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Man siger
unge drikker…
Vi skal skabe rammer for unges samvær, hvor alkohol ikke er centralt.
Sådan lyder en af anbefalinger i rapport om unges alkoholkultur
AF S ØREN H ANM ANN L A R SEN

Den gode nyhed er, at danske børn og unge starter senere og
generelt drikker mindre alkohol end for 20 år siden.
Men de danske unges alkoholforbrug er stadigt højt
i sammenligning med andre europæiske lande, og
ikke mindst binge-drinking – det at unge drikker
meget og tæt med det formål at blive fuld og
miste kontrol – er udbredt især blandt unge på
ungdomsuddannelserne.
I det hele taget stiger unges alkoholforbrug
markant, når de begynder på en ungdomsuddannelse.
Unges alkoholkultur
Derfor er Vidensråd for Forebyggelse udkommet med en temarapport, der samler
og giver et overblik over relevant forskning på området, samt angiver forslag til
handling.
Meget handler om lovgivning og unges
adgang til alkohol, så de mest interessante
kapitler set fra ungdomsskolers side vil nok være betragtningerne omkring unges alkoholkultur og dansk alkoholkultur
generelt samt disses samspil. Hvorfor har vi i Danmark lettere ved
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at være kritiske over for den enkeltes alkoholforbrug end overfor
de måder, vi drikker sammen på?
Ok ikke at drikke
En af anbefalingerne er da også at skabe
fester eller andre samværsformer for unge,
hvor det er tydeligt socialt acceptabelt ikke
at drikke alkohol.
”Social begivenheder, som har til formål at
skabe bånd mellem unge, bør ikke inkludere
alkohol som et centralt (nogle gange ekskluderende) element. Her har ungdomsuddannelserne
en vigtig rolle at spille ved at sætte rammerne.”
Her kunne ungdomsskoler måske spille en rolle i
samspil med ungdomsuddannelserne.?
Desværre udfolder rapporten ikke mange yderligere overvejelser om hvordan dette kunne ske, men
det ligger måske i den formålsbeskrivelse: at skabe
overblik og debat. Det gør den.
Rapporten ”Unges alkoholkultur – et bidrag til debatten” er udgivet af Vidensråd for Forebyggelse og kan
downloades via www.vidensraad.dk.

Kom på sekretærkursus!
- Forandringer spørger ikke om lov
- Takt og tone – med plads til unoder
- Kunsten at brokke sig
Sådan lyder overskrifterne for de tre oplæg, som finder sted
på årets sekretærkursus den 18.-19. november 2019 på Hotel
Christiansminde i Svendborg.
Der er stadig enkelt ledige pladser, men tilmeldingsfristen
udløber snart. Læs mere på ungdomsskoleforeningen.dk
under kurser

Velkommen,
Pernille!
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

”Du er en rebel”. Sådan lød det bl.a. fra
Merete Riisager, da hun – som traditionen
byder – holdt en lille kritisk og kærlig tale
ved ministeroverdragelsen i Undervisningsministeriet sidst i juni. Den nye minister,
Pernille Rosenkrantz-Theil, fik også et lille
råd med på vejen af sin forgænger:
”Læg arm med Finansministeriet. Undervisningsministeriet er et ministerium i sig
selv,” sagde Merete Riisager ifølge
altinget.dk
Det sidste håber og tror vi, at den nye
minister vil lytte til. Hun har gennem sin
politikerkarriere vist sig både handlekraftig og viljefast, og mon ikke de kvaliteter
følger hende ind på posten som Børne- og
Undervisningsminister?
Kontante meldinger som ”Jeg er ikke sat på
jorden for at forhindre unge mennesker i at
komme i gang med en uddannelse, alene
fordi de har klaret optagelsesprøven dårligt
i et fag,” kunne i al fald tyde på det. Prøver
og test kan være vigtige retningspile, men
de må ikke fremstå som barrierer, der
hindrer de unge, der både kan og vil, i at nå
deres mål.
Under alle omstændigheder ser vi frem
til samarbejdet. Ikke for vores egen skyld,

men for de unges. En del unge har for det
første brug for at blive understøttet i deres
vej ind i uddannelsessystemet. Det gælder
ungdomsskolernes heltidsundervisning,
gode tilbud om 10.klasse i et ungemiljø
samt diverse brobygningsforløb til fx
erhvervsuddannelserne.
En af de opgaver den nye minister har
liggende på sit bord er netop ønsket om at
erhvervsrette 10. klasse og genoptagelsen
af den nedsatte ekspertgruppes arbejde.
Hensigten er vi enige i, men det er vigtigt
at bevare bredden i tilbuddet. Derfor vil
vi opfordre den nye minister til at læse
og være lydhør over for de refleksioner og
anbefalinger, som det alternative ekspertudvalg er kommet med i rapporten
”Fremtidens 10. klasse” (se sidste udgave
af Ungdomsskolen).
Vi er også glade for, at ministeren allerede
har meldt ud, at hun vil have øjne og ører
rettet imod ulighed og mistrivsel. Unge,
som af forskellige årsager, ikke trives i den
almindelige skole- og uddannelsesverden,
skal fortsat tilbydes alternativer som fx
ungdomsskolens heltidsundervisning eller
intensive læringsforløb, som ungdomsskoler praktiserede det i Læringslokomotivet
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– forløb, der kan være med til at løfte dem
tilbage på sporet.
For det andet har de unge brug for gode
fritidstilbud, som både danner og uddanner – et dobbelt sigte, som allerede
fra ungdomsskolens fødsel har været
rettesnor for vores almenundervisning.
Ungeindflydelse, almendannelse og demokratisk dannelse er og vil forsat være væsentlige elementer i ungdomsskolernes og
ungdomsskoleklubbernes virke og hverdag.
Både for at skabe fremtidens engagerede
og demokratiske borgere, men også fordi
engagement, trivsel og et godt fritidsliv
fremmer indlæringen og dermed muligheden for at gennemføre en uddannelse.
En nyt skoleår er netop gået i gang. Fra
Ungdomsskoleforeningens side ser vi frem
til endnu et års samarbejde med medlemsskoler og alle samarbejdspartnere. Og vi er
som altid parate til konstruktiv dialog og
samarbejde med Undervisningsministeriet
og dermed også med den nye minister.
Læs også portrættet af Pernille Rosenkrantz-Theil på side 4-5.

Tryk: FROM Grafisk, Gejlhavegård 23,
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Det er ganske vist…
Danmarks nye børne- og undervisningsminister hedder
Pernille Rosenkrantz-Theil

AF BJARNE MOURIDSEN

”En lille fjer kan nok blive til fem høns”.
Sådan slutter H.C. Andersens eventyr ”Det
er ganske vist!”. Men at høns kunne blive til
en ministertitel, var der nok ikke så mange,
der havde regnet med. Men det er også
ganske vist!
Da Pernille Rosenkrantz-Theil før sommerferien blev udnævnt til ny børne- og
undervisningsminister, blev den gamle
historie fra 1994 fundet frem atter engang.
Historien om, hvordan hun som ung gymnasieelev var med til fra tilhørsrækkerne
at kaste dværghøns ned i Folketinget som
protest mod nedskæringer på uddannelsesområdet. Nu skal hun selv forvalte
området, så må tiden vise, om det bliver
med nedskæringer eller måske ligefrem
opnormeringer.
Har allerede markeret sig
Der har generelt været lidt stille om regeringen hen over sommeren, men den nye
undervisningsminister har faktisk allerede
udvist handlekraft.
For det første meddelte hun kort efter sin
tiltrædelse, at hun ikke ville igangsætte
det såkaldte Frihedsforsøg for Folkeskoler,
hvor op til 75 folkeskoler kunne søge om
at deltage – et initiativ, som forgængeren
Merete Riisager søsatte i marts måned.
For det andet foretog hun først i august en
lynindgreb i forhold til optagelseskravene
til gymnasiet, hvor hun sløjfede kravet
om at elever fra prøvefri fri- og efterskoler
skulle have minimum 4 i alle fire eksamensfag, når de gik til optagelsesprøve.
”Jeg er ikke sat på jorden for at forhindre
unge mennesker i at komme i gang med
en uddannelse, alene fordi de har klaret

optagelsesprøven dårligt i et fag,” udtalte
Pernille Rosenkrantz-Theil i den forbindelse.
For det tredje aflyste ministeren det ellers
traditionsrige Sorø-møde, som normalt
finder sted først i august. Begrundelse
var, at der var for kort tid til at planlægge
mødet fra udnævnelsen til mødet skulle
finde sted.
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Fokus på ulighed og mistrivsel
Endelig har hun også udtalt, at regeringen
som noget af det første vil undersøge
muligheden for ”at stille de nationale test
i bero,” som hun skrev i et indlæg i BT sidst
i juli.
Indlægget slutter med følgende erklæring:
”I de kommende år vil jeg politisk have
øjnene stift rettet på uligheden og på den

Blå Bog:
•

I de kommende år
vil jeg politisk have
øjnene stift rettet på
uligheden og på den
voksende mistrivsel
voksende mistrivsel. Vi skylder vores samfunds mindste nogle bedre rammer at være
børn i.”
Udfordringerne
Ud over disse små ”programerklæringer”
byder den kommende tid på andre større
udfordringer indenfor Rosenkrantz-Theils
ressortområde.
For det første skal reformer vedrørende
erhvervsskolerne og den nystartede FGU

implementeres – ligesom folkeskolereformen fra 2013 nok stadig vil vække debat.
Om reformen skrev Pernille RosenkrantzTheil allerede i december 2012 i et opslag
på Facebook:
”Min knægt begynder i skole til sommer.
Glæder mig over regeringens folkeskolereform, som er et solidt løft med langt flere
timer til børnene og en mere sammenhængende hverdag.”
Siden er reformen som bekendt blevet
reformeret flere gange, og antallet af timer
er sat ned.
Endelig er der selvfølgelig en evt. reform
af 10. klasse med det mål at gøre den
mere erhvervsrettet og i den forbindelse
måske et eftersyn at kommissoriet for den
nedsatte ekspertgruppe jf. sidste udgave
af bladet.
Det skal blive spændende at følge den nye
ministers arbejde.

•

•

•

Født den 17. januar 1977 i Skælskør. Opvokset i Korsør, hvor hun
gik på den lokale Korsør byskole
- nu Baggesenskolen. Hun blev
student fra Vester Borgerdyd
Gymnasium og har en bachelor i
statskundskab fra Københavns
Universitet.
Hun har været kampagneleder
i Operations Dagsværk, ansat
i Folkekirkens Nødhjælp 2001,
kommunikations- og strategikonsulent for FOA i 2008 og hovedbestyrelsesmedlem i Enhedslisten
fra 1996. I 2001 fik hun for første
gang sæde i Folketinget valgt i
Fynskredsen.
Pernille Rosenkrantz-Theil valgte
overraskende i 2008 at bryde med
Enhedslisten og melde sig ind i
Socialdemokratiet.
Pernille Rosenkrantz-Theil har
tidligere været børneordfører,
socialordfører, handicapordfører
og klima- og energiordfører 20112014. Hun var formand Undervisningsudvalget i 2015-2019.

Nyt system til nye tider ?
• Elevadministration - komplet samlet løsning
• Integreret hjemmeside - responsiv, naturligvis
• Omfattende klub-modul
• Betaling, MobilePay og Grejbank
• Løn, App, Webshop, 8-16 tlf. support
...og meget mere !

Nu på mere end hver 3. ungdomsskole
Ring på 7027 1970 for et uforpligtende møde.
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Vandet er meget
mere end en badetur
Sådan er det jo med øer! Også med Mors – der er vand hele
vejen rundt! Det udnytter Morsø Ungdomsskole gennem en
stor satsning på vandaktiviteter
AF UNGDOMSSKOLEIN SPEKTØ R JO HN L A ND BO, MO R SØ UN G DO M S S KO L E

Vi syntes i ungdomsskolen, at der var alt
for få, især unge, der udnyttede det potentiale, der lå lige foran dem. Vi kunne se
et potentiale for oplevelser, fællesskaber,
kompetencer, motion og sport; kort sagt et
rigere fritidsliv og et bidrag til styrkelse af
foreningslivet.
At det så samtidig måske kunne flytte
fokus fra ”mangeltænkning” over på de
muligheder, vi trods alt har som en lille
kommune langt mod vest, var endnu en
gevinst.
Udfordringerne
Nu er det bare sådan, at der ikke automatisk opstår en stor lyst til vandaktiviteter,
bare fordi ungdomsskolen slår nogle hold
op i et pænt spraglet katalog. Der var
udfordringer.
Meget få af de unge brugte vandet til
andet end en badetur i ny og næ, og mor
og måske også far kunne blive grundigt betænkelige ved, at deres barn bogstaveligt
talt skulle ud, hvor de ikke kunne bunde.
De lokale foreninger, der tilbød vandaktiviteter var præget af høj gennemsnitsalder
og manglende appel til de unge. Og det er
vel klart for alle, at der skal pænt meget
grej til for at kunne give et alsidigt tilbud.
Og når sikkerhedsaspektet skal ind over
det hele, og det skal det, så skal der lige
en følgebåd og adskilligt sikkerhedsudstyr til. Hertil kommer medarbejderes og
instruktørers uddannelse og kompetencer
på området. Det drejer sig om instruktøruddannelser i mange forskellige aktiviteter,
diverse ”kørekort”, førstehjælpsuddannelse
og de rigtige pædagogiske kompetencer.

En bred vifte af aktiviteter søsat
Vi ansatte et par dygtige instruktører
fra den lokale sejlklub og roklubben og
indledte et samarbejde med en mobil
grejbank i området – og sørme om ikke en
vandkyndig ungdomsskole- og friluftsvejleder søgte og fik afdelingslederstillingen
hos os.
Således delvist rustet kunne vi tage fat
på den del af strategien der handlede om
at vænne de unge til vand. Forskellige
skoleklasser blev til tilbudt vandaktiviteter
i skoletiden som teambuilding eller som
”vanddage”.
I takt med at vi gennem forskellige fonde
fik erhvervet os RIB-båd, mobilt redningstårn og masser af grej, har vi udvidet
tilbuddet til skolerne, så alle 6. og 7. klasser
får en dag på vandet med ungdomsskolen.
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Det kendskab til mulighederne på og i vandet gør, at vi kan fylde fritidshold også om
vinteren, hvor træningen (og legen) foregår
i Jesperhus badeland til kajak- og paddleboard samt dykning. Desuden uddanner vi
unge som livreddere og brandkadetter, der
instrueres i redning fra båd.
Senest har vi i den sidste uge af skolernes
sommerferie haft 38 skønne unge på tre
dages sommercamp med overnatning på
stranden, windsurfing, SUP boards , XLAirsups, kajakker, snorkling, watercasting
fra tre RIB-både og landsætning på Fur.
Planer om søsportscenter
Vores satsning på vandaktiviteter har
givet os et større samarbejde med flere
foreninger; dykkerklubben, sejlklubben og
roklubben, ligesom vi laver aktiviteter un-

der Kulturmødet, hvor turister kan få gratis
instruktion i kajak og paddleboard.
Men måske allervigtigst, så har vores synlighed på området givet os plads i planlægningsgruppen for et kommende søsportscenter i Nykøbing. Vi har gennem nogle
år arbejdet strategisk på at etablere en
NFS-skole under ungdomsskolen (nej, ikke
ham, men Natur- Frilufts- og Søsportsskolen). Med et søsportscenter som naturligt omdrejningspunkt er en sådan ”skole”
med ”læseplaner” for alle årgange blevet
særdeles realistisk. Og det er jo svært at
lade være med, at tænke det sammen med
reel natur- eller friluftsvejledning.
Cold Hawaii
Det er interessant at se vores satsning
eller fokus på området i konteksten ”hvad
rørte sig i det øvrige lokalsamfund?” Eller
”hvad var de nye trends?”.

De fleste ved vel, at begrebet ”Cold Hawaii”
dukkede op sidst i 90´erne. Et begreb, der
dækkede surfaktiviteter m.m. ved Thys
Nordsøkyst; fra Agger i syd til Hanstholm
i nord.
Samtidig var vi nogle få, der havde fået
skabt den mobile Grejbank Nordvest.
Med en vision om at gøre vores område af
landet til stedet, hvis man hvor som helst i
landet overvejede aktiviteter eller uddannelse indenfor natur og søsportsaktiviteter
lykkedes det os på grundlag af denne
grejbank og nogle ildsjæle at skabe den
erhvervsdrivende fond ”Nordvest Safari
Thy-Mors-Doverodde Købmandsgård” –
det sted, der nu også skal huse en afdeling
af Statens Museum for Kunst!
Se på tendenserne!
I mellemtiden er vores organisation
Nordvest Safari virksomhedsoverdraget

til Thisted Kommune. Aktiviteterne kører
altså videre i kommunalt regi.
Parallelt hermed var jeg så heldig, sammen
med to ildsjæle fra hhv. en lokal efterskole
og Sundby Havn at danne organisationen
SOL, en samarbejdsorganisation omkring
Limfjorden. Heri skaffede vi via fonde RIBbåd og store mængder grej til områdets
institutioner og foreningers (næsten) frie
benyttelse.
Min pointe med dette sidste afsnit er at
vise, at det er vigtigt som leder at kigge
lidt ud over savannen og se på tendenser
og trends og så bygge ungdomsskoleaktiviteter på noget, som græsrødder allerede
”makker i” som vi siger på Mors.
Stafetten sendes videre til UngHerning

SIDSTE UDKALD.......

SKIREJSER 2020
Der er efterhånden et begrænset antal pladser
tilbage i ungdomsskolernes højsæson i uge
7 og 8. Vi har lavet en oversigt over ledige
pladser. Pladserne sælges efter først til mølle.
Skal I på skirejse i 2020, og er du interesseret
i at høre om jeres muligheder, så ring til os på
telefon 80 20 77 80.
NEUKIRCHEN.......

Nemt og bekvemt

Uge 7
• Neukirchen - 4 skidage fra kr. 2.948,• Matrei - 5 skidage fra kr. 3.798,• Nassfeld - 4 skidage fra kr. 3.598,-

Uge 8
• Neukirchen - 4 skidage fra kr. 2.898,Priserne inkluderer: Busrejse Østrig t/r, 3-4
overnatninger på gasthof, halvpension, 4-5
dages liftkort og skileje samt skihjelm.

Stor erfaring med håndtering af ungdomsskolerejser
Fast og erfaren kontaktperson fra start til slut

Dublin fra 2.000,-

Ring til Lise eller Brian - 80208870

NASSFELD......

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK
RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
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”Også vores kamp”
Forældrekupeen har i skoleåret 2018/19 været tilkoblet Læringslokomotivet i 10 ungdomsskoler. Epinion har evalueret indsatsen, og Ungdomsskoleforeningen er optaget af at få delt de positive erfaringer
AF P ROGR AMLEDER HA NNE K I R K

Ungdomsskoler, der har gennemført Læringslokomotivet, har alle oplevet meget
stor interesse og engagement fra de unges
forældre. Langt hovedparten af forældrene har oplevet en stor udvikling hos
deres barn - personligt, socialt og fagligt i
forbindelse med campforløbet på Læringslokomotivet. På den baggrund har de også
været meget interesserede i en dialog
med underviserne om, hvordan de efter
campforløbet bedst ville kunne støtte op
om den positive udvikling hos barnet, som
de oplevede blev sat i gang på campen.
Denne positive forældreinteresse var baggrunden for Ungdomsskoleforeningens
dialog med Egmont Fonden om et ”forældrekompetenceforløb”, der i foråret 2018
resulterede i projektet ”Forældrekupeen.”
Formålet med Forældrekupeen er ”at inddrage forældre til unge i intensive læringsforløb i en systematisk og målrettet indsats
med henblik på at optimere og supplere
Læringslokomotivets helhedsorienterede
indsats og efterforløb gennem opfølgning i
både skole og hjem.”
Hensigten med Forældrekupeen er, ”at
styrke forældrenes kompetencer i at understøtte, videreudvikle og fastholde de unges
personlige, sociale og faglige udvikling,
så den unges udbytte af det intensive
læringsforløb får de bedste betingelser for
at forankres og fastholdes. Hertil betragtes
forældrene som vigtige ressourcer og medspillere, der har afgørende betydning.”
Forældrekupeen i praksis
Ungdomsskoleforeningen har udviklet et
”plug and play”-undervisningsmateriale
til Forældrekupeen, som de 10 involverede
ungdomsskoler har afprøvet. Materialet
består af en drejebog og en PowerPoint-

Forældrene har generelt oplevet et stort udbytte af deres deltagelse i Forældrekupeen, hedder det i Epinions rapport (foto Helle Bitsch Pedersen, Rebild Ungdomsskole)
præsentation med tilhørende opgaver og
øvelser til hver af de 5 workshops, som
Forældrekupeen består af. Forløbet har været afviklet med tre workshops i efteråret
2018 og to i foråret 2019.
Pædagogisk og didaktisk har der været
fokus på en faciliterende, involverende og
anerkendende tilgang, og indhold og temaerne i de fem mødegange er udvalgt og
metodisk tilrettelagt som mindset-baserede workshops med henblik på at stimulere
forældre og herved unge i retningen af et
udviklende (growth) mindset.
Evaluering af Forældrekupeen
De deltagende 10 ungdomsskoler har i
forbindelse med projektet givet udtryk for
positive tilbagemeldinger fra de deltagen-
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de forældre, og underviserne har derudover
selv oplevet Forældrekupeen som et meget
relevant tilbud.
Epinions afsluttende evaluering bekræfter
dette. Hovedkonklusionerne i rapporten
præsenteres her:
”Forældrene har generelt oplevet et stort
udbytte af deres deltagelse, og langt
størstedelen oplever, at forløbet har klædt
dem bedre på til at håndtere deres barns
udfordringer.”
En bemærkelsesværdig stor andel af
forældrene oplever, at Forældrekupeen har
medvirket til at klæde dem bedre på til at
håndtere deres børns udfordringer – både
hvad angår faglige, personlige og sociale
udfordringer. Størstedelen af forældrene
angiver ligefrem, at de har ændret deres

tilgang til deres barns udvikling – fx ved
at ændre måden, hvorpå de taler til eller
agerer overfor barnet.
Ikke kun barnets kamp
Derudover oplever forældrene, at de har
fået et værdifuldt indblik i deres barns
forløb på Læringslokomotivet, og at
Forældrekupeen på den måde har bidraget
til at gøre Læringslokomotivet til et fælles
projekt barn og forældre imellem.
Ovenstående understøttes af disse udtalelser:
Forælder: ”Jeg vil sige, at der på de oplæg, er
nogle idéer til, hvordan vi som forældre kan
hjælpe vores barn bedst muligt. Og vi lærer,
at det ikke kun er barnets kamp, men også
vores kamp.”
Underviser: ”Det, der har brændt sig mest
fast hos mig, er en mor, der har sagt, at det
ligesom er blevet et ’vi’. Efter det første intromøde havde de [barnet og moren] siddet
og snakket sammen. Sønnen havde sagt,
at han gerne ville være en del af det, og det
forpligtede også forældrene til at være med.
På den måde blev det meget til et ’vi’.”
Ungdomsskolernes oplevelser
Epinions evalueringsrapport har ikke kun
fokus på forældrenes oplevede udbytte af
indsatsen men også projektets implementering i de deltagende ungdomsskoler. På
dette område er konklusionerne:
”Stor opbakning til og stort engagement
i projektet blandt undervisere og lokale
projektledere”
”Samtlige undervisere i Forældrekupeen har
også deltaget i Læringslokomotivet, hvilket
opleves en stor gevinst – både processuelt
og udbyttemæssigt”
Forløbet har lokalt i de deltagende ung-

domsskoler været drevet af en personalegruppe, der gennemgående har bakket op
om projektet og om de tanker og principper, der har ligget til grund for konceptet.
Dette kommer dels til udtryk ved personalets egne beskrivelser og fortællinger
og bekræftes af den generelle opfattelse
blandt de deltagende forældre, der også
giver udtryk for, at de har oplevet personalet som både dybt engagerede og yderst
fagligt kompetente.
Personalet i Forældrekupeen er på samtlige ungdomsskoler rekrutteret fra samme
personalegruppe, som har afholdt elevernes camp-forløb, hvilket har været en
klar fordel for forløbet. Det har gjort både
forberedelse og afholdelse af workshops
lettere og mere effektiv rent processuelt,
at der har været tale om personale, der i
forvejen har haft samarbejdserfaring samt
erfaring med Læringslokomotivets pædagogiske tilgang. Og dels har det – bl.a.
i kraft af elevernes overvejende positive
oplevelser på camp-dagene – medvirket til,
at forældrene på forhånd har haft et godt
indtryk af personalet. Det været med til at
skabe optimale betingelser for at inddrage
forældrene i børenes oplevelse, hvilket
har været et centralt succeskriterium for
indsatsen.
”Undervisningsmaterialet fremstår som
både gennemarbejdet og tilstrækkeligt, og
konceptet er i overvejende grad blevet fulgt
som oprindelig tiltænkt og opfattes som
velegnet og relevant”, konkluderer Epinion i
rapporten.
Materialet
Forældrekupeen er blevet udarbejdet med
fokus på at skabe et så ”køreklart” koncept
for underviserne som muligt. Det bety-

der, at undervisere og projektledere haft
adgang til et undervisningsmateriale, der
af underviserne karakteriseres som yderst
gennemarbejdet og tæt på ”plug-andplay”.
Materialet er således blevet benyttet af
samtlige undervisere, og underviserne har
fundet materialet let at tilpasse til deres
respektive forældregrupper. Underviserne
har derfor kun i meget begrænset omfang
haft behov for at inddrage egne materialer
i forberedelsen.
Ovenstående understøttes af nedenstående citater fra hhv. en underviser og en
projektleder
Underviser: ”Vi har med glæde gjort brug af
hele materialet og kun tilpasset det, så det
passede til vores forældregruppe.”
Projektleder: ”Vi ’tænker konceptet’, vi er
så meget inde i det. Vi har fulgt konceptet,
men sikret os, at det blev internaliseret,
inden vi præsenterede det.”
Forældrenes deltagelse i projektet
Evalueringsrapporten påpeger, at forældrenes deltagelse i projektet har været
dalende:
”Indledningsvist høj, men dalende deltagelsesfrekvens”
På trods af stor gennemgående tilfredshed
med både tilgang og indhold på workshopsne, har deltagelsen undervejs i forløbet
været dalende. Mens næsten alle elever
har været repræsenteret af mindst én
forælder på de to første workshops, er deltagelsesfrekvensen faldet på de efterføl-

Fortsættes næste side...
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gende tre, og i særdeleshed på den sidste
workshop.
Evalueringen indikerer først og fremmest,
at frafaldet skyldes kombinationen af
forældrenes travle hverdag og forløbets
omfang/varighed – snarere end rent indholdsmæssige udfordringer ved konceptet.
Både undervisere og forældre peger nemlig
på, at forløbets tidsmæssige omfang, for
nogle forældre, har været en barriere for at
fastholde deres deltagelse i forløbet. Forældrekupeen er én forældreaktivitet blandt
mange andre (forældremøder, skolehjemsamtaler mv.), og jo længere tid, der går
fra elevernes camp-dage, des vanskeligere
har det været at fastholde forældrenes
opmærksomheden på indsatsen.
Derfor foreslår flere – både undervisere og

forældre –, at forløbets tidsmæssige omfang kondenseres og evt. nedjusteres for
at sikre en højere deltagelsesfrekvens.
Forældrekupeen fremadrettet
Ungdomsskoleforeningen er optaget af
at få delt de positive erfaringer med at
inddrage forældre mhp. at styrke de unges
læringsudbytte. Flere undervisere i de
deltagende ungdomsskoler har undervejs
i projektet givet udtryk for materialets
anvendelighed i andre sammenhænge fx
i samarbejdet med forældre i heltidsundervisningen eller forældre til elever i 10.
klasse.
Egmont Fondens støtte til projektet giver
mulighed for vidensdeling mellem fagprofessionelle og på den baggrund afholder

Ungdomsskoleforeningen gratis uddannelsesdage, hvor alle interesserede får
mulighed for at få indsigt i og praksiserfaringer med undervisningsmaterialet, så det
efterfølgende kan implementeres i en lokal
kontekst.
Læs mere om dette på ungdomsskoleforeningen.dk eller kontakt Hanne Kirk.
Epinions evaluering findes også på Ungdomsskoleforeningens hjemmeside.
På Ungdomsskoleforeningens YouTube kanal finder du videoklips, hvor både
forældre, unge og undervisere på Forældrekupeen fortæller om deres deltagelse i
Forældrekupeen.

Billige, skræddersyede studieture til USA

Tag med til USA. USA er de store drømmes land. Her hvor mulighederne er uendelige og den enkeltes ambitionerne
vokser helt ind i himlen – næsten. USA sætter stadig dagsordenen for mange ting her på vores klode, det være sig
økonomisk, teknologisk, musikmæssigt og på masser af andre områder.
New York | 7 dage/5 nætter
Boston | 7 dage/5 nætter

4.645
5.478

Chicago | 7 dage/5 nætter
Washington | 7 dage/5 nætter

5.060
4.945

San Francisco | 7 dage/5 nætter
Miami | 7 dage/5 nætter

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i fly fra København på økonomiklasse, overnatning på hostel i flersengsværelser
ekskl. morgenmad. For mere info. om priserne - se www.benns.dk/studietur.

Ring på 65 65 65 63
group@benns.dk | benns.dk
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5.595
5.810

Europe Goes Local
Det lokale set med europæiske øjne – og omvendt. Stort
europæisk samarbejdsprojekt barsler med fælles Charter

A F M A D S SØNDERG A ARD T HO MSEN, U NGD O MSSKO L EFO RE N IN G E N

”Europe Goes Local” hedder et stort
europæisk samarbejdsprojekt, som har til
formål at understøtte det internationale
på lokalt niveau i Danmark og en række
andre europæiske lande. Projektet er
finansieret via EU-programmet Erasmus+
og er i Danmark forankret i Styrelsen for
Forskning og Uddannelse.
Ungdomsskoleforeningen og en række
ungdomsskolefolk har igennem de sidste
par år været involveret i projektet, bl.a.
gennem oplæg, sparring på forskellige
dokumenter og deltagelse i konferencer.
Unge skal have en stemme
I juni deltog en håndfuld danskere,
herunder en repræsentant fra
Ungdomsskoleforeningen og to
ungdomsskoleledere fra hhv. Kolding og Høje Taastrup i det tredje
event i projektet. Formålet var
at diskutere vigtigheden af
ungdomsarbejde i lokalsamfundet og blive inspireret af
initiativer fra andre europæiske lande.
Igennem tre dage mødte
vi både officielle repræsentanter, forskere og ikke mindst
ildsjæle, der alle arbejder hen imod et
fælles mål; nemlig at sikre unges indflydelse i alle europæiske lande. Der var bred
enighed om, at gennem ungdomsarbejde
på et lokalt niveau, er vi med til at skabe
interessen og rammerne for at de unge
kan have en stemme i deres lokalsamfund.
Et fælles Charter
Som en del af projektet er der igennem det
seneste år blevet arbejdet på et fælles dokument; ”European Charter on Local Youth

Work”, der forsøger at sætte rammen og
italesætte kvaliteten ved ungdomsarbejde.
Dokumentet, der inden længe
kommer i en dansk
udgave,

fremme end i andre europæiske lande.
Hvad vi i ungdomsskolerne tager for givet;
når det kommer til aktiviteterne for de
unge, når det kommer til kravene vi stiller
til os selv og de andre vigtige voksne i ungdomsskoler og klubber samt kravene til
samarbejdspartnere – ja, disse krav
og forventninger vil være
helt nye i andre europæiske lande.
Sat ord på viden
Selv om nogle ting altså kan
virke banalt, så vil der alligevel være noget at hente i
charteret. Her er der nemlig sat
ord på mange af de ting, som vi
i de kommunale ungdomsskoler
godt ved er vigtige, men som er lidt
svære at få formuleret.
Europe Goes Local har allerede bidraget med at give inspiration og netværk
til en række ungdomsskoler – og charteret og andre produkter fra projektet vil
kunne inspirere endnu flere.

indeholder
en række råd og krav
til ungdomsarbejdet generelt,
til medarbejdernes kompetencer og til kvalitetskontrol af aktiviteterne. Der er gode
pointer at hente, som kan give inspiration
til arbejdet i ungdomsskolerne.
Fra dansk side vil nogle af pointerne heri
virke banale, men én ting har deltagelsen
i projektet også lært os, nemlig at vi i
Danmark på mange områder er længere

Europe Goes Local
Europæisk projekt der er finansieret
af EU-programmet Erasmus+ og har
til formål at understøtte ungdomsarbejde på kommunalt og lokalt niveau.
En række ungdomsskoler og Ungdomsskoleforeningen har bidraget til
projektet.
Se mere på hjemmesiden:
europegoeslocal.eu
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Ønsker øget fokus
på de sårbare
Er vi som ungdomsskoler dygtige nok til at inkludere de udsatte unge i
fællesskabet, spørger afdelingsleder Line Egelund, Nyborg Ungdomsskole, som i maj blev valgt til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse
AF BJARNE MOURIDSEN

Hvorfor stillede du op til bestyrelsen i Ungdomsskoleforeningen?
Jeg valgte at stille op til bestyrelsen, for
at være med til at øge fokus på særligt
heltidsundervisningen og SSP i Ungdomsskoleforeningen. Jeg ser et stort potentiale
i at få skabt en kobling mellem de særlige
målgrupper i heltidsundervisningen og i
SSP-regi til de mere almindelige unge, som
vi møder i klub og almenundervisningen.
Der er behov for at skabe bedre rammer for
fællesskaber på tværs af målgrupperne.
Derudover vil jeg arbejde for at ungdomsskolens branding styrkes, så vi fortsat og
flere steder i landet kan opleves som en
væsentlig kommunal samarbejdspartner.
Det skal være tydeligt, hvad vores skoleform kan og hvilke unikke muligheder, der
er for at løse mange forskellige typer af
opgaver omkring unge.
Heltidsundervisning og SSP
Fortæl om dit arbejde i Nyborg Ungdomsskole?
Jeg er ansat som afdelingsleder med ansvar for heltidsundervisningen samt SSP.
Jeg leder seks medarbejdere i heltidsundervisningen, hvor der er plads til ca. 20 elever,
som er præget af meget forskellige og ofte
komplekse problemstillinger. Jeg har en
stor samarbejdsflade med folkeskolerne i
kommunen, PPR, Børn & Familieafdelingen
samt forskellige opholdssteder.
I SSP er der tre medarbejdere - en er også
delvist klubmedarbejder. Jeg leder og faciliterer SSP-møderne, som afholdes hver
14. dag, hvor udgangspunktet er politiets
bekymring for unge samt bekymringer
vedrørende unge, hvor der er brug for en

drøftelse på tværs ud fra en kriminalitetsbekymring.
Klubben skabte fællesskaber
Hvornår stiftede du første gang bekendtskab med ungdomsskolen?
Det gjorde jeg, da jeg som ung gik i ungdomsklub med mange af mine venner. Jeg
husker det som et fedt fristed, hvor de
voksne var lidt mere rummelige og gerne
ville være sammen med os unge.
Der var en god stemning i klubben og det
var et godt sted at møde nye venner. Jeg
kommer fra en mindre landsby, så det at
have et sted at møde unge fra de andre
småbyer var en rigtig god ting, når der
kun var 10 andre jævnaldrende at vælge
imellem i min egen by. Jeg er sikker på at
ungdomsklubben var en stærk medvirkende faktor til at skabe mange fællesskaber på tværs af de unge i de småbyer, jeg
færdedes i som ung.
Hvad er din baggrund uddannelses- og
arbejdsmæssigt?
Jeg er nærmest udlært i ungdomsskolen,
hvor jeg har været ansat i mere end 10
år. Jeg kommer fra en stilling som lærer i
heltidsundervisningen, hvor jeg startede i
2008 som helt frisk fra seminariet. I 2011
blev jeg lærer med lederfunktion i samme
heltidsundervisning for i 2013 at blive
afdelingsleder på fuld tid med ansvar også
for SSP.
Fokus på de sårbare
I din motivering for at stille op, skrev du
bl.a. at du vil arbejde for større fokus på
heltidsundervisningen. Hvilke tanker har du
nærmere gjort dig?

12 | UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolen Nr. 7 September 2019

Jeg vil særligt arbejde for et øget fokus på
de sårbare og udsatte unge.
Jeg mener der er brug for, at der skabes
bedre rammer og flere aktiviteter med
henblik på at mindske barriererne for de
sårbare unge, så de kan se sig selv som en
naturlig del af almen- og fritidsundervisningen.
At netop denne gruppe oplever sig selv
som en del af fællesskabet kan være
en stærk medvirkende faktor til, at de
oplever sig selv som en succes i nogle af de
arenaer, de befinder sig i, hvilket igen kan
være med til at ændre deres selvopfattelse
og øge deres trivsel. Er vi som ungdomsskoler dygtige til at inkludere dem i vores
fællesskaber, hjælper vi dem også godt på
vej i uddannelses- og arbejdslivet.
Ungdomsskolen er som en alternativ skoleform med sin brogede flok af mere eller
mindre krøllede hjerner uden tvivl i stand
til at møde de unge, som er på kanten og
har behov for at se sig selv i nye fællesskaber.
Sammenfald i målgrupper
Hvordan ser du forbindelsen mellem heltidsundervisning og 10. klasse?
Jeg mener ikke på nogen måde ,at 10.
klasse i heltidsundervisningen er en konkurrent. Det er et godt supplement til de
elever, der ikke er i stand til at være i en
almen 10.klasse, men fortsat har behov for
at modnes henimod en ungdomsuddannelse. Det er et kritisk tidspunkt, når de
unge i denne aldersgruppe falder igennem
systemet.
Hvorfor og hvordan kan man koble heltidsundervisning og SSP nærmere?

Der er ofte sammenfald mellem målgrupperne, SSP’erne har ofte et godt kendskab
til de unge som kommer i heltidsundervisningen, hvilket ofte er med til at klæde
HU-personalet fagligt på, samt lette
overgangen for den unge.
Udfordringerne
Hvad er de største udfordringer for ungdomsskolen i de kommende år?
Jeg mener det er vigtigt at vi holder fast
i vores kerneopgave. Vi er et fritidstilbud
og en skoleform, som medvirker til at
understøtte folkeskolen med de særlige
muligheder, vi har i ungdomsskolens lovgivning. Får vi lov til det fremadrettet? Og
er vi dygtige nok til at gøre opmærksomme
på det vi kan?
Det bliver en udfordring at holde fast i den
særlige styrkebaserede tilgang til de unge,
hvor vi sammen med de unge kan arbejde
på livsduelighed og medvirke til at de fastholdes i skoletilbud.
De faglige krav i uddannelsessystemet
øges i disse år og er med til at presse flere
sårbare unge ud af folkeskolen, hvor vi
som ungdomsskoler skal være skarpe og
dygtige til at hjælpe dem tilbage til skolen
med særlige indsatser eller videre i et
særligt skoletilbud.
Endelig vil det fortsat være en udfordring
at gøre det politiske niveau opmærksom
på, hvad ungdomsskolen kan.
Når tiden ikke går med ungdomsskole, hvad
laver du så?
Så bruger jeg tid med mine to børn, venner
og familie. Derudover går fritiden med lidt
løb, læsning, Netflix og et gammelt hus,
der kræver opmærksomhed engang imellem.
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Ghettobegrebet
til debat
Bogen ”Kampen om Vollsmose” fokuserer på ghettobegrebet
og forskellige facetter af livet i Odense-forstaden
AF BJARNE MOURIDSEN

”Som minister vil jeg som noget af det
første stoppe med at bruge ghetto som
begreb”.
Sådan sagde den nye boligminister Kaare
Dybvad (S) kort tid efter sin tiltræden
ifølge dagbladet Politiken. Om et farvel
til begrebet ghetto så også betyder en
afskaffelse af den såkaldte ghettoliste, vides dog ikke, men givet er det nok, at den
fokuserede indsats på de udsatte boligområder vil fortsætte.
Ghettolisten
Ghettolisten så dagens lys i 2010 med
fremlæggelsen af den daværende regerings strategi ”Ghettoen tilbage til
samfundet – Et opgør med parallelsamfund i Danmark” – og siden har da har der
årligt været offentliggjort en liste over de
boligområder, hvor der er brug for en særlig
indsats.
Definitionen på et ghettoområde er
baseret på kriterier vedrørende den
etniske sammensætning, tilknytning til
arbejdsmarkedet, uddannelsesbaggrund,
overtrædelser af straffeloven samt bruttoindkomst.
Konkret og generel
Odense-forstaden Vollsmose er et af de
boligsociale områder, som hele tiden har
befundet sig på ghettolisten. I bogen
”Kampen om Vollsmose”, redigeret af
lektor og ph.d. Helle Lykke Nielsen fra
Center for Mellemøststudier ved Syddansk
Universitet, analyserer og debatterer
forskellige forskere bydelen ud fra et ønske
om at ”præsentere et mere nuanceret og
akademisk forankret billede af Vollsmose
end det, der normalt tegnes i medier og

rapporter”, som det lyder i bogen forord.
Selv om afsættet for bogen er Vollsmose,
er en del af kapitlerne af generel interesse
for alle, der arbejder med eller i boligsociale
områder. I det afsluttende kapitel analyserer Torben Rugberg Rasmussen fx selve
ghettobegrebet historisk og teoretisk samt
ikke mindst ordets sproglige belastning.
Andre kapitler omhandler konkrete
aspekter af livet i Vollsmose som brugen af arabisk blandt tosprogede elever,
religionens betydning, problemerne med
posttraumatiske stressforstyrrelser blandt
indbyggerne, de ældre samt – selvfølgelig
fristes man til at skrive kriminalitet, vold
og radikalisering.
Pull- og push
I kapitlet om vold og kriminalitet skriver
Mehmet Ümit Necef bl.a. ganske interessant om de såkaldte push- og pullteorier vedrørende unge nydanske mænds
involvering i kriminalitet. De førstnævnte
omfatter faktorer som marginalisering og
diskrimination, men de sidste er den forførelse og fascination, som en kriminel løbebane også kan have. Ifølge Mehmet Necef
har begge betydning, og han advarer mod
for ensidig fokusering på push-faktorer.
Radikalisering
Torben Rugberg Rasmussen er også forfatter til kapitlet om radikalisering og afradikalisering, hvilket sker med afsæt i såvel
terrorsagen fra Vollsmose i 2005-2006 og
unge Syriens-kæmpere. Heri hedder det fx
konkluderende:
”Udgangspunktet for fx skolerne i Vollsmose er ikke at lokalisere adfærd, der er
bekymrende, fordi den peger i retning af
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ikke fuldbyrdede radikale handlinger, men
derimod at forholde sig til adfærd, omgangsformer, holdninger og meningstilkendegivelser, der er bekymrende, fordi de markerer et fravær af trivsel, identitetsmæssige
problemer og et brud med hævdvundne
standarder for dannelse og moderne standarder for tænkning, moral og politik.”
Tonen i bogen er selvfølgelig akademisk
og analytisk, men praksishistorierne og
brugen af cases gør den også konkret. Den
giver god baggrund for forståelsen af de
problematikker, som findes i boligområder
som Vollsmose – ghetto eller ej.
Helle Lykke Nielsen (red.): Kampen om
Vollsmose. U Press 2019, 374 sider.

Mere nærvær – mere fællesskab
MOBILOPLADNING OG
OPBEVARING I SMART
VÆRDISKAB

Vores værdiskabe er perfekte til sikker opbevaring af elevers værdigenstande og mobiler. Samtidig er der mulighed
for at oplade mobilen. Skabet lader med 1,8 A, og kan oplade 3 telefoner ad gangen pr. rum - dvs op til 24 mobiler ad
gangen. Hvert rum har slidstærke stik i armeret stål til alle
typer mobiler. Skabet er udført i kraftig kvalitet og fungerer
med en letanvendelig fire-cifret kode.
LØSNINGER FRA 6.416,– kr. eks. moms.

Kontak os med det samme!
Vi kommer gerne og besøger jer til en uforpligtende snak om jeres behov
www.charging.dk – info@charging.dk
– Tlf: 3030
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Samarbejde på tværs
styrker fællesskaber
København Kommune er i oktober vært for den nordiske konference
”Storbyens hjerte og smerte”, som har unge og fællesskaber som tema

A F FR AN K STØ RUP, S O US CH E F O G O M R ÅDE L E DE R AF H E LT IDSU N DE RVIS N IN G E N , KØ B E N H AVN S KO M M UN ES UN G DO M S S KO L E

Når budgettet strammer alle de forkerte
steder, vendes blikket ofte indad. Vi holder
snuden i sporet, og der bliver længere
mellem helikopterturene, hvor vi stiger op i
de højere luftlag for at se på vores egen og
andres praksis.
I de nordiske lande står vi alle med den udfordring, at vi vedvarende skal levere mere
for færre ressourcer. Det er nærliggende
at skære inspiration og samarbejde fra og
fokusere på det nære. Men vi står med
fælles velfærdsstatsudfordringer, og derfor
giver det god mening at lytte til hinandens
bud på problemerne. De nordiske samfund
ligner hinanden, og det betyder, at vi kan
lære meget af hinanden.
Udfordringer løses på tværs
Københavns Kommune er vært for den
nordiske konference ”Storbyens hjerte
og smerte”, som holdes i oktober. Det er
vi, fordi vi fastholder, at udvikling, nytænkning og samarbejde også er en del af
kerneopgaven.
De nordiske lande er tæt forbundne
både historisk og i nutid, og mange af de
udfordringer, vi som samfund står overfor,
ligner hinanden og har fælles træk. Derfor
vil vi på konferencen bruge og styrke det
nordiske partnerskab gennem fælles problemløsning.
Nabo til nabo
På konferencen gives der ikke bare mulighed for at lære af de andre, men også

at bidrage aktivt til hinandens problemløsning. Har vi gode løsninger, skal vi dele
dem.
Det gør vi bl.a. ved at gå konkret til værks
med Nabo til nabo, som er et nyt koncept,
der aktiverer den viden, konferencedeltagerne tilsammen kommer med. Syv byer
har budt ind med aktuelle problemstillinger, som de ønsker konferencedeltagernes
hjælp til. Fx efterspørger Helsinki inspiration til at sikre unges involvering i ungdomsrådene, mens Aalborg har brug for
input til at bekæmpe hjemløshed blandt
unge. Alle deltagere gives mulighed for
at bidrage med egen viden og erfaringer i
arbejdet med de problemstillinger, de syv
byer ønsker drøftet og løsningsinput til.
Hvordan skaber og styrker vi positive fællesskaber for alle unge?
Temaet for årets konference er ”Unge og
fællesskaber”. Det udspringer af delte
erfaringer på tværs af de nordiske storbyer
om, at mange unge står udenfor eller føler
sig udenfor uddannelse, arbejdsmarked,
foreningsliv og samfundet generelt.
Byerne i det nordiske partnerskab, som
står bag ”Storbyens hjerte og smerte”,
oplever voksende vanskeligheder med at
tiltrække og inkludere alle unge i de samfundsmæssige fællesskaber. Desuden ses
en tendens til øget polarisering, som giver
grobund for negative fællesskaber. Målet
med konferencen er at søge bud og løsninger på denne udvikling. Hvordan sikrer vi,
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at skole, uddannelse, arbejde, klubber og
samfundet generelt bliver tilgængelige og
attraktive for alle unge?
Nye blikke på deltagelse og fællesskab
Konferencens oplægsholdere kommer fra
forskellige sektorer og med hver deres
indgangsvinkel. Tilsammen giver det en
bredspektret tilgang til spørgsmålet om
unge og fællesskaber.
Eksempelvis vil Nazem Tahvilzadeh kaste
lys på spørgsmålet om unges deltagelse
og engagement i demokratiet. Tahvilzadeh
er forsker ved det tekniske universitet,
KTH i Stockholm og beskæftiger sig med
medborgerdeltagelse, civilsamfundets
organisering, unges aktivisme og social
forandring i lyset af voksende ulighed og
opdelte samfund. På konferencen vil han
præsentere forskellige politiske tilgange til
udfordringen med at styrke unges deltagelse i politik med eksempler fra Stockholms udsatte bydele.
Under overskriften ”Forebyggelse af ungdomskriminalitet i politi og kommuner” vil
rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg komme
med et oplæg om politiets rolle i det forebyggende arbejde og om det tværsektorielle samarbejde omkring opgaven.
Den norske sociologiprofessor Aksel Tjora
bidrager med sit perspektiv på forståelsen
af fællesskaber. Han har i 25 år studeret
både fysiske og online fællesskaber. Denne
forskning er mundet ud i vigtige pointer
om idéen om at “designe inklusion”, og om

hvordan man kan invitere til at skabe og
opleve “øjeblikke af samhørighed”.
De unges stemme skal også høres
Det er naturligt også at give ordet til de
unge selv. Derfor kommer unge fra Københavns ghettoer på Ydre Nørrebro på konferencen og fortæller om deres erfaringer fra
Ressource Center Ydre Nørrebro (RCYN).
Det er unge med minoritetsbaggrund, som
føler sig ekskluderede og stigmatiserede
af det omkringliggende samfund. I RCYN
anerkendes de som ressourcer for lokalområdet, og det forventes at de bidrager som
frivillige hjælpere i centerets aktiviteter.
For at give de unge en stemme, når det
gælder udviklingen af fremtidens ungdomsliv, afholder vi desuden ungdomskonferencen Youth City Future Lab – A
Conference for Young Nordic Visionaries
i København d. 19. – 22. september. Her
mødes unge fra de nordiske byers ungdomsråd for at udvikle nye løsninger og
visioner for fremtidens ungevenlige storby.
Ungdomskonferencen er udviklet som en
pendant til Storbyens hjerte og smerte,
og resultaterne fra Youth City Future Lab
præsenteres på ”voksenkonferencen”.
Stafetten går videre til Aarhus
Aarhus er vært for Storbyens hjerte og
smerte i 2021. Temaet for konferencen ligger endnu ikke fast, men det er sikkert, at
den vil bidrage til vores fælles opgave med
at styrke unges trivsel.

Fotograf Johannes Jansson, norden.org
•

”Storbyens hjerte og smerte” er en konference om børn og unges trivsel i de
nordiske lande.

•

Konferencen fokuserer på unges levevilkår og udfordringer i storbyerne, og
deltagerne er embedsmænd, praktikere, politikere og forskere. Konferencen
bliver afholdt hvert andet år i en af de nordiske byer, som er en del af partnerskabet bag ”Storbyens hjerte og smerte”. Selv om titlen kunne indikere noget
andet, er tema og problematikker for konferencen ikke begrænset til unge i
storbyerne.
I år er Københavns Kommune vært for konferencen, som er planlagt i et samarbejde mellem Københavns Kommunes Ungdomsskole, Socialforvaltningen,
Børne- og Ungdomsforvaltningen og SSP København. Den første konference
blev afholdt i Aarhus i 1997.

•

Konferencen sætter i år fokus på ”Unge og fællesskaber”. ”Hvordan skaber og
styrker vi positive fællesskaber for alle unge?” Dette spørgsmål er overskriften på efterårets konference. Gennem formidling af den nyeste forskning og
udvikling af arbejdet med unge gennem workshops og netværksdannelse belyses temaerne inklusion, medborgerskab, tillid og medbestemmelse. Keynote
speakers er Noemi Katznelson (DK), Aksel Tjora(N), Bart Brandsma (NL) og
Aydin Soei (DK). Derudover er der workshops, samtalesaloner og meget mere.

•

Konferencen afholdes 9.-11. oktober 2019 på Crowne Plaza i København. Tilmelding og mere info på ungnord.com
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UNGIntro
Hvad er ungdomsskolen egentlig for en
størrelse? Det og meget mere kan du blive
klogere på, når Ungdomsskoleforeningen
den 23. september afholder temadag for
ungdomsskolernes fritidsundervisere,
administrative medarbejdere, ledere, konsulenter etc. – kort sagt alle nyligt ansatte
i ungdomsskoleregi.
Læs mere på www.ungdomsskoleforeningen.dk
Personalenyt
Anna Petersen, der i første halvår af 2019
var praktikant, er fra 1. august ansat som
studentermedhjælp. Hun er i gang med en
kandidat i statskundskab og skal primært
understøtte den politiske interessevaretagelse og interne organisationsudvikling.
Anna vil være på kontoret et par dage om
ugen.
Erik Wrang Larsen bød vi velkommen på
kontoret primo august. Erik er uddannet
cand. mag. i engelsk og idræt og er i første
omgang tilknyttet i en virksomhedspraktik
i tre måneder. Han vil primært beskæftige
sig med SSP-området og outdoor.
1. september starter Heidi Festersen som
ny kontorelev på sekretariatet. Heidi skal
være elev hos os i to år, hvor hun kommer til at arbejde med et særligt fokus på
administrationen af Coop Crew og desuden
med sekretariatets drift som helhed. Heidi
bliver en vigtig del af vores administrative
team sammen med Mette, Christina og

hendes nuværende vikar Hanne Clausen.
Endelig kan vi fortælle, at Heide Rosengren fra Ungdomsskolen Kolding er blevet
tilknyttet sekretariatet, hvor hun skal
facilitere og videreudvikle ungdomsskolernes landsdækkende demokratiarbejde i
UngDanmark.
Vi byder velkommen til alle fire.
Møde om 10. klasse
Den 3. september afholder Ungdomsskoleforeningen møde med Jan Olsen, som er
formand for ekspertudvalget for erhvervsretning af 10. klasse.
På mødet vil bestyrelsesformand Lars
Buchholt Kristensen og sekretariatschef
Ejnar Bo Pedersen orientere om ungdomsskolens synspunkter på området.
Facilitering af værdiskabende møder
Torsdag den 10. oktober afholder Ungdomsskoleforeningen workshop om facilitering af værdiskabende møder på Odin
Havnepark. Deltagerne bliver klædt på med
professionelle redskaber til mødeledelse,
der sikrer, at tiden bruges rigtig, at der
træffes kvalificerede beslutninger, og at
medarbejdere og kolleger engageres.
På workshoppen om mødeledelse gennemgås i fællesskab blandt andet:
•
Sådan forbereder du dig som mødeleder
•
Vigtige mødeværktøjer til at fremme
dialog, engagement og beslutningsdygtighed
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•

Sådan får du skabt ejerskab og uddelegering af ansvar og opgaver.
•
Sådan får du ro på den talende mødedeltagere og får den stille på banen.
Derudover får I tips til at holde energien og
få alle med. Læs mere på
ungdomsskoleforeningen.dk
Grejbanker
Ungdomsskoleforeningen har fået en
ny repræsentant i den landsdækkende
styregruppe for grejbanknetværket under
Friluftsrådet. Hidtil har Per Lindegaard
Christensen fra Odense repræsenteret
ungdomsskolerne, men da han nu går
på pension, er Christoffer Søe fra Dragør
Ungdomsskole udpeget som ny mand i
styregruppen.
Bestyrelsesseminar
Ungdomsskoleforeningens bestyrelse holder seminar den 11.-12. september. Her vil
der bl.a. blive gjort status på foreningens
visioner og målsætninger.
Forum100%
Den 25. september er der generalforsamling i Forum 100%. Her vil sekretariatschef
Ejnar Bo Pedersen deltage på Ungdomsskoleforeningens vegne.
Apropos Forum100% kan det tilføjes, at de
den 28. november afholder konference om
forebyggelse af digital mobning. Læs mere
på forum100.dk

Konferencer om forældresamarbejde
Læringskonsulenterne i Børne- og
Undervisningsministeriet står bag to
konferencer om forældrenes rolle i udvikling af børn og unges demokratiske
dannelse. Spørgsmålene, som vil blive
stillet og søgt besvaret lyder: Hvordan
kan vi som fagprofessionelle bruge
forældres ressourcer i udviklingen af
børn og unges demokratiske dannelse? Og hvordan kan samarbejde med
forældrene styrke følelsen af medborgerskab hos børn og unge?
De to konferencer finder sted i henholdsvis Aarhus den 8. oktober og
København den 23. oktober. Begge
steder vil der være såvel workshops
som oplæg ved Özlem Cekic, bl.a.
kendt for sine dialogkaffemøder, og
den norske professor i pædagogik
Thomas Nordahl.
Det er gratis at deltage i arrangementerne, men det kræver tilmelding.
Læs mere på uvm.dk/folkeskolen/
laeringskonsulenterne
Ungdomsringens årsmøde
og kongres
Den 22.-23. november afholder Ungdomsringen årsmøde og kongres på
Brandbjerg Højskole ved Jelling. ”Det´
kønt” lyder overskriften, hvor der i
form af oplæg og dialog sættes fokus
på fritidslivets potentiale til at skabe
større rummelighed indenfor og mellem kønnene. Læs mere på ungdomsringen.dk
Ny udsathed blandt unge
Ovenstående er overskriften for en
konference, som Center for Ungdomsforskning afholder den 25. november i
København. Her vil der blive sat fokus
på, hvordan udsathed blandt unge
skal forstås i lyset af de vilkår og
forandringer, der præger samfundet
og ungdomslivet i dag. Konferencen
er en del af et forskningsprojekt og i
samme anledning vil der blive lanceret
en interviewbog om emnet.
Læs mere på cefu.dk

Grænselandet skal
dokumenteres
AF E J N AR B O P E DE R S E N
S E KR E TAR IATS CH E F

For nyligt mødtes et af Ungdomsskoleforeningens netværk i Aalborg. Formålet var
som sædvanlig at opdatere hinanden på
nyheder samt at udvikle netværksmedlemmerne rent fagligt via dialog og oplæg med
relevans for dagsordenen.
Denne gang mødtes vi i Aalborg, og temaet
var bredt – nemlig noget med unges mentale sundhed og de tiltag, ungdomsskolerne hver især sætter i gang heromkring
samt de unges demokratiske indflydelse
herpå.
Som sædvanlig går snakken livligt, og
inspirationen flyder. Noget af det, som vi
er allermest enige om – og som vi måske
netop derfor engang imellem bør udfordres
på – er det forhold, at vores ungetilgang og
helt uforlignelige lovgivning giver muligheder for at lave indsatser i grænselandet
mellem det uddannelsesmæssige (læringsmæssige), det sociale og det kulturelle,
demokratiske og almendannende element.
Den trekant er unik, og den kan ingen andre uddannelsesinstitutioner eller lovgivninger på området matche.
Når dette spillerum er styrken – kan det
på en eller anden måde måske også være
akilleshælen!
Hvordan det, vil mange spørge? Jo, det
handler om, at disse – oftest mere uformelle – aktiviteter er uhyre vanskelige at
beskrive og dokumentere.
En ting er, at det er simpelt at notere
medlemsnavne og fødselsdatoer ved en
klubfest. Men de event- og dialogprægede
ting, som foregår i uformelle og svært
definerbare rum, kan være rigtig svære at
dokumentere som ungdomsskoleaktivitet.

De event- og dialogprægede ting, som
foregår i uformelle
og svært definerbare
rum, kan være rigtig
svære at dokumentere som ungdomsskoleaktivitet
Det gælder på det ungdomsdemokratiske
felt (som parentetisk bemærket vil være
temaet for næste udgave af ungdomsskolen, der udkommer primo oktober)
og på SSP-området som to nærliggende
eksempler.
En ting er sikkert: Vi er nødt til at gøre forsøget på at beskrive den slags aktiviteter
og gøre det så omhyggeligt som muligt.
Formentlig skal vi tage nye dokumentationsformer som narrativer, podcasts, billede
og lyd-medier og meget mere i brug. Narrativer var fx netop et af de værktøjer, der
blev afprøvet i Ungdomsskoleforeningens
projekt Doku:SEN, der blev afsluttet for
små to år siden.
Et netværksmøde skabte således ny
bevidsthed om vigtigheden af at kunne beskrive og dokumentere vores virksomhed i
andet end tal. Vi skal og må gøre forsøget
– og det haster!
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Efterårskonference
Sæt kryds i kalenderen ved torsdag den 5. december! Der afholdes Ungdomsskoleforeningens
Efterårskonference (ja, vi ved godt, at december
egentlig er en vintermåned), hvor ungdomsskolen
og de unges fritid vil være i fokus - både de formelle
rammer, samfundstendenserne og den kreative
vildskab, der kendetegner ungdomsskolen.
Olav Hesseldahl fra Ungdomsbureauet vil facilitere dagen, og der vil bl.a. være oplæg fra Stefan
Hermann og direktør for Nationalmuseet, Rane
Willerslev (fotoet).
Konferencen finder sted på AFUK i København.
Vil du være sikker på en plads, kan du allerede nu
tilmelde dig via membersite.
Forældrekupeen evalueret
På den sidste workshop under Forældrekupeen
på Rebild Ungdomsskole blev der optaget film af
Torben Hjorth fra Stagbird. Resultatet kan du se på
Ungdomsskoleforeningens YouTube-kanal, hvor du
finder forskellige små videofilm om fx Læringslokomotivet og Forældrekupeen.
Læs om evalueringen af Forældrekupeen på side
8-10 inde i bladet.

En ”vandet” historie
Særlige vanddage som tilbud til skolerne og en bred
vifte af vandaktiviteter, der spænder fra kajak og
paddleboard over windsurfing og snorkling til uddannelse som livreddere eller brandkadetter. Det er hvad
Morsø Ungdomsskole byder på, da de har valgt at
satse på området – bl.a. inspireret af Cold Hawaii.
Læs om satsningen i Stafetten på side 6-7.

