på minimum et år. De mentorindsatser, som har varet mere
end et år, har flest signifikante og positive effekter i forhold til de unges adfærd
- både til rusmidler og uddannelse, samt deres selvværd og sociale kompetencer.
•
En betydningsfuld engageret voksenkontakt, som tager form af en støttende,
tillidsfuld, anerkendende og emotionel relation, der fokuserer på den unges
psykosociale udvikling.
•
Indsatserne skal bestå af (eller have tilknyttet) professionelle ansatte, der er i
stand til at screene, matche, oplære, støtte og supervisere frivillige mentorer, så
de får nogle redskaber til at arbejde med den unge, og den bedst mulige relation
bliver sammensat.
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Stadig brede muligheder
for de unges valg af 10. klasse
A F L AR S B UCH H O LT KR IST E N S E N , S IL KE B O RG UN G DO M S S KO L E
FO R M AN D FO R UN G DO M S S KO L E FO R E N IN G E N S B EST Y R E LS E

Den politiske aftale om erhvervsskolerne
kom i november sidste år. Den ventede
vi spændt på, da den også ville berøre
10. klasse. Debatten gik flittigt allerede
i marts måned sidste år, hvor Venstres
skoleordfører Anni Matthiesen foreslog
at flytte de kommunale 10. klasser til
erhvervsskolerne.
”De private 10. klasser og efterskoler har
været rigtig gode til at løfte kvaliteten. Det
savner jeg på de kommunale 10. klasser,”
lød det således fra skoleordføreren uden
skelen til hverken elevsammensætning
eller forskellige typer af kommunale 10.
klasses tilbud.
Forslaget blev siden modereret til, at der
skulle være en tættere tilknytning mellem 10. klasse og erhvervsskolerne, men
at andre muligheder end en placering på
erhvervsskole stadig skulle eksistere. Resultatet i den indgåede aftale blev en pulje
på 45 millioner kroner, som skal støtte
oprettelsen af flere tilbud om 10. klasse
på erhvervsskolerne. En sådan pulje flytter
ingen bjerge og må nok anses for mest at
være udtryk for symbolpolitik, som skal
understøtte intentionen om, at flere unge
skal vælge en erhvervsuddannelse.
Udkommer 10 gange årligt
Udgiver: Ungdomsskoleforeningen, Lumbyvej 19 D, 5000 Odense C. Tlf. 66 149 1 49
Mail: ung@ungdomsskoleforeningen.dk,
www.ungdomsskoleforeningen.dk
Bladudvalg: Bjarne Mouridsen (redaktør),
Lars Buchholt Kristensen (ansv.), Ejnar Bo
Pedersen.
Deadline for næste blad er fredag den 8.
februar. Blad 2/19 udkommer i uge 10.

Den intention skal der ikke være tvivl om,
at vi bakker op om i Ungdomsskoleforeningen. Det vidner alene de mange tilbud om
erhvervsrettede tilbud i ungdomsskoleregi
som EUD10 og 20/20 ordninger om.

Vi er ikke i tvivl om,
at ungdomsskolen
og andre kommunale
tilbud leverer varen
Vi er ikke i tvivl om, at ungdomsskolen og
andre kommunale tilbud leverer varen,
hvad angår overgangsfrekvenser. Det viser
analyserapporter fra Rambøll og Rambøll/
Qvartz, som tidligere omtalt i nærværende
blad. Derfor anser vi fortsat et tæt samarbejde mellem 10. klasse og erhvervsskolerne som den bedste vej til gavn for de unge.
Og vel at mærke ikke alene de unge, som

ønsker at gå erhvervsskolevejen, men også
de mange unge, som vælger gymnasium
eller andre alternativer, men blot har brug
for et ekstra skoleår til at modnes fagligt,
socialt og personligt, inden de træffer det
rigtige valg. Også for disse unge, er det
vigtigt med et kvalificeret tilbud om 10.
klasse.
Den mulighed er heldigvis stadig til stede
efter den nye aftale, og vi kan kun opfordre
ungdomsskoler med 10. klasse om at
fortsætte det tætte samarbejde med
såvel skoleforvaltning som erhvervsskoler,
så vi bevarer den brede vifte af tilbud på
området.
Slutteligt bør det nævnes, at aftalen også
rummede andre fine tanker. Der skal mere
praksisfaglighed ind på folkeskolerne, og
erhvervsskolernes mulighed for at tilbyde
fx valgfag øges. Såvel valgfag som understøttende undervisning har været benyttet
til spændende tiltag inden for både naturfag og erhvervsaktiviteter. Den mulighed
vil vi opfordre til stadig bliver prioriteret,
når også skolereformen revideres.
Læs artiklen om forliget side 4-5

Synspunkter, der fremsættes i bladet
dækker ikke nødvendigvis Ungdomsskoleforeningen synspunkter. Kopiering
eller anden gengivelse af enkelte artikler
fra bladet er tilladt, men med tydelig
kildeangivelse.

Alle priser er excl. moms. Henvendelser
vedr. abonnement rettes til Ungdomsskoleforeningen.
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Erhvervsskoleforlig
En ny pulje støtter placering af 10. klasse på erhvervsskolerne, men
andre løsninger herunder i ungdomsskolens regi er stadig mulige,
påpeger Ungdomsskoleforeningen

AF BJARNE MOURIDSEN

I november sidste år indgik et bredt flertal i
Folketinget en aftale vedrørende erhvervsskolerne. Målet er at øge søgningen og
gennemførslen af erhvervsuddannelserne,
hvorfor aftalen også indeholder initiativer
inden for grundskoleområdet.
- Jeg er rigtig glad for, at vi er blevet enige
om en omfattende aftale, som skal gøre
vejen fra folkeskole til faglært nem og attraktiv for de unge, siger undervisningsminister Merete Riisager og uddyber:
- Vi ønsker at gøre op med automatvalget
af ungdomsuddannelse og i stedet lade
folkeskoleelever få erfaringer med håndværksfag og indblik i, hvilke muligheder der
følger med en faglært uddannelse. Det skal
give flere lyst til at gå den vej. Initiativerne
i aftalen skal også sikre, at nye elever på
erhvervsuddannelser fra første dag møder
trygge, attraktive ungemiljøer med faglige
udfordringer og stærke traditioner.
Pulje til 10. klasse på erhvervsskoler
Som et led i aftalen vil erhvervsuddannelserne derfor fremover fylde mere i folkeskolerne. Eleverne skal så at sige prøve
på egen krop, hvad erhvervsuddannelserne
tilbyder unge, der både kan bruge hoved og
hænder. For eksempel vil erhvervsskolelærere kunne undervise folkeskoleelever, og
eleverne skal fremover til prøve i et obligatorisk praktisk/musisk fag for at understrege betydningen af at kunne omsætte
viden til praktik.
Aftalepartierne er også enige om, at 10.
klasse skal bidrage til at øge søgningen til
erhvervsuddannelserne. Derfor vil initiativer i aftalen hjælpe de kommuner, der
ønsker at placere deres 10. klassetilbud på
erhvervsskoler. Herom hedder det nærmere
i aftalen:

10. klasse er ikke kun en forskole til erhvervsskolerne, men en bred palette af muligheder.
Her fra messe om 10. klasse i Københavns Kommunes Ungdomsskole
”For at understøtte at flere erhvervsskoler
og kommuner indgår driftsoverenskomster
om at udbyde 10. klasse, afsættes der 45
mio. kr. til erhvervsskoler og kommuner,
der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler
fremadrettet udbyder 10. klasseaktivitet på
vegne af kommunen.”
Kritik af aftalen
Aftalen blev efter offentliggørelsen kritiseret for at negligere, at mange unge blot har
brug for et ekstra år til at modnes og finde
ud af, hvad de gerne vil. Fx udtaler Anders
Ladegaard fra UU Danmark i et debatindlæg i Politiken Skoleliv, at aftalen ikke
tager hånd om ”det faktum, at usikkerheden blandt de unge og deres forældre om
uddannelsesvalget bare vokser og vokser.”
Endvidere skrev Anders Ladegaard:
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”I den politiske aftale omtaler man det faktum, at flere og flere unge tilvælger gymnasiet, som ”automatvalget”. Det er noget
vrøvl. Der er tale om et strategisk valg, som
udspringer af usikkerheden om fremtiden.
Pointen er, at hvis vi skal få flere unge til at
vælge en faglært uddannelse - og det skal
vi - så skal vi lytte til dem og tage deres
usikkerhed alvorligt. Når vi som mennesker
bliver usikre, så vælger vi det, vi er trygge
ved, og det, som holder mange muligheder
åbne. For de fleste 15-årige i Danmark er det
de gymnasiale uddannelser.”
Lokale løsninger stadig muligt
Ungdomsskoleforeningen er enige i, at
mange unge blot kan have brug for et
ekstra år for at kunne træffe deres uddannelsesvalg. Derfor hæfter foreningen sig

ved, at der trods støtte til placering af 10.
klasse på erhvervsskolerne, stadig vil være
god mulighed for andre lokale løsninger.
- I regeringens oprindelige udspil lagde
man op til, at al 10. klasse skulle placeres
på erhvervsskolerne. Vi konstaterer med
tilfredshed, at politikerne har lyttet til
vores argumenter og stadig giver muligheden for at lave lokale løsninger, der virker i
de enkelte kommuner, udtaler Ungdomsskoleforeningens formand, Lars Buchholt
Kristensen.
Og han fortsætter:
- Tallene viser, at 10. klasse i ungdomsskoleregi i ligeså høj grad som 10. klasse

på en erhvervsskole motiverer eleverne til
at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor
er vi glade for, at denne gode løsning kan
fortsætte.
10. klasseforening bekymret
Landsforeningen af 10. klasseskoler udtrykker dog bekymring for tendenserne i
aftalen.
- Vi tror på, at et tæt samarbejde mellem
folkeskolen, ungdomsskolen og erhvervsskolerne kan give de bedste forudsætninger for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det er i de enkelte kommuner, at
samarbejdet skal fungere og derfor er der

behov for fleksibilitet. Vi er derfor bekymrede for, at man nu vil lave en økonomisk
incitamentsstruktur, der præmierer kommuner for at flytte 10. klasse til erhvervsskolerne, udtaler foreningens formand
Henning Rasmussen, som fortsætter:
- Vores klare opfordring til kommunerne
er, at de placerer 10. klasse, der hvor det
virker og fastholder de eksisterende tilbud,
der allerede har bevist, at de kan levere de
nødvendige overgangstal.
Læs også lederen på side 3 her i bladet.

UNGDOMSSKOLERNES
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Klar-parat i Vejle
I Vejle Kommune er vi udfordret af at have en større gruppe elever
– ca. 25 % - der er erklæret foreløbig ikke-uddannelsesparate. Eller er i risiko herfor. Vi besluttede os derfor for at skabe et tilbud til
disse elever. Et intensivt læringsforløb placeret på ungdomsskolen.

AF A FDELINGSLEDER F I NN K NU T ZEN, V EJL E U NGD O MS S KO L E

Klar-parat er et kursusforløb rettet mod
elever i folkeskolens normalundervisning,
der er erklæret foreløbigt ikke-uddannelsesparate (eller som er i risiko herfor) på
alle tre områder: personligt, socialt og
fagligt.
Undervisningen tager afsæt i en praksisfaglig læringstilgang. Kursusforløbet foregår på DOMUS med undervisning under
ungdomsskolens rammelov; men eleven
er fortsat indskrevet på distriktsskolen, og
der er et klart mål om tilbagevenden hertil.
Eleverne kan være indskrevet på 7., 8. eller
evt. 9. klassetrin.
Formålet er, at eleverne gennem en anderledes tilgang til læring og et særligt fokus
på læringsmålene omkring uddannelsesparathed opnår de personlige, sociale og
faglige forudsætninger, der kræves for at
kunne starte på en erhvervsuddannelse eller et forberedende uddannelsesforløb.
Inspiration fra MILIFE
Der arbejdes ud fra principper inspireret
af MILIFE- konceptet, hvor der er fokus
på højt selvværd, høj involvering, positiv
energi, fysiske aktiviteter og støttende
relationer samt med indhold og læringsmiljøer, der er udfordrende, engagerende
og meningsfulde. Det er vigtigt at eleverne
får en bevidsthed om, hvilke styrker og
muligheder de hver især har. Vi har i Vejle
valgt at satse hårdt på konceptet MILIFE,
og ladet de fleste af vore medarbejdere
uddanne til det.
Ugens indhold består af daglig undervisning i dansk (herunder læsetræning)
og matematik. Desuden undervises der i
engelsk, Brug Faget (værkstedsarbejde) og
MILIFE – Kend dig selv.

Fælles måltider styrker relationerne
En anden vigtig pointe er, at vi hver dag
starter med morgenmad, ligesom vi spiser
frokost sammen. Vi oplever at eleverne ved
måltiderne får vigtige relationer til lærerne
og de øvrige elever. Samtidig benyttes
maden til en snak omkring vigtigheden af
at indtage ”ordentlig” næring.
Egentlig var det meningen, at eleverne
skulle hjælpe med at forberede maden
hver dag. Den plan droppede vi dog, idet
det viste sig at tage for lang tid, så i øjeblikket klarer vi os med anden hjælp. Det er
dog elevernes opgave at rydde til siden og
vaske op.
To gange ugentligt er der madkundskab på
skemaet, så der er maden elevproduceret.
Godt samarbejde
Det er vigtigt at påpege, at et sådan forløb
er helt afhængig af samarbejdet mellem
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distriktsskole, forældre, elev og ungdomsskole. Folkeskolen gør et super godt stykke
arbejde, men med vores normering, der
hedder fire lærere til 15 elever, har vi nogle
andre muligheder for at strukturere undervisningen med fokus på den enkelte elev.
Vi vurderer de enkelte elever på, om de har
flyttet sig fagligt, den personlige udvikling
og deres egen oplevelse af forløbet.
Sky over for test
Vi er endnu i øvefasen, og der sker hele
tiden tilpasninger. Vi skal skrue ned for antallet af test, for mange af de her elever er
sky over for testkulturen, fordi de er vant
til at blive sat over for ting, de er dårlige til.
Men nu har vi også erfaringer med, hvilket
fagligt niveau vi skal undervise på
Vi arbejder allermest på at lære eleverne at
lære. Måske skal de koncentrere sig mere
om de fag, de har de bedste forhold til, og

måske mangler de blot at få bekræftet
deres kompetencer på et andet niveau, og
tage læringen med sig videre.
Der kan påvises klar fremgang i dansk,
matematik og engelsk, men holder det på
sigt?
Opfølgning efter forløbet
Vi har efter, at de første to forløb er
afsluttet, fået fantastisk god respons fra
forældre, elever og kontaktlærere. Alle har
været meget begejstrede for forløbet, så

det kan være svært at få armene ned, men
vi er dog klar over at indsatsen først kan
ses, efter eleverne har været tilbage på
deres ”egne” skoler i et stykke tid.
Det er derfor helt oplagt for os at besøge
eleverne igen, når de har været ”hjemme”
i et stykke tid. Hvordan går det nu? Har du
lettere ved at følge med? Har du en forståelse af, at det at gå i skole også kræver
en indsats af dig selv? Har du fået større
selvtillid?

Tilbuddet Klar-parat er foreløbig godkendt til en 2-årig forsøgsperiode.
Der afvikles fire hold af 8 uger om året
med daglig undervisning fra 8 til 14.45
inkl. fælles morgenmad og frokost.
De to første hold har haft henholdsvis
9 og 15 elever, og der er 15 – svarende
til normeringen – visiteret til tredje
forløb, som startede midt i januar.

Skræddersyede, billige studieture
for 2019

Køb studieturen
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Barcelona | Fly | 5 dg/4 nt.
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Gardasøen | Fly | 5 dg/4 nt.*
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Ungdomsskoleleder i
spidsen for klubberne
Profilen i denne måned er Henrik Hald Krog, ungdomsskoleinspektør i Vordingborg Ungdomsskole og konstitueret formand for Ungdomsringen. Vi har stillet en række spørgsmål.
AF BJARNE MOURIDSEN

Hvad bliver din rolle og opgave som konstitueret formand for Ungdomsringen?
Min rolle bliver at forsøge at holde det politiske momentum, der er skabt i organisationen, ikke mindst igennem de sidste fire
år med Simon Kollerup som formand. Der
er en opmærksomhed på Undomsringen
som en interesseorganisation, andre aktører gerne vil samarbejde med, og denne
opmærksomhed skal vi i den politiske
ledelse af UR naturligvis være opmærksom
på og pleje. Senest kom den jo til udtryk
ved høringen om kvalitet i unges fritid, der
blev afhold på Christiansborg i efteråret,
og som var planlagt og gennemført som
et samarbejde mellem UR, BUPL og KL og
som derudover havde deltagelse fra bl.a.
Ungdomsskoleforeningen, LU, Skolelederforeningen og flere politiske partier.

naturligvis også en kerneopgave for den
politiske ledelse, at vi er med til at understøtte, at den kommer godt fra land.

drage en særlig omsorg samt bestræbelserne på at give alle unge, også de sårbare,
lige muligheder.

Stadig samarbejde med Borgen
Hvad betyder det, at du ikke er folketingspolitiker som dine forgængere i formandsstolen?
Det betyder alt andet lige, at jeg ikke
kommer til at have min daglige gang på
Christiansborg. Derfor opmærksomheden
på, hvordan vi fastholder det politiske
momentum. Men ellers forventer jeg sammen med mine næstformænd - fortsat
at arbejde på at sikre vores gode politiske
samarbejder og netværk på Borgen i dette
år med mig som formand. Det bliver bare
på en anden måde, hvor vi fx inviterer os
ind til møder med ordførere.

Kommunikationen skal trimmes
Hvad vil du især arbejde for som formand såvel politisk som organisatorisk?
Politisk bliver min vigtigste opgave som
sagt at forsøge at holde momentum i
forhold til den eksterne politiske berøringsflade og opmærksomhed.
Organisatorisk vil en meget vigtig opgave
være at arbejde med den politiske kommunikation og kommunikationsstruktur
internt i den samlede organisation. Vi er jo
organiseret med et politisk valgt Landsråd som øverste politiske myndighed (ud
over kongressen), der i samarbejde med
formandskab og daglig ledelse skal sikre,
at de politiske drøftelser og beslutninger
kommer ud i vores organisation og ud til
regionsbestyrelserne til videre drøftelse og
implementering.
Vi har på UR kongressen vedtaget en
udviklingsplan for de næste tre år. Det er

Klubben er en dannelsesarena
Set fra din position som ungdomsskoleleder, hvorfor er klubarbejdet så vigtigt?
Klubben er en vigtig dannelsesarena for
unge – dels som et supplement til andre
fritidsaktiviteter som mange unge også
deltager i, men for mange unge er klubben
det eneste tilbud. Der er mange unge, der
ikke har (fået præsenteret) andre valgmuligheder.
Klubben er i min optik den arena, hvor det
er det etiske spillerum mellem voksen og
ung, der er omdrejningspunktet. Klubben
er på mange måder et magtfrit rum, hvor
unge og voksne mødes i øjenhøjde, og derfor gives der plads til den etiske samtale.
Rigtig mange af vores medlemsklubber har
igennem alle år formået at bringe sig i spil
i forhold til en aktuel samfundsdagsorden
– fx overfor særlige udsatte målgrupper,
hvor der er blevet gjort plads til at kunne

På gaden og på skolerne
Klubberne har også mange steder muligheder for at agere matrikelløst og have
voksne ude på gader og stræder, hvor de
unge, der kan have det svært ved at være
inden for murene, i stedet har mulighed
for at blive mødt af et voksent menneske
i øjenhøjde med det helt åbne formål at
kære sig – og det betyder enormt meget
for alle mennesker, ikke mindst sårbare
unge, at de bliver kæret om.
Et tredje eksempel på klubbernes værdi
er deres mulighed for at være med til at
understøtte den kommunale kerneopgave
indenfor skole, fritid og kulturområdet i
kommunerne. Mange klubber har budt
ind på samarbejdet omkring projekt ”åben
skole”, og rigtig mange steder er klubberne
med til at løfte unges uddannelsesparathed, nok især på den personlige og sociale
kompetenceudvikling.
Der er mange flere eksempler på, hvorfor
klubberne har en stor betydning for unge
og for kommunernes muligheder for at
lykkes med at give de unge kvalitet, trivsel,
uddannelsesparathed og slidstærke kompetencer.
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Fra Mors til Vordingborg
Du er ungdomsskoleleder i Vordingborg.
Hvornår stiftede du første gang bekendtskab med ungdomsskolen?
Da jeg var ung ude på landet på Mors
kendte jeg ikke til ungdomsskolen. Til
gengæld var der altid en håndfuld lidt
Fortsættes på side 10...

Jeg tror en udfordring
bliver at få skabt den
rette balance mellem det, vi kan kalde
vores kerneopgaver,
og så det vi kan kalde
vores mulighedsrum.

UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolen Nr. 1 Februar 2019 | 9

ældre unge, der arrangerede aktiviteter for
os 12-13-årige. Det var fx bordtennis i det
lokale forsamlingshus, sommeraktiviteter
ved stranden, fodboldturneringer mm. Så
jo – det er vel i grunden det, en ungdomsskole også gør i dag: Former sig efter de
lokale, kommunale og samfundsmæssige
behov, der til alle tider tegner sig.
Jeg stiftede for alvor bekendtskab med
ungdomsskolen i 1992, da jeg flyttede til
Vordingborg, startede på lærerseminariet
og efter et halvt års tid blev tilbudt ”fritidsjob” i den lokale ungdomsklub. Siden
har jeg været ansat i mange forskellige
funktioner i Vordingborg Ungdomsskole,
altså nu i 26 år.
Fra lærer til leder
Hvad er din baggrund?
Jeg er født og opvokset på Mors, hvor jeg
stadig har en stor del af min familie og
jævnligt kommer. I 1992 tog jeg på højskole
i Toftlund, Højskolen for Musik og Teater,
og sammen med to højskolekammerater
flyttede vi i sommeren 1992 til Vordingborg
og lavede et tre-mandskollektiv.
Efter læreruddannelsen tog jeg en Cand.
Pæd. på Lærerhøjskolen (i dag DPU). Den
afsluttede jeg i 2003, samme år, jeg blev
ansat som viceinspektør i Vordingborg
Ungdomsskole.
I 2007 blev jeg færdig med min diplom i
ledelse på Forvaltningshøjskolen, og i 2011
blev jeg ansat som ungdomsskoleleder
i Vordingborg Kommune. I 2010 blev jeg

valgt ind i hovedbestyrelsen for LU. Her
sad jeg indtil 2014, hvor jeg blev valgt til
kredsformand for LU’s kreds Sydsjælland
og Bornholm – en post jeg sagde farvel til
i forbindelse med jeg blev valgt til næstformand i Ungdomsringen i 2017. I 2015 afsluttede jeg min Master i offentlig ledelse
på Syddansk Universitet.
Musikken fylder
Når tiden ikke går med ungdomsskole eller
Ungdomsringen, hvad laver du så?
Jeg prøver at være så meget sammen med
min familie, som muligt. Udfordringen kan
være, at en del af den politiske aktivitet,
jeg igennem mange år har været en del af,
typisk er placeret på skæve tidspunkter
i løbet af ugen og i weekenderne. Men
jeg forsøger at prioritere sammen med
familien og den bakker heldigvis op om
prioriteringerne. Jeg løber 4-5 km jævnligt
(i 2018 blev det til 275 ture) og det er min
måde at tømme hovedet og få fyldt resten
af kroppens ressourcer op.
Herudover fylder musik meget i vores
familie. Begge mine drenge bruger rigtig
meget tid på musik. Jeg selv har oplevet
det privilegium sammen med tre musikalske venner at få mulighed for at udgive
et album her i januar med vores egne
dansksprogede numre inden for genren
Country og Blues. Den har været næsten
to år undervejs, fordi den er blevet formet,
indspillet og produceret i de få mellemrum,
der trods alt har været mellem job, politisk

arbejde, familie og venner. Men den er
færdig nu, og vi er meget glade for både
proces og produkt (hør den på SpotifyJ)
Balancen skal være i orden
Hvad er de største udfordringer for ungdomsskolen og klubberne det kommende
år?
Jeg tror en udfordring bliver at få skabt
den rette balance mellem det, vi kan kalde
vores kerneopgaver (skal-opgaver), og så
det vi kan kalde vores mulighedsrum. Det
sidste er en variabel størrelse ift. mængde
og volumen i den enkelte organisation, og
jeg tror det er vigtigt, der sker en afstemning af mulighedsrummet ift. de lovbestemte kerneydelser.
Sagt på en anden måde, så er mit bud,
at de organisationer, der ikke afsøger og
udnytter mulighedsrummene vil blive
udfordret ift. at være en attraktiv kommunal aktør på et ungeområde i konstant
udvikling og bevægelse. Men samtidig vil
de virksomheder, der ikke er opmærksomme på også at værne om organisationens
kerneydelser og udelukkende bevæger sig
i mulighedsrummet, også blive udfordret,
når der fx skal ske kommunale budgetreguleringer eller ressortområder skifter
hænder i det kommunale landskab.
Så jeg vil opfordre til at være opmærksom
på den lokale balance – den tror jeg bliver
meget vigtig i de kommende år.

Feliks - på 30 skoler landet over
Vores lille Feliks er nu 6 sæsoner gammel og
trives og vokser med gode input fra skolerne.
Hver dag fra 8-16 er der åbent i supporten,
hvor Julie og Sille hjælper og smiler.
Brugerklubben og udviklingsafdelingen, med
Sebastian, Jonas og Jakob, sikrer fremdrift.
Og selvfølgelig er der også rum til flere
ungdomsskoler, så giv os et ring: 7027 1970
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Det forsvundne
folk
Ny bog fra Lars Olsen er læseværdig,
men mangler også nuancer
A F E JN AR B O PEDERSEN

Gode gamle Lars Olsen er på banen igen.
Og kendere af hans sociale indignation vil
genfinde den røde tråd
i hans nyeste publikation, ”Det forsvundne
folk”.
Formen er dog spændende og anderledes.
Her er der tale om tre
forholdsvis selvstændige dele, som stilistisk
er meget forskellige.
Den første del er rejseoplevelser fra forfatterens mange foredrag
– oplevelser, som
virkelige ”arbejdere”
og tilhørere har fortalt
forfatteren.
Anden del er mere analytisk, hvor forfatteren
spørger ind til den sociale utryghed og den
mulige underminering af medborgerskabet
i velfærdsstaten. Svaret er nok ikke overraskende for mange: ja, ulighed og utryghed
er blevet større. Røde eller blå regeringer til
trods, tendensen er der!
Tredje del går så i dybden med det politiske
opbrud – også internationalt.
Nedslidning også andre steder
Forfatterens projekt er både prisværdigt og
læseværdigt – derom ingen tvivl. Jeg havde
dog gerne set lidt flere nuancer: Hvor er
den udbrændthed og det stress, som videnarbejderen kan opleve i det grænseløse
arbejde? Hvor er den psykiske nedslidning,

som virksomhedslederen oplever gennem
mange år med ansvaret som et tungt åg?
Det er som om forfatteren ubevidst
definerer en bestemt arbejderklasse som
den ”rigtige”, og som
dér, hvor nedslidningen
alene foregår. Jeg skulle
hilse og sige, at mange
skolelærere også føler
presset med manglende
forberedelsestid og
stigende pres fra ledere
og forvaltninger. Det
tætteste vi kommer på
at imødekomme min
indvendig, er Lars Olsen
dementi af ”prekariatet”.
Håndværket har også
status
Et andet aspekt, jeg
også gerne havde set
nærmere belyst, er den
sociale status, som
håndværket har. Jeg oplever positivt, at
mange med en teoretisk baggrund og 10
tommelfingre positivt misunder den del af
arbejderklassen, som har hænderne rigtigt
skruet på, og som selv kan bygge huse og
reparere køkkener og badeværelser. Den
sociale tilfredsstillelse, anerkendelse og
status ville have været oplagt til at komplettere billedet!
Never mind – bogen er et must for den,
som interesserer sig for, hvordan uligheden
langsomt, men sikkert bliver større. Og der
har forfatteren naturligvis evig ret!
Lars Olsen: Det forsvundne folk. Gyldendal
2018, 188 sider.

Årets Ungdomskommune
Skanderborg Kommune blev i december kåret som årets ungdomskommune 2019. Det er Dansk Ungdoms
Fællesråd, der hvert år siden 2006 har
uddelt prisen til en kommune, som
er gået forrest for at sikre gode vilkår
for unge.
Som begrundelse skriver DUF på sin
hjemmeside, at det især er kommunens arbejde med at lytte til og
inddrage unge, der har imponeret
dommerpanelet, fx da kommunen i
2017 lavede ny ungdomspolitik, eller
da der samme år skulle indrettes et
nyt bibliotek.
”Skanderborg Kommune udmærker
sig ved, at unge bliver hørt og inddraget i det lokale demokrati. Gennem ungdomsrådet har unge en reel
stemme i byrådet og har indflydelse
på det miljø, de vokser op i. Desuden
har kommunen fokus på at nå endnu
flere unge gennem konferencer, hvor
lokale unge kan fortælle deres ønsker
direkte til politikkerne fra byrådet,”
udtaler dommerpanelet, der enstemmigt udpegede Skanderborg som
vinder.
Skanderborg Ungdomsråds økonomi
faciliteres af Skanderborg Ungdomsskole.
Børn og mobiltelefoner
Elevers sociale relationer forbedres,
hvis mobiltelefonen bliver i tasken.
Det viser en undersøgelse, som DPU,
Aarhus Universitet har foretaget
af danske skolers mobilregler. Af
rapporten ”Skærm – skærm ikke”
fremgår det, at selvom de fleste
skoler indfører reglerne for at mindske forstyrrelser i timerne, viser den
største gevinst sig i elevernes sociale
samvær. Undersøgelsen anbefaler
desuden, at skolerne ikke kun fokuserer på forstyrrelserne, men også på at
lære børnene gode digitale vaner.
Find eller download undersøgelsen på
www.edu.au.dk
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Når fritid bli´r
til fremtid
Ungdomsskoleforeningen får stor bevilling fra Den A. P. Møllerske
Støttefond. 3.700 udsatte unge får tilbudt træningsforløb, som
kan føre til fritidsjob

AF P ROGR AMLEDER HA NNE K I R K O G PRO JEKT KO O R D IN ATO R CECIL IE L E H N R AS M US S E N

Ungdomsskoleforeningen har fået den
største bevilling i foreningens historie
med projektet ”Når fritid bli’r til fremtid”.
Ungdomsskoleforeningen og de kommunale ungdomsskoler vil, i samarbejde med
fakta, i de kommende år, fra 2019-2025,
hjælpe udsatte unge til at få et fritidsjob.
Det er på mange måder et både grænseoverskridende og banebrydende projekt
med samarbejde på tværs af det offentlige
skolesystem og en privat virksomhed. Den
A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget
27.608.000 kr. til initiativet, som er et
seksårigt udrulningskoncept.
Tre faser
I alt vil op til 3.700 udsatte unge fra 23
kommuner deltage i et træningsforløb,
hvoraf det antages at minimum 1800 af
de unge efterfølgende vil få et fritidsjob
i fakta eller et andet sted. Udover træningsforløbene består indsatsen også af
kompetenceudvikling af medarbejdere i de
kommunale ungdomsskoler og i fakta, som
løbende udvikles gennem projektet. Ungdomsskolemedarbejderne har til opgave
løbende at følge op på de unges udbytte
og om de får et fritidsjob eller starter i uddannelse.
Der vil være tre faser i udrulningen af
indsatsen. I fase 1 (år 2019) vil 10 ungdomsskoler starte træningsforløbet op. Der vil
være et hold i efteråret og et hold i foråret
i hver kommune med op til 16 deltagere
på hver. I fase 2 (år 2020) optages seks
ungdomsskoler mere og i fase 3 (år 2021)
syv mere, så det samlede antal ungdomsskoler er 23.

Udrulningen sker i tre faser for at sikre
kvaliteten og overførbarheden i processen
– både inden, under og efter træningsforløbet. De tre faser skal skabe rutine og
erfaringer, som sikrer indsatsens videreførelse efter projektperioden.
Hvordan er samarbejdet opstået?
Ungdomsskoleforeningen er projektejer,
men projektet er udviklet i et tæt samarbejde med fakta Danmark. Den A. P. Møllerske Støttefond opfordrede i december
2018 de to partnere til at udvikle et projekt,
der kunne udrulle et træningsforløb på en
landsdækkende skala. Ungdomsskoleforeningens erfaringer med netop udrulning
af indsatser i samarbejde med de kommunale ungdomsskoler og faktas erfaringer
med træningsforløb udgjorde fra starten et
godt match.
Projektet er baseret på et fundament af
positive erfaringer fra Gladsaxe Kommune,
hvor man løbende gennemfører træningsforløb i fakta med positive resultater, bl.a.
har omkring 60% af deltagerne et fritidsjob efter forløbet, enten i fakta eller et
andet sted.
fakta har i forvejen erfaring med at oplære
og træne unge med varierende forudsætninger og kan trække på erfaringer herfra.
fakta har stort fokus på at tage socialt
ansvar og medvirker til forretningens CSR
ved at integrere sociale indsatser i deres
butikker (se infoboks).
Hvad viser forskningen?
Forskning viser, at dét at have et fritidsjob er en effektiv måde at bryde med den
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sociale arv. Udover tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked forebygger dét at
have et fritidsjob også risikoen for at ende
i kriminalitet eller anden risikoadfærd.
Konkrete studier viser, at en gennemsnitlig skoleelev kan opnå højere karakterer
og mindre fravær i skolen ved at have et
fritidsjob.
Dette er blevet undersøgt i et forskningsprojekt lavet af Trygfondens Børneforskningscenter. Her har man undersøgt
15-16-årige danske unge med fritidsjob.
Resultaterne viser, at fritidsjobbet fører
til, at de unge får højere karakterer til
afgangseksamen i 9. klasse, begår mindre
kriminalitet og er hurtigere til at begynde
på en ungdomsuddannelse. Til gengæld
har det ingen betydning for deres fravær
i skolen. Forskerne forklarer resultaterne
med, at de unge via erfaringerne fra fritidsjobbet udvikler en række tilværelseskompetencer, som er defineret ved, at man kan
bruge dem i andre sammenhænge. Det kan
være vedholdenhed, ansvarlighed og evnen
til at begå sig i sociale sammenhænge,
hvor der bliver stillet krav, og hvor man
skal indordne sig under nogle regler. Ud fra
undersøgelsen kan man dog ikke sige, om
de unge klarer sig bedre i livet, hvis de har
et fritidsjob, end hvis de for eksempel går
til spejder,
Træningsforløbet i fakta
Træningsforløbet er bygget op som seks
moduler over seks uger med undervisning
af fire timers varighed. Modulerne kan,
efter lokal aftale, placeres både i dagtimerne eller om eftermiddagen. Holdet

Forskning viser, at det at have et fritidsjob giver højere karakterer og mindsker risikoen for
kriminalitet (modelfoto fakta)
opdeles i fire grupper, der bliver sat i gang
med forskellige øvelser. De to cheftrænere
instruerer og ungdomsskolemedarbejderen
understøtter de unge imens. Det overordnede formål med modulerne er at give
målgruppen viden om, erfaring med og
kompetencer til i praksis at kunne udføre
de opgaver, som knytter sig til et fritidsjob
i en detailbutik. Herudover er det at understøtte udviklingen af sociale og personlige
kompetencer samt dannelse af relationer,
som er medvirkende til, at den unge kan
komme til samtale om et fritidsjob og dels
at blive fastholdt i jobbet efterfølgende.
Dannelsesperspektiv
Forløbet indeholder teori og information
om de forskellige afdelinger i en detailbutik; såsom frugt og grønt, spot, køl,
kolonial mm. Det er altså information om,
hvad man skal forholde sig til generelt i
hele butikken, og hvad der er specifikt for
hver afdeling.

Den generelle træning handler bl.a. om god
kundeservice og ekspedition i kassen, som
udover at træne deltagerne til et arbejdsliv
i detailbranchen, også udvikler generelle
egenskaber indenfor god dannelse. Som en
del af træningsforløbet vil deltagerne også
lære at udfylde et jobansøgningsske-ma,
skrive deres CV og en jobansøgning og få
viden om, hvordan en jobsamtale håndteres, samt blive orienteret om karrieremuligheder i detailbranchen.
Forløbet afsluttes med overrækkelsen af
diplomer til de unge, der har gennemført
modulerne. Et diplom som fremadrettet
giver dem en garanti for en jobsamtale, når
de søger job i en hvilken som helst fakta
landet over.
Kontakt Hanne Kirk eller Mads Søndergaard
Thomsen på Ungdomsskoleforeningens sekretariat, hvis du vil vide mere om projektet

Deltagere
De 23 deltagende ungdomsskoler er
fundet efter en længere proces sidste
år, hvor alle landets ungdomsskoler var
indbudt til orienterings- og udviklingsmøder.
Esbjerg Ungdomsskole
Guldborgsund Ungdomsskole
Helsingør Ungdomsskole
Holstebro Ungdomsskole.
Ikast-Brande Ungdomsskole
Københavns Kom. Ungdomsskole
Mariagerfjord Ungdomsskole
Morsø Ungdomsskole
Nordfyns Ungdomsskole
Nyborg Ungdomsskole
Odder Ungdomsskole
Rebild Ungdomsskole
Tønder Ungdomsskole
Ung Kolding
Ung Silkeborg
Ung Vejle
Ungdomsskolen i Roskilde
Ungdomsskolen Skive
Ung Egedal
Ung Herning
UngOdense
Vallensbæk Ungdomsskole
Viborg Ungdomsskole
Fakta og CSR
Corporate Social Responsibility (CSR)
er betegnelsen for virksomheders
arbejde med at integrere sociale og
miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter. I 2015 vandt fakta
CSR People Prize for virksomhedens
evne til at tage et socialt ansvar på en
lang række områder. Siden 2013 har
fakta været med i ”Klar til Start”, som
er et kompetencegivende forløb, som
skulle give unge med en autismediagnose et job.
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Når man øver sig
i aktiv deltagelse
Dannelsesbegrebet er oppe i tiden og dermed snakken om, hvad
det vil sige at være en demokratisk medborger. Ungdomsskolen
Kolding mener det først og fremmest er en modningsproces!
AF UNGEKONSULENT HEI D I RO SENGR EN O G MED I EME DAR B E J DE R KL AUS R IIS - H Ø EG H , UN G DO M S S KO L E N KO L DIN G

For halvandet år siden begyndte vi at tale
om, at det var på tide at ændre, hvordan vi
modner de unge til samfundslivet gennem
aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Vi tog afsæt i ”det at vide” og ”det at
gøre”.
Det gjorde vi, fordi det viser sig, at danske
unge indtager en klar førsteplads i viden
om demokrati og politik, men er mindre
gode til at anvende denne viden i praksis.
Hvordan står det til med §1?
Ungdomsskolen er lovformeligt bundet op
på Lov om Ungdomsskoler, og §1 ekspliciterer demokratidelen således:
”Ungdomsskolen skal give unge mulighed
for at fæstne og uddybe 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 demokratisk samfund.”
Den demokratiske forpligtelse fremstår
tydeligt, men hvordan, det foregår i praksis, er op til den enkelte ungdomsskole at
fortolke og forvalte.
Den dobbelte udvikling
På den ene side handler det om videreudvikling af egne kundskaber og på den anden side om udvikling af aktivt medborgerskab. Denne dobbelte udvikling indeholder
både et personligt niveau med respekt for
egne holdninger og værdier samt et ansvar
overfor fællesskaber.
Dobbeltheden må hele tiden balanceres, så
det er meningsfuldt for de unge men også
for alle andre, der har deres virke i ungdomsskolen. Vi skaber rammerne for de

Demokratisk dannelse vægtes højt i Kolding. Her fra et arrangmenet i 2017, hvor ungdomsskolen stod bag ”Danmarks største valgmøde”
unges udvikling til selvstændige myndige
medborgere.
Det er denne modningsproces, vi netop er
optagede af. Vi oplever, at modningsprocessen kræver, at de unge ud over at skulle
forholde sig til sig selv, også skal kunne navigere rundt i samfundets normer, hvilket
stiller krav til forståelse for etik og moral.
”Moral er det, man bør gøre ud fra et sæt
regler og normer i samfundet. Etik er
refleksionen over det, man så gør, når man
følger eller ikke følger regler og love. Viden
om, at der er forskellige måder at tale om
etik på, er væsentlig for udvikling af den
etiske myndighed.” (Kilde: Merete Wiberg).
Ungedemokrati kommer ikke af sig selv
I Ungdomsskolen Kolding arbejder vi ud
fra devisen om, at alle unge har noget at
bidrage med - uanset udgangspunktet for

14 | UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolen Nr. 1 Februar 2019

deltagelse. De unge besidder allerede viden
og kundskaber, men deres interesse for
aktivt at kunne deltage i samfundet må
øves ud fra individet.
Nogle unge oplever at blive inddraget,
andre oplever at få medbestemmelse, men
vi mener, at målet må være udvikling af
selvbestemmelse. Selvbestemmelsen fordrer et øget ansvar for valg og handlinger,
og med etikken og moralen in mente har
de unge mulighed for at fæstne og uddybe
deres kundskaber - samtidig med at de
modnes til at være selvstændige myndige
samfundsborgere.
Forskellige niveauer
Helt overordnet arbejder vi ud fra en model
om, at de unge kan indgå i et forpligtende
fællesskab på det niveau, de føler sig
trygge til. Vi har Klubråd, UngKoldingRåd,

Bestyrelse samt Ungdomsråd, hvor der
stilles forskellige forventninger til kundskaber, forpligtelser og ansvar i hierarkisk
rækkefølge.
Vi arbejder med praksisnær demokrati,
hvor de unge har mulighed for at lave synlige forandringer, der gavner fællesskabet. Jo
højere vi bevæger os i hierarkiet fra Klubråd
til Ungdomsråd, des større bliver graden
af bureaukrati og gruppen af unge, der
påvirkes. Ligeledes øges forventningerne
til at kunne mestre samfundets regler
og normer, og at de unge reflekterer over
deres valg og fravalg.
Klubråd
I samtlige af vores ungdomsklubber er
der blevet etableret Klubråd, hvor de unge
sammen med en demokratiansvarlig
medarbejder har mulighed for at påvirke
netop deres egen klub. Klubrådene har fået
tildelt et rådighedsbeløb, som skal bruges
i fællesskabets interesse, og indtil videre
har det udmøntet sig i julefrokoster, bingo
og tilskud til brugerbetaling for mindre
velstillede unge, da der blev arrangeret en
tur til en trampolinpark.
Modningsprocessen
De demokratiansvarlige er meget opmærksomme på betydningen af at arbejde med
demokrati og demokratiske processer, men
der bliver nødt til at være opstillet bestemte rammer, da deltagelsen er svingende.
Al begyndelse er svær, og vi har oplevet at
de unge ofte skal tages i hånden. Der skal
vækkes en nysgerrighed og skabes mening.
Når det lykkes, kommer motivationen og
interessen så småt af sig selv. Det bliver

ofte selvforstærkende for nu kan de unge
begynde at se sammenhængen mellem
deres deltagelse og effekten af deres
beslutninger. Dermed er modningsprocessen i gang.
De unge deltager, hvis det giver mening
for dem, og med tiden bliver de samtidig
bevidste om, at de er i et forpligtende fællesskab, hvor andre er afhængige af dem.
De øverste lag
Bevæger vi os længere op i hierarkiet, kan
de unge indgå i UngKoldingRåd og Bestyrelse. Hvert Klubråd har mulighed for at
have repræsentanter i UngKoldingRådet,
som er det forum, der erfaringsudveksler
og sparrer med ledelsen. Her stilles der
andre krav og forventninger til deltagelse,
og der stilles højere forventninger til etisk
myndighed. Valg og fravalg forventes at
kunne begrundes sagligt, og nogle gange
er målet utydeligt, men det er en del af
modningsprocessen.
I disse organer handler det både om at
modtage og om at give, og nogle unge er
længere fremme i deres modningsprocesser end andre. De unge, der er længst
fremme, påtager sig et større ansvar, og
vi kan se, alle unge vokser i dette setup.
De unge lærer af hinanden, men samtidig
med, at de udvikler etisk myndighed, praktiserer de aktivt medborgerskab.
Ungdomsrådet
Øverst i hierarkiet finder vi Ungdomsrådet,
som er politisk vedtaget. Ungdomsrådet er
forankret i ungdomsskolen, og det refererer til Børne- og Uddannelsesudvalget.
Imens denne artikel bliver skrevet, er

I Ungdomsskolen
Kolding får man ikke
karakterer, men man
udvikler sin karakter,
der er kendetegnet
ved selvstændighed
og evnen til at tage
ansvar for fællesskabet.
Mikkel Holst Villadsen, Ungdomsskoleleder.

Ungdomsrådet i sin spæde opstart, hvorfor
vi ikke kan skrive så meget om det endnu.
Vi ved dog, at Børne og Uddannelsesudvalget årligt har bevilget 100.000,-, som
Ungdomsrådet frit kan disponere over.
Med denne grad af tillid fra politisk niveau
er det blevet markeret, at der er en tro på
og vilje til, at de unge modnes til demokratiske medborgere, og de unge påtager sig
ansvaret
Ansvar og tillid
På nuværende tidspunkt øver vi os alle
sammen, for når de unge tager mere
ansvar, fordrer det en øget tillid fra vores
side. Vi må aldrig blive tilbageholdende
med at lade de unge tage ansvar, men det
vil altid være vores opgave at tage ansvaret tilbage, hvis en ung har forpligtet sig
udover egne evner.
Ved at ændre perspektiv som ideal fra
medbestemmelse til selvbestemmelse,
har vi igangsat et eksperiment, som vi på
nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan
ender. De unge øver sig i at blive demokratiske medborgere, men det tager tid at nå
dertil.
Vi vil gerne sende stafetten videre til Brønderslev Ungdomsskole.
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Klaver om tirsdagen og
science om onsdagen?
Naturvidenskaberne har gennemgribende betydning for vores fælles
kultur, livsbetingelser og opfattelse af verden. Den naturvidenskabelige
og teknologiske udvikling går stærkt, og der er mange dilemmaer knyttet til samfundets fremtidige indretning. Dem skal kommende generationer rustes til at håndtere.

AF AG I CS O N KA , P RO G R AM CH E F FO R B Ø R N ,
UN G E O G S CIE N CE I VIL LUM FO N DE N

Nutidens børn og unge, vores fælles fremtid, står over for store samfundsudfordringer, hvis løsninger er bundet op på evnen
at kunne tage kvalificeret stilling til den
naturvidenskabelige og teknologiske udvikling og de samfundsmæssige og etiske
problemstillinger, der følger med.
I VILLUM FONDEN vil vi gerne bidrage til
at styrke børn og unges naturvidenskabelige viden, interesse og dannelse og til, at
science bliver vedkommende og inspirerende i skolen såvel som i hverdagen, fritiden
og som mulig fremtid. Vi vil gerne bidrage
til flere børn med stærk science-kapital.
Det kræver, at børn og unge har viden om
naturvidenskab og naturvidenskabelig
metode. At de har forståelse for, hvordan
naturvidenskab og teknologi bidrager til
samfundets udvikling. Og at de har en nysgerrig og undersøgende tilgang til naturvidenskabelige og teknologiske udfordringer.
Motivation og dannelse skal styrkes fra
flere sider
Undersøgelser viser, at danske børn og
unges kompetencer inden for naturfag er
over gennemsnittet sammenlignet med
øvrige skandinaviske lande. Og de er generelt glade for og interesseret i naturfag.
Men de adskiller sig ved, at naturfag ikke
spiller en væsentlig rolle i hverdagen eller i
forventninger til fremtidig karriere.
Samtidig peger undersøgelser på, at sko-

leledere, lærere og undervisning har selvstændig betydning for elevernes læring og
motivation. Naturfagsundervisning af høj
kvalitet og med klog brug af it, hvor børn
og unge undersøger konkrete problemstillinger fra verden omkring os og inddrager
etiske og samfundsmæssige perspektiver,
har betydning for motivationen.
Men vi ved også, at interessen for science
ikke kun stimuleres af dygtige lærere i
skolen.
Hvis børn og unge skal have nysgerrigheden og motivationen for science frem
(eller tilbage), skal vi sætte ind flere steder.
De skal opleve, at science har noget med
hverdagen at gøre, og de skal have gode
oplevelser med science i fritiden, i familien
og i det sociale netværk.
Derfor vil vi gerne fremme, at flere børn
og unge stifter bekendtskab med naturvidenskab i deres fritid. Børn, unge og deres
familier skal kunne ”gå til science”. Fordi vi
tror på, at fascinationen af naturvidenskaben også kan og skal stimuleres udenfor
klasselokalet. Og vi tror på, at nogle af de
fritidsorganisationer og institutioner, som
allerede har et godt tage i de unge, er de
rigtigt til at dyrke og styrke den fascination.
Science i fritiden
Vi vil gerne opmuntre de mange gode ungdomsskoler, frivillige foreninger, idræts-

16 | UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolen Nr. 1 Februar 2019

klubber osv. til at udvikle sjove, lærerige
science-aktiviteter.
Mange af de fritidstilbud, børn og unge
allerede går til, har et naturvidenskabeligt
element, men det er ikke noget, man taler
om som ”det her er science”. Nogle har det
helt eksplicit, som når børn og unge bygger
robotter eller udvikler e-spil i den lokale
Coding Pirates-forening. Eller tager på
science-camps.
Der er også mange fritidsaktiviteter, hvor
science er til stede mere indirekte. I sportsklubberne har man ofte fokus på kroppens bevægelse og reaktioner på træning,
tennisboldens acceleration osv. I friluftsorganisationer har man fokus på menneskets forhold til naturen, økosystemer
og biodiversitet. Mange ungdomsskoler og
fritidsklubber har også udviklet fritidstilbud, som indeholder science.
Nye tilbud for alle
Vi skal have mere af det – og det skal være
forløb, hvor børn og unge direkte erfarer, at
naturvidenskab og it har noget med deres
hverdag og liv at gøre, og at det kan være
en sjov og berigende del af hverdagen.
Det kan være, at man hver onsdag mødes
med andre børn og unge og bygger en
drone eller en robot i den lokale frivillige
forening eller ungdomsskole. Det kan være
den lokale sportsklub, som arrangerer
workshops om, hvordan man kan opti-

mere kroppens ydeevne gennem kost og
træning. Eller de lokale fritidsforeninger,
der arrangerer camps, hvor man bygger
shelters og lærer om geometri og matematik. Eller at man i den lokale ungdomsklub
kan lære at lave økologiske cremer og
parfumer.
Det kan være længere forløb, workshops
eller lignende, hvor børn, unge og måske
deres familier mødes jævnligt over en
periode til sjove, lærerige fritidsaktiviteter
med tydeligt science-indhold. Eller det kan
være et helt nyt forløb eller udvikling af
nogle aktiviteter, der allerede er i gang.
Vi ser gerne, at der er tænkt over, hvordan
man tiltrækker børn og unge, som ikke i
forvejen har science inde på livet. Og vi
ser gerne, at der er tænkt over, hvordan
man sikrer en god kønsbalance. Det er ikke
fordi alle initiativer skal være for alle slags
børn og unge. Men vi lægger vægt på, at vi

også får udviklet tilbud til nogle af de børn
og unge, som ikke har stærke scienceressourcer i deres netværk og hverdag. Og
vi lægger vægt på, at vi også får engageret
både drenge og piger i science-aktiviteter.
Plads til eksperimenter
Der er ikke så mange danske erfaringer
med at lave science-aktiviteter for børn
og unge i fritiden, så vi bliver nødt til at
eksperimentere og prøve nogle ting af.
Det handler om at finde balancen mellem
på den ene side at synliggøre science, som
noget der har med vores dagligdag at gøre.
At dét at forstå fysikkens love, at kende til
kroppens opbygning, at forstå de økologiske kredsløb, er noget der gør en bedre i
stand til at håndtere og mestre verden. Og
på den anden side, at science er indbagt i
noget sjovt, noget man brænder for, noget
der gør en bedre til det, man gerne vil være

bedre til – og ikke noget, man bare skal
lære på en skolebænk uden relation til
hverdagen.
Vi ved ikke præcis, hvor den balance er.
Det vil vi gerne bede om hjælp til ved at
opfordre ungdomsskoler og andre, som har
med børn og unge at gøre i hverdagen, til
at byde ind med gode ideer.
Vil din ungdomsskole være med til at udvikle sjove, lærerige science-aktiviteter for
unge i lokalområdet?
Så besøg os på veluxfoundations.dk og
læs mere om, hvordan og hvornår I kan
søge støtte til projekter rettet mod børn og
unge i fritiden.
Næste udgave af bladet Ungdomsskolen
er et temanummer om science og de øvrige
STEM-fag. Bladet udkommer først i marts.

Vælg MILIFEs anerkendte psykologisk-pædagogiske efteruddannelse og kurser for alle pædagoger, lærere og vejledere
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Læs mere på
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KL´s Børn & Unge Topmøde 2019
Årets Børn & Unge Topmøde i Kommunernes Landsforeningen havde overskriften
”Social mobilitet – æblet må godt falde
længere fra stammen” og fandt sted i Aalborg i dagene, hvor januar blev til februar.
På topmødet var der bl.a. tale af undervisningsminister Merete Riisager, oplæg ved
Arne Eggert fra KL og konsulent Gro Emmertsen Lund, der talte om usynlige social
eksklusionsprocesser, samt forskellige
temamøder. Formand for Ungdomsskoleforeningen Lars Buchholt Kristensen og
sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen deltog
på foreningens vegne.
Personalenyt
Cecilie Lehn Rasmussen, som sidste år var
i virksomhedspraktik på Ungdomsskoleforeningens sekretariat, er blevet ansat
som projektkoordinator på det nye, store
projekt ”Når fritid bli´r til fremtid”. Cecilie er
uddannet cand. scient. soc. i sociologi fra
Aalborg Universitet. Programleder for projektet bliver Hanne Kirk, som de seneste
år har været programleder for Læringslokomotivet, der afsluttes i løbet af foråret
– selvfølgelig fulgt til dørs af Hanne.
Nye praktikanter
Ungdomsskoleforeningens sekretariat får
fra februar og frem til sommerferien to
nye praktikanter. Vi byder velkommen til
Anna Petersen og Sine Boye Kromann, som
læser henholdsvis statskundskab og dansk
på Syddansk Universitet.
Anna og Sine vil især varetage opgaver
indenfor projektudvikling, analyse og kommunikation.

Læringslokomotivet
– retningslinjer og
anbefalinger

Pixi-foldere om Læringslokomotivet
”Læringslokomotivet – retningslinjer og
anbefalinger” lyder titlen på en ny lille
pixi-folder, hvor du kan blive klogere på
intensive læringsforløb. Folderen er lavet
på baggrund af evalueringer og erfaringer
og kommer med idéer og anbefalinger til,
hvordan man kommer i gang med forløb på
egen ungdomsskole.
I en anden folder, ”Om eleverne på læringslokomotivet” kan du læse om tidligere
elevers oplevelse med Læringslokomotivet
– fra rejsens begyndelse til vejen tilbage til
egen klasse. Se mere på ungdomsskoleforeningen.dk
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Bedst sammen!-konference
Hvad virker i samarbejdet omkring unge
i læringsvanskeligheder? Den 6. februar
har Ungdomsskoleforeningen indbudt til
konference, hvor Epinions evaluering af
Læringslokomotivet bliver præsenteret.
På konferencen vil Christian Kjeldsen, DPU
og Andreas Rasch-Christensen, VIA give
deres forskningsperspektiv på intensive
læringsforløbs effekt og relevans i relation
til målet om ungdomsuddannelse til alle
ligesom man kunne få et politisk blik på
samfundsopgaven fra Anne Vang, Børneog kulturchefforeningen og Arne Eggert,
KL.

Informationsmøde om
erhvervsskoleaftale
Ungdomsskoleforeningen holdt i januar i
samarbejde med Landsforeningen af 10.
klasseskoler informationsmøde om den
nye aftale om erhvervsuddannelserne (læs
artiklen på side 4-5 her i bladet). På mødet,
som havde godt 60 deltagere, informerede
afdelingschef Jesper Nielsen og chefkonsulent Per Bredholt fra Undervisningsministeriet om aftalen, ligesom der efterfølgende var dialog om perspektiverne fra
ungdomsskoler og 10. klasseskoler.
Netværksmøder
Der blev afholdt netværksmøde om almenundervisning den 1. februar på Næstved
Ungdomsskole. Fokus for mødet var samarbejde med og forstyrrelse i lokalområdet,
anderledes rejser og demokrati/valg.
Cathrine Jane Thomas og Søren Hanmann
Larsen fra Ungdomsskoleforeningen deltog
i mødet.

Ny formand for Børnerådet
Børne- og socialminister Mai Mercado
har udpeget nye medlemmer af Børnerådet herunder en ny formand. Ny
formand for de næste tre år er Mette
With Hagensen, som sidste år afgik
som formand for Skole og Forældre.
I den forbindelse har Mette With
Hagensen deltaget i flere møder og
konferencer i Ungdomsskoleforeningens regi – senest i Efterårskonferencen i november.

Fritidsjob er nøglen
til løsningen
AF E J N AR B O P E DE R S E N
S E KR E TAR IATS CH E F

Kort før jul dumpede et meget spændende
”old-fashioned” papirbrev ned i Ungdomsskoleforeningen postkasse.
I sig selv er sådan et brev jo en særlig begivenhed i disse digitale tider, hvor verden

Årsmøde i LU
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere afholder årsmøde og årsmødekursus den 3.-5. april på Munkebjerg
Hotel. Tilmeldingsfristen er den 28.
februar.
Seksualundervisningen halter
Undervisning i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
bliver ikke prioriteret højt nok i grundskolen. Sådan lyder konklusionen på
en ny undersøgelse af området, som
Undervisningsministeriet har foretaget. Elevernes svar indikerer således,
at undervisningen er utilstrækkelig
især på folkeskoler.
Læs mere på uvm.dk

For ungdomsskolerne
og deres forening er
det et kæmpe skulderklap, at den sociale del af den AP Møllerske Støttefond har
blåstemplet 23 skolers og Ungdomsforeningens ansøgning.
hele tiden flasher ud på Instagram og
snapchat og lignende platforme. En mindre
sensation er det til gengæld, at selveste
Ane M.M. Uggla, datter og arvtager til
legendariske Mærsk McKinney Møller,
havde noget på hjerte at fortælle landets
ungdomsskoler – materialiseret via deres
samlende Ungdomsskoleforening.
Indeholdende i brevet var en underskrift på
en pæn stor donation til at igangsætte en

meget samfundsnyttig indsats i et banebrydende samarbejde mellem en kommunal skoleform og et cooperativt fællesskab
i form af den traditionelle hæderkronede
andelsbevægelse, repræsenteret ved et af
selskaberne, nemlig Fakta butikkerne.
Andetsteds i bladet er projektet og indholdet mere faktuelt beskrevet. Ærindet
på dette sted er derfor i højere grad at
perspektivere betydningen af det dejlige
brev. Det handler nemlig helt nede på
jorden om, at videnskaben har bevist, at
fritidsjob er en god og træfsikker metode
for udsatte unge, når de skal finde tilbage
på hovedsporet og skabe fundamentet for
en fremtidig tilværelse i arbejdslivet enten
som lærling eller som almindelig arbejdsperson.
For ungdomsskolerne og deres forening er
det et kæmpe skulderklap, at den sociale
del af den AP Møllerske Støttefond har
blåstemplet 23 skolers og Ungdomsskoleforeningens ansøgning. Dels anerkendes
det, at vi er pålidelige og kvalitetssikre
aktører overfor disse unge. Dels er der
en stærk tro på, at vi sammen med de
kompetencer fakta-butikkerne kan skabe
nye spændende og bæredygtige løsninger i et grænseland mellem kommune og
foreningssektoren.
Ambitionen med projektet er selvfølgelig
tillige, at de modeller omkring fritidsundervisningen, vi kommer omkring, kan være
en inspirationskilde for den øvrige del af
fritidsundervisningen såvel hos deltagerne
som på landets øvrige ungdomsskoler.
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Når fritid bli´r til fremtid
Sådan hedder et nyt stort projekt, som
Ungdomsskoleforeningen netop har søsat
i samarbejde med 23 ungdomsskoler og
fakta – og med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond. Med projektet, som
vil løbe over seks år, får op mod 3.700
udsatte unge mulighed for at deltage i et
træningsforløb, som skal kvalificere dem
til et fritidsjob.
Læs om projektet på side 12-13 inde i
blandet og læs om perspektiverne i sekretariatschefens klumme på side 19.

Erhvervsskoleforlig og 10. klasse
”Jeg er rigtig glad for, at vi er blevet enige
om en omfattende aftale, som skal gøre
vejen fra folkeskole til faglært nem og
attraktiv for de unge”. Sådan siger undervisningsminister Merete Riisager om det
nye erhvervsskoleforlig. Læs om forliget
på side 4-5 og læs Ungdomsskoleforeningens kommentarer i lederen på side 3.

Workshop om processer
Den 15. januar afholdt Ungdomsskoleforeningen workshop om procesdesign og -facilitering. Her gav proceskonsulent Lise Kjærgaard deltagerne indblik i, hvordan man styrker sin organisationskultur og forbedrer sine kompetencer i forhold til det at afholde
og facilitere processer som workshops og møder samt det at skabe gode betingelser
for samarbejde og medarbejderinvolvering. Godt 20 medarbejdere fra ungdomsskoler i
hele landet deltog i workshoppen.

