Ungdomsskolen

TEMA
Ungeindflydelse

OKTOBER 2019

Ungeindflydelse
kan udfolde sig
på mange måder
A F BJA R N E M O UR IDS E N

Ungdomsskolen skal udvikle de unges
”interesse for og evne til aktiv medvirken i
et demokratisk samfund”.
Sådan hedder det som bekendt bl.a. i
ungdomsskolernes formålsparagraf. Demokratisk dannelse, som vi også kalder det,
kan foregå på mange måder, hvilket der er
flere eksempler på i nærværende blad, som
netop har ungeinvolvering som tema.
Formelt gennem ungerepræsentanter
i ungdomsskolebestyrelsen eller via
oprettelsen af ungeråd, klubråd mv. Mere
uformelt ved at understøtte udfoldelsen
af unges idéer, ungeskabte aktiviteter eller
events – eller som almene hold, der træner
unge i argumentere og debattere, som det
fremgår af artiklen fra Høje-Taastrup. Og
der er ikke tale om et enten-eller, men et
både-og, som artiklerne fra Vordingborg og
Nordfyns Ungdomsskole viser.
Nærværende fotos er hentet fra et af
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de større demokratifremmende events,
nemlig Ungdommens Folkemøde, som
fandt sted i København i begyndelse af
september. Her var der en lang række
aktiviteter, ligesom mange forskellige ungdomsorganisationer eller andre ungefora
deltog. Blandt talerne var bl.a. den russiske
aktivist Olga Misik (øverst til venstre), som
tidligere på året bremsede en væbnet russisk politistyrke, da hun satte sig i skrædderstilling og læste op fra den russiske
grundlov.
Men ungeinvolvering og demokratisk dannelse behøver ikke nødvendigvis at være
i form af store events. Det kan også tage
afsæt i unges tanker, som vi kan lytte til
og hjælpe med at udfolde i de unges eget
tempo, som demokratimedarbejder Peter
Bjerg fra Høje-Taastrup Ungdomsskole,
beskriver det i et debatindlæg her i bladet.
God fornøjelse med læsningen.

Demokratiarbejde er charmerende,
givende og nødvendigt
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

”Demokrati er en charmerende regeringsform, fuld af afveksling og forvirring, som
fordeler en slags lighed til både de lige og
de ulige.”
Udsagnet tilskrives den gamle filosof
Platon. Og det med afveksling og forvirring
kender de fleste ungdomsskolefolk, som
arbejder med medindflydelse og demokratisk dannelse sikkert. Demokrati i ungdomsskolen er ikke bare at opsætte nogle
formelle regler, og så kører det derefter af
sig selv. Det skal hele tiden vedligeholdes
og udvikles, der skal hele tiden findes nye
veje at motivere og engagere de unge,
hvad enten vi taler om formel indflydelse
via fx ungdomsskolebestyrelsen eller
diverse ungeråd – eller vi taler om den
mere hverdagsagtige medindflydelse på
holdene, i klubben eller i forbindelse med
mere eller mindre ungestyrede aktiviteter.
Når det er sagt kan det heldigvis også
konstateres, at engagementet og lysten
til at have indflydelse stortrives blandt de
unge. Bare tænk på klimaaktivisten Greta
Thunberg eller de mange ungebyråd og
ungdomsråd, der findes landet over. Og

der bliver lyttet både lokalt, hvor de unges
idéer bringes videre og bliver til konkrete
handlinger – ligesom ungdommens bekymring helt sikkert har været med til at
sætte miljø og klima højt på den politiske
dagsorden.

Udkommer 10 gange årligt

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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Engagementet og
lysten til at have indflydelse stortrives
blandt de unge
I dette temanummer af bladet giver vi
nogle få eksempler på det demokratiarbejde, der foregår rundt om på landets
ungdomsskoler. Mange andre kunne være
valgt, hvoraf nogle tidligere har været
omtalt her i bladet. I UngAalborg engageres de unge fx i skabelsen af et nyt
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ungdomshus. I Aarhus har ungdomsskolen
netop koordineret valget til kommunens
Børne- og ungebyråd. Og i København har
ungdomsskolen nyligt været vært for ungekonferencen Youth City Future Lab, hvor
unge fra de nordiske byers ungdomsråd har
arbejdet på at udvikle visioner for fremtidens ungevenlige storbyer.
Jo, der sker noget. Det samme gælder her
i Ungdomsskoleforeningen, hvor vi har
igangsat et boost af UngDanmark ved at
tilknytte en erfaren demokratimedarbejder
fra Kolding. Du kan læse Heidi Rosengrens
artikel herom på side 6-7 her i bladet. I det
fortsatte arbejde vil vi benytte os af erfaringer fra de skoler, som allerede er og har
været meget aktive på området. Ambitionen er derved at fordoble antallet af skoler,
som er aktive i UngDanmark.
Så selv om det til tider kan være forvirrende at arbejdet med ungeindflydelse og
demokrati, er det også både charmerende
og givende samt ikke mindst nødvendigt.
God fornøjelse med det videre arbejde.

Tryk: FROM Grafisk, Gejlhavegård 23,
6000 Kolding, tlf. 75 52 77 11
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Debathold giver
engagement
På fjerde år har Høje-Taastrup Ungdomsskole succes med at tilbyde
holdet ”Debat, dialog og politik”. Det skaber aktive og engagerede unge

AF BJARNE MOURIDSEN

Slår man ordet debat op i Den danske
Ordbog lyder definitionen: ”Flere menneskers meningsudveksling om fx et politisk
emne især ved møder eller gennem massemedier”.
I princippet kan alle selvfølgelig debattere,
men nogen er bedre til det end andre. Og
hvis man træner de rigtige værktøjer, kan
man blive bedre og udvikle sine kompetencer til debat og dialog – og måske få større
lyst til at engagere sig i samfundet og
demokratiet.
Stigende antal deltagere
På Høje-Taastrup Ungdomsskole tilbydes
holdet ”Debat, dialog og politik” – daglig
tale Debatholdet – hvor unge kan få hjælp
til at udforske deres holdninger til aktuelle samfundsdebatter og blive bedre til
at kommunikere og fremlægge dem” (se
læringsmålene i faktaboksen).
- Holdet, som fra start hed ”Debat, dialog
og demokrati”, har kørt fra og med sæson
2016/17, fortæller viceungdomsskoleleder
Hanne Tjessem og uddyber:
- Første år var det et lille hold med syv
deltagere. Det næste år havde vi to hold
med 12-14 på hver, hvoraf ca. halvdelen fik
det godkendt som valgfag af deres fem
forskellige skoler. Sidste år havde vi ét
stort hold, hvor lidt under halvdelen fik det
godkendt som valgfag. I år har holdet ændret navn til ”Debat, dialog og politik” og er
allerede fyldt op af ikke-valgfagselever,
Fra diskussioner med far til
ungdomspolitik
Hanne Tjessem oplyser, at holdet opstod
på baggrund af de unges egne ønsker, og

I forbindelse med European Youth Week i 2017 havde Debatholdet inviteret en hjemløs,
to handicappede og to ungdomspolitikere og arrangerede samtaler mellem dem og deres
klassekammerater. På billedet sidder det første debathold på første række og gæsterne på
anden række.
at det faktisk er mange forskellige slags
unge, der deltager.
- Nogle er allerede meget interesseret
i samfundet og ser dette som et videre
skridt. Andre synes, det lyder interessant
og har det som deres første skridt mod
mere samfundsforståelse og -engagement. Kønsmæssigt er det meget jævnt
fordelt, og aldersmæssigt er det primært
unge fra udskolingen, siger hun.
Som eksempel kan nævnes, at en af
deltagere, Nikita Mam Taha Kjær, begyndte
som 14-årig, fordi hun var træt af at tabe
diskussioner med sin far. Hun havde svært
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ved at udtrykke sine meninger i samtalerne med faren og håbede, at Debatholdet
kunne hjælpe hende til at blive bedre til at
tale sin sag.
Det har hun efter tre år lært i sådan en
grad, at hun fik mod på at gå ind i elevrådsarbejde, ungdomsskolens bestyrelse
og et ungdomspolitisk parti, ligesom hun i
dag er formand for ungdomsskolerådet.
- Når vi har valg til ungdomsskolerådet, er
der altid en god håndfuld fra debatholdet,
der stiller op, men også fra andre hold. Det
nuværende ungdomsskoleråd består af syv
unge, hvoraf to er fra Debatholdet og med

Milan Osiagoh.

deres erfaringer derfra inspirerer de andre.
Desuden er begge ungerepræsentanter
i vores bestyrelse fra Debatholdet, men
ikke fordi vi har håndplukket dem, forklarer
Hanne Tjessem.
Aktive i politik
Nikita er ikke den eneste deltager, som
har fået gode kompetencer og lyst til at
engagere sig via Debatholdet.
- Jeg har lært, hvordan man bygger gode
argumenter op og om retoriske metoder,
man kan bruge til en debat. Det kan jeg
bl.a. bruge i skolen og til de daglige debatter. Og så har jeg fx. brugt det til Hovedstadsmesterskaberne i Debat og til øvrige
debatter i Radikal Ungdom, fortæller Milan
Osiagoh.
- Jeg begyndte på debatholdet allerede inden jeg havde samfundsfag i skolen, så jeg
fik en masse indsigt i samfundet, som jeg
ikke rigtig kunne få undervisning i andre
steder. Derudover mødte jeg nogle unge,
som jeg ikke delte holdninger med, men
som samtidig vidste en masse og havde

Nikita Mam Taha Kjær

Lucas Damsgaard

stor interesse for samfundet. Det gav en
masse stof at tænke over i en relativ ung
alder, supplerer Lucas Damsgaard.
Som de andre elever, bruger Lucas også
sine tilegnede kompetencer i dag.
- Jeg har selv deltaget i mange debatter
siden jeg stoppede fra holdet, og når jeg
står på scenen eller står i mit klasselokale
og skal lave en fremlæggelse, begynder
de ting jeg lærte for flere år siden at køre
igennem hovedet. I dag har jeg taget det
med mig ind i det ungdomspartipolitiske,

hvor jeg er med til at genoplive en forening, som har været inaktiv i mange år,
forklarer han.
Debatholdets engagement spreder sig
også til andre aktiviteter. Holdet har
deltaget i Ungdommens Folkemøde og i
EU-ungetopmøde i Aarhus, hvilket i øvrigt
medførte at tre af de unge efterfølgende
tog initiativ til at foreslå et ungeråd i kommunen.

Læringsmål for Debatholdet:
•
Eleverne udvikler kompetencer og forståelse indenfor debat og dialog. Med udgangspunktet i deres virkelighed og det danske samfund, vil eleverne igennem
en række øvelser øge deres viden omkring, hvad der er god debatkultur – hvordan god dialog skabes – hvornår et argument er godt og hvordan de selv indgår i
det danske samfund og demokrati som medborgere.
•
Faget skal medvirke til elevernes demokratiske udvikling, og påvirke dem til
at turde blive inddraget i samfundet omkring, samt kunne dissekere moderne
politiske debatter i dansk og international politik. Eleverne vil også udvikle dialogiske evner, som kan bidrage til deres personlige udvikling og deres evner til at
netværke og lære om nye ting fra mennesker de møder.

MA
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Spred budskabet om
UngDanmark!
Efter et år med UngDanmark er det tid til at bygge videre på de
gjorte erfaringer og forfine konceptet endnu mere
AF HEIDI ROSENGREN , D EMO K R AT I KO NSU L ENT I U NG DO M S S KO L E FO R E N IN G E N O G UN G DAN M AR K

Ungeinvolvering og demokratisk deltagelse
kan komme til udtryk på mange måder, og
den mangfoldighed, som ungdomsskolerne
tilsammen spænder over, favner netop
dette på vidt forskellige måder. Overordnet
er alle ungdomsskoler underlagt samme
lovgivning:
§ 1. Ungdomsskolen skal give unge 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.
Men lokalt i den enkelte ungdomsskole
sker der transformationer, når den abstrakte lovgivning møder den komplekse
hverdag.
UngDanmark
UngDanmark skal ses i lyset af ovenstående. Så mens ansatte i ungdomsskoler
netværker med hinanden i forskellige fora,
kan UngDanmark ses som de unges mulighed for samme.
UngDanmark er et tilbud til alle ungdomsskoler, der prioriterer, at nogle af deres
unge netværker og bringer nye inputs med
tilbage til deres egne lokale ungdomsskoler. Derfor fordrer UngDanmark, at
der deltager unge, der er aktive, og som
har en interesse i at være med til at være
værdiskabende for deres egen og andre
ungdomsskoler.
Samlingerne
De nationale samlinger, der afholdes tre
gange årligt, er mødested for unge og tovholdere fra hele Danmark. Her er der fokus
på aktiv demokratisk deltagelse, ungeinvolvering og fællesskab, som kan foregå på
forskellig vis.

Fra tidligere samling i UngDanmark
Hvert år har de enkelte ungdomsskoler
mulighed for at byde ind på at skulle afholde en UngDanmark-samling og dermed
blive værtsskole. Når de tre værtsskoler er
fundet, mødes repræsentanter for disse i
form af tovholdere og unge samt bestyrelsesmedlemmer for at sikre en stringens
i årets samlinger, således de unge deltagere får et højt læringsudbytte i løbet af
sæsonen.
De unge, der i løbet af året aktivt deltager i planlægningen af en værtsskoles
arrangement, oplever ungeinvolvering på
et andet niveau end andre deltagere, da
de har medansvar for deres egen samling
men også for UngDanmark-sæsonen som
helhed.
Bestyrelsen
Man kan som ung aktivt deltage i samlingerne sammen med unge fra hele
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Danmark, og hvad enten man har deltaget
tidligere eller ej, så er der plads til alle, der
har lyst til at være med.
For dem, der ønsker mere ansvar og indflydelse, er der mulighed for at indtræde
i UngDanmarks bestyrelse. At sidde i
bestyrelsen kræver et engagement fra den
enkelte unge, men det kræver ligeledes
opbakning fra den lokale ungdomsskole
i form af økonomisk rygdækning og netværk. Ungdomsskoler, hvis unge deltager i
bestyrelsen, må forvente at skulle afsætte
op til 1500,- kr. pr. bestyrelsesmedlem
pr. sæson, da det forventes, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i samtlige
UngDanmark-samlinger.
Rådet for børns læring
Udover at have en bærende position
internt i UngDanmark er det blandt bestyrelsens midte, at der indstilles en ung

til Rådet for Børns Læring. Rådet følger,
vurderer og rådgiver børne- og undervisningsministeren om det faglige niveau,
den pædagogiske udvikling og elevernes
udbytte af undervisningen. Med pladsen
sikres ungdomsskoleeleverne stemme
ministerielt.
Rammerne er på plads
I den kommende sæson bliver bestyrelsens
arbejde et tydeligt bærende element. For
mens det første år er blevet brugt på, at
bestyrelsesmedlemmerne har skabt rammer for bestyrelsesarbejdet, så kaldes der
nu på noget andet.
Bestyrelsen kommer aktivt til at arbejde
før, under og efter hver samling – og
den har på hver samling mulighed for at
fortælle om det mellemliggende arbejde.
Sammen med værtsskolerne er bestyrelsen garant for, at der bliver samlet op og
videreudviklet på det, der arbejdes med på
samlingerne.

Brug for alle!
Men bestyrelsen og værtsskolerne kan ikke
gøre det hele alene. Derfor er der brug for,
at alle hjælper med at sprede budskabet
om UngDanmark. Og det forventes, at
tilmeldte ungdomsskoler er villige til:
•
at reklamere for UngDanmark.
•
at støtte op om de unges deltagelse i
de tre samlinger.
•
at skabe rum for, at de unge, der er
aktive i UngDanmark, kan bringe viden
med tilbage til den enkelte ungdomsskole.
•
at sende kontaktoplysninger på relevante ledere samt de tovholdere, der
vil følge de unge på samlinger.
Med disse nye tiltag er det håbet, at UngDanmark i den kommende sæson bliver
bredere geografisk repræsenteret, således
vi sammen står stærkere.
Vi glæder os til at se nye og allerede
kendte ansigter i denne sæson.

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

1.-3. november 2019: Ungdomsskolen Kolding
31. januar – 2. februar 2020: Ishøj
Ungdomsskole
27.-29 marts 2020: Sønderborg
Ungdomsskole

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

Skolerejser uge 27 & 42 2020
Reykjavik | uge 27 | Fly | 5 dg 4 nt | fra kr. 3.798,Reykjavik | uge 42 | Fly | 5 dg 4 nt | fra kr. 3.158,Reykjavik fra kr. 3.158,-

Berlin fra kr. 1.498,-

Berlin | 27+42 | Rutebus | 5 dg 4 nt | fra kr. 1.498,Berlin | 27+42 | Tog | 5 dg 4 nt | fra kr. 1.648,Paris | 27+42 | Fly | 5 dg 4 nt | fra kr. 1.898,Budapest | 27+42 | Fly | 5 dg 4 nt | fra kr. 1.948,Budapest | 27+42 | Bus | 6 dg 3 nt | fra kr. 1.998,Priserne inkluderer rejse med fly/tog/bus, indkvartering
i flersengsværelser samt morgenmad under opholdet.

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

Dublin fra 2.000,-

Paris fra kr. 1.898,-

Budapest fra kr. 1.998,-

MA

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK
RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
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Ungdomsråd sætter
synlige spor
Vordingborg Ungdomsråd sparrer med kommunens politikere og
engagerer sig i arrangementer og forandringer i bybilledet

AF P ROJEKTMEDARB E JD ER M A RTA K A RO L I NA RU D NI CKA , VO R DIN G B O RG UN G DO M S S KO L E

Det har altid været en del af den pædagogiske verden at give de unge indflydelse,
som en del af den demokratiske opdragelse og et skub til deres samfundsengagement. Hvilken kommune vil ikke opdrage
sine ”egne” demokratiske aktivister, som
en dag vil sænke gennemsnitsalder i kommunalbestyrelsen eller lande på Borgen?
Som et svar til dette retoriske spørgsmål
har mange kommuner oprettet et Ungeeller Ungdomsråd.
Hvem og hvordan?
Det første overvejelse er alderen i rådet.
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd er
ifølge vedtægterne for unge mellem 14 og
18 år. På nuværende tidspunkt gennemfører man årlige valg på folkeskoler for at
sikre, at forskellige byer er repræsenteret.
Medlemmerne kan sidde i rådet, indtil de
er 18 år – altså i fire valgperioder.
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd er
kun politisk-orienteret og sætter altså ikke
direkte fokus på event making som andre
unge- eller ungdomsråd gør.
Sparring med politikere
Det overordnede formål er bl.a.:
•
At give unge i Vordingborg Kommune
en platform og stemme til at fremføre
deres politiske holdninger og synspunkter på et andet plan end ellers
•
At inddrage de politisk interesserede
unge mellem 14 og 18 år i diverse arrangementer og debatter
•
At give unge bedre muligheder for at
komme til orde i spørgsmål, der vedrører deres trivsel, læring og udvikling

•

Give Vordingborg Kommunes politinaturligvis de unge, der tager ”dommerkere en børne- og ungepolitisk sparhatten” på og stemmer på hinandens
ringspartner.
forslag.
•
At hver ung stemme bliver hørt –
UNGE (BE)STEMMER
Fysiske forandringer i bybilledet
Ungdomsrådet arbejder tæt sammen med
Afdeling Plan- og By arbejder meget med
politikere, udarbejder høringssvar og idéer
samskabelsesprojekter og ungeinddratil forbedringer
gelse. Der er en
i kommunen.
del projekter,
På den måde er
som direkte har
Ungdomsrådet
direkte involen oplagt muligveret unge fra
hed, hvis der er
byen. Bl.a.:
noget, man øn• Kvickly Søen/
.. .OG
sker anderledes i
Rådhusparken
VÆ R
kommunen.
(kendt som et
M ED TIL
hænge-ud sted
W ORK SH OP S
Demokratiets
for byens unge)
Dag
har fået nye
HJERN EMAD
K L I M A W O RK S H O P
En dag om
hængekøjer,
året samles
bænke og bålrepræsentanter
hus, som var de
fra 9.-klasser i
faciliteter, man
byrådssalen og
har savnet mest
diskuterer deres
• Gavlmaleri ved
HVAD ER NO RMA LT
O G HVEM
idéer til at foranBorgercenter,
B ESTEMMER DET?
dre Vordingborg
hvor elever fra
Kommune. De
10. klasse har
bedste idéer
arbejdet med
bliver præsentelokale kunstnere
ret for de andre
og fik skabt en
unge, som skal
stor kunstværk
debattere dem,
på væggen
stille kritiske spørgsmål og komme med
•
Gavlmaleri ved Bykontoret, hvor elever
deres egne forslag.
fra Kunstart44 har skabt et stort
De bedste idéer skal der gøres noget ved,
maleri på siden af huset som er en
så de går videre til den relevante forvalt”indgang” til gågaden
ning eller afdeling i kommunen. Det er
•
Gymnasieelever (arkitektlinjen) har
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LAD DIN STEMME...
BESTEMME!

Michael Wittrock havde over en længere periode oplevet, at flere af hans kammerater ikke fik
madpakker med i skole, og det gik ud over
deres indlæring. Det fostrede ideen til et projekt,
der sikrede alle børn fulde maver i skoletiden.
Han kontaktede derfor Region Sjælland og
Fødevarebanken og startede projektet
”Hjernemad” op, der går ud på, at mad, der
alligevel bare skulle være smidt ud, kommer ud
til skolerne og bliver tilberedt til eleverne.
Men er det en god idé, og burde det udbredes til
alle skoler? Og hvordan skal det overhoved
organiseres?
Vi tager en snak med Michael og Region
Sjælland, angående hele processen med at få
en idé og føre den videre ud i livet, med
udgangspunkt i ”Hjernemad”.

HVORDAN KAN VORDINGBORG GØRES MERE
GRØN? KOM MED DIT BUD OG UNGDOMSRÅDET VIL FREMFØRE DET FOR KOMMUNALBESTYRELSEN!

Workshoppen laves i samarbejde med en
forsker og en grafiker. Du skal selv være med til
at drøfte og tegne dine drømme og visioner for
kommunen med fokus på både klima, debat og
kreativitet.
Lyder det som noget for dig, så duk op omkring
klokken 12 i kommunens telt d. 23. august og
tilbring de efterfølgende 1,5 – 2 timer i miljøets
tegn.

Denne workshop handler om at bryde med
normalen og grundlæggende at respektere
andre. Herunder kommer vi også ind på
LGBTQ+. Alt dette laves i samarbejde med Sex
og Samfund, og er et koncept, der er afprøvet i
både Århus og København.

Workshoppen strækker sig over 1,5 times tid og
starter klokken 9.30 fredag d. 23. august.
Du er meget velkommen til at komme og være
med!

MA

Hvis du tror du er
for lille til at gøre en
forskel, prøv at sove
med en myg
Dalai Lama

•

•

•

tegnet deres forslag for område ved
Vordingborg Station
Erhvervsskoleelever kom med et
forslag til konkrete faciliteter, der
skal bygges på et udendørsareal ved
stationen
Der blev skabt et studenterhus for
byens unge fra uddannelsesinstitutioner – Campuscafé Vordingborg, som
skal blive ungestyret med lidt hjælp
fra husets koordinator
Der blev holdt forskellige indvielser af
ungeprojekter, som har imødekommet
unges ønsker og skabt nye fysiske
rammer til deres ophold.

på skolerne og dermed få ”hjerneenergi”
til hele dagen – samt udvikle fællesskaber
blandt de unge. Projektet er et samarbejde
mellem Fødevarebanken, Vordingborg
Kommune og skolerne.

Hjernemad kommer til at skabe bedre
læringsrammer for 1.250 elever, som kan
få mere ud af deres undervisning med en
fyldt mave.

Top Tips (fra udkants Danmark):
•
•

•

Bod på Folkemøde Møn
Gennem året arbejder vi bl.a. hen imod at
få en velfungerende bod på Folkemøde
Møn med debatter og promovering af Vordingborg Kommunes Ungdomsråd.
Ungefolkemøde Møn er den største årlig
tilbagekommende event – en demokratisk
festival fyldt med debatter, speed-dating
med politikere, workshops, musik og
forskellige boder. Det er det næststørste
demokratisk værksted for de unge på
Sjælland, syd for København. Hvert år er
der mindst 7000 unge mennesker samlet i
Stege på Møn.

•
•

Hjernemad
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd har
for nyligt implementeret Hjernemad-projektet på syv kommunale skoler. Michael
Wittrock, nuværende 9.klasse elev, har
været en drivkraft bag projektet, som giver
mulighed for at spise gratis morgenmad

•

•

Find de unge, som brænder for en konkret sag – så er det nemmere at skubbe
tingene i gang
Byg en demokratisk ”søjle” i kommunen gennem sjove workshops om demokrati eller kommunale projekter, som involverer de unge og (be)viser, at deres
forslag er taget seriøst
Det skal ikke tage ”evigheden”… helst ikke mere end 1 år til at skubbe projektet i
gang (som kan føles som et årti i ungeverden)
Projekter skal være synlige og give ejerskab
Forventningsafstemning: Hvad skal vi opnå med Ungdomsrådet? Overvej succeskriterier
Byg et demokratisk netværk - overvej deltagelse i forskellige demokratiske
projekter, kurser og inspirationsture – fx samlinger i UngDanmark (se side 6-7),
Ungdomsringens aktiviteter eller NAUs arrangementer (Netværk af Ungdomsråd) – som udvikler ikke-politiske fællesskaber på kryds og tværs

Udfordringer i ungeverden
•
•

•
•

Svært at forholde sig til ”det store billede” og ikke koncentrere sig om en selv,
ens skole eller eget lokalområde, når man går i folkeskole
Svingende ungeengagement og prioriteringer i ungeverden. Deltagelse i ungdomsrådsmøde er ikke altid vigtigere end ridning eller fodbold. ”Jeg kan ikke
komme til mødet… fordi jeg har en dame på besøg”
Geografisk spredning i en kommune som Vordingborg. Det tager 30-45 min. for
nogle af medlemmer at tage til mødet
Har politisk arbejde en status blandt de unge eller er man lidt ”ved siden af”
pga. sit engagement?
Overvejelse af aldersgruppen. Er 15 år for tidligt eller for sent at være med i
Ungdomsråd?

MA
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Ungdomsskoleforeningens
efterårskonference
5. december 2019

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL
– INVITATION TILSENDT

Det bedste land
at være ung i?

Ungdomsskolens fritidsundervisning
som udgangspunkt for trivsel og udvikling
“Et godt fritidsliv med gode fællesskaber af høj kvalitet, er af
afgørende betydning for at sikre vores børn og unge en god
opvækst, med høj trivsel og en positiv udvikling.” Sådan lød det
i den opfordring til landspolitikere, som Ungdomsskoleforeningen i samarbejde med Ungdomsringen, LU og BUPL udsendte i
foråret.
I ungdomsskolernes fritidsundervisning er der ingen præstationspres. Her oplever unge et fællesskab, hvor de selv er med til
at sætte dagsordenen, og hvor dygtige og engagerede medarbejdere brænder for at hjælpe med at skabe et fritidsliv, der
udvikler dem fagligt såvel som personligt og socialt. Her er der
frihed til at vove at fejle. Og det er der brug for! Ikke mindst i en
tid, hvor der er flere indikatorer på, at vi har en ungdomsgeneration, der i større grad mistrives.

OLAV HESSELDAHL
– DAGENS MODERATOR

fællesskaber. Nogen af de unge, der ikke trives i skolen blomstrer op og udvikler sig her. Derfor er det er ikke nok alene at
fokusere på skolelivet mellem kl. 8 og 15.
I en årrække har vi i ungdomsskolerne brugt mange kræfter
på at indgå i og bakke op om de store landsdækkende dagsordener i undervisningspolitikken – skolereform, flere unge i
erhvervsuddannelse, fokus på tests mv. Det skal vi stadig! Men
tiden er også til at turde kigge indad og sætte fornyet fokus
på ungdomsskolens kronjuvel: fritidsundervisningen. Det gør
Ungdomsskoleforeningen på konferencen d. 5. december, med
kærlig og kritisk selvindsigt, politiske forventninger og inspiration til fortsat udvikling fra engagerede oplægsholdere – så
ungdomsskolernes fritidsundervisning fortsat kan bidrage til, at
Danmark er det bedste land at være ung i.

Ungdomsskolerne er med til at løfte unge fra socialt udsatte
baggrunde, styrke integrationen og inkludere unge i nye positive

UNGTALKS

SE
HVAD
VI KAN!

Vi har ladet os inspirere af de
kendte TED-talks (spreading ideDagen vil blive krydret med indas, usually in the form of short,
slag fra ungdomsskoler og unge,
powerful talks) og eksperimensom praktiske eksempler på hvad
terer på denne konference med
det er fritidsundervisningen står
UNG-talks: korte, inspirerende
for og kan. Fx har to ungdomsoplæg à ca. 20. min – i to runder.
skolers bagehold tilbudt at
Om formiddagen fra helikopteforkæle og imponere deltagerne
ren: politikere, forvaltninger og
med Sønderjysk Kagebord til
ledelser. Og om eftermiddagen
eftermiddagspausen.
dykker vi ned i praksis –
hvad er det vi gør?
Og
vil gøre?
10 |fremover
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DET
PRAKTISKE
PRIS

Pris pr. deltager
Ved tilmelding før d. 20/9

1.995,- kr.
1.745,- kr.

STED

AFUK, Enghavevej 82B, 2450 København SV

TRANSPORT

Carlsberg station er 6 min. gang fra AFUK.
S-togene B, BX, H og C stopper her. Busserne:
1A, 3A og 10 stopper tæt ved AFUK.

TILMELDING

Via Membersite: https://ungdomsskoleforeningen.dk/for-medlemmer/membersite.aspx

FRIST

15. november 2019

Program
5. december
9.30

Godmorgen!
THOMAS
GYLDAL
PETERSEN

Indskrivning, brød, te & kaffe
10.00

Velkommen v. fmd. for bestyrelsen Lars Buchholt Kristensen

10.05

Ung-talks 1. runde:
Uddannelsespolitiske perspektiver på fritidsundervisningen.
Talks ved:

ANNE VANG

• THOMAS GYLDAL PETERSEN, fmd. KL’s børne- og ungeudvalg, borgmester
Herlev Kommune
• ANNE VANG, fmd. Børne- og kulturchefforeningen, direktør Ballerup Kommune
• LARS BUCHHOLT KRISTENSEN, fmd. for bestyrelsen Ungdomsskoleforeningen og inspektør Silkeborg Ungdomsskole
11.00

LARS BUCHHOLT
KRISTENSEN

Pædagogik og undervisning i fokus
Efter en årrække, hvor der har været fokus på struktur, prøver, erhvervsrelevans
mv. i det danske uddannelsessystem opfordrer STEFAN HERMANN til, at
20’erne bliver undervisningens og pædagogikkens årti. Hvordan får vi gennem
engagement og høj faglighed flyttet unge fra novicer til mestre? Hvad og hvordan kan skoleformerne lære af hinanden, og hvordan ser han ungdomsskolernes
og dens frivillige fritidsundervisnings rolle?
Stefan Hermann er rektor på Københavns Professionshøjskole, fmd. for Dansk
Professionshøjskoler og tidl. fmd. for Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse.

12.00

Frokost

13.00

Ung-talks 2. runde:

STEFAN
HERMANN

Ungdomsskoleperspektiver:

HANNE TJESSEM

• HANNE TJESSEM & PERNILLE REFSTRUP LAURIDSEN, bestyrelsesmedlemmer og viceledere, hhv. Høje-Taastrup Ungdomsskole og UngiAarhus
• ANNE GÖRLICH, ungdomsforsker CeFU
14.00

Kaffe - og Sønderjysk kagebord!!

14.30

En Ungdomsskole uden kedsomhedsknap!!
Uddannelsessystemet har stirret sig blind på ligegyldige færdigheder, korrekte
besvarelser og høje karakter. De egenskaber, som skal til for at omsætte kreativitet til en kraftfuld katalysator for en sund og dynamisk samfundsudvikling, bliver hverken efterspurgt eller belønnet. Meget af dét, vi ved og gør i dag, er med
garanti ikke dét, vi gør og har brug for at vide i morgen. RANE WILLERSLEV
slår til lyd for mere faglighed, leg med idéer og en læringskultur, der tillader, at vi
fejler produktivt ind i uddannelsessystemet. Det er på høje tid, at vi tænker vildt!

PERNILLE
REFSTRUP
LAURIDSEN

ANNE GÖERLICH

Rane Willerslev giver sit bud på, hvad der skal til, for at vi – også unge og
ungdomsskoler - kommer helskindet gennem en opløsningstid, hvor de gamle
former og tanker konstant skal gentænkes og fornyes.
Rane Willerslev er bl.a. professor i Socialantropologi og har en ph.d. fra University of Cambridge samt en kandidatgrad i Visual Anthropology fra University of
Manchester. Siden juli 2017 direktør for Nationalmuseet, hvor han har medvirket
i DR-dokumentaren ”Ranes museum”.
15.55

Opsamling

16.00

Tak for i dag

MA

RANE WILLERSLEV
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Nystartet ungeråd
lavede musikfestival
For godt 10 år siden var der et ungeråd på Nordfyn. Sidste år tog
Nordfyns Ungdomsskole og nogle aktive unge initiativ til at
genetablere det for at skabe ungeaktiviteter. I august afholdt
ungerådet musikfestival
AF UNGDOMSSKOLELED ER MO RT EN S. SC HL Æ GEL BERG E R , N O R DF Y N S UN G DO M S S KO L E

Hvis vi nu laver en musikfestival for unge
med lokale fynske bands, og den bliver en
succes, kan vi så få flere unge til at deltage
i og skabe ungeliv og ungeaktiviteter på
Nordfyn? Måske kan vi endda få nogle til
at involvere sig i noget så kedeligt som
kommunalpolitik!
Nogenlunde sådan spurgte et nyetableret
ungeråd hinanden i december 2018 - svaret
kommer sidst i artiklen.
Politisk ønske
Rådet blev etableret på baggrund af et
ønske fra byrådet, der manglede et sted
at få trykprøvet deres idéer og intentioner
omkring ungestrategi og -politik.
Ungerådet var gennem en hård fødsel. Til
informationsaftenen mødte der kun to
unge op! Udvalgsformanden for Børn og
Unge ringede derfor resolut teenagesønnen op og tilsagde ham og nogle kammerater at stille øjeblikkeligt. Vupti, så
var man nok til, at ungdomsskolen kunne
etablere et ungeråd med vedtægter under
NAU (se boksen).
Inspiration fra andre
Ideen med et musikarrangement opstod
ud fra en oplevelse på Rudme Festival, og
et besøg hos Middelfart Ungdomsskoles
spillested ’Walker’.
Det var måske også nærliggende, da samtlige medlemmer af ungerådet er aktive i
Musikskolens og ungdomsskolens fælles
musicalopsætning. Det vigtigste lokkemiddel i forhold til alle aktive var, at man
kunne melde sig til store såvel som små
opgaver, så ingen ”gik død” i festivalræset.

Skole og ungdomsuddannelse skulle der jo
også være plads til.
Var alt bøvlet værd
Sara Bak Jørgensen, der er formand for
ungerådet, er stadig helt ”høj” efter en
særdeles vellykket festival i august i Søndersø med seks lokale ungebands og mere
end 300 gæster.
- Vi er så sindssygt trætte, for vi har jo
lavet det hele selv. Ingen af os anede, at
man skulle have styr på så mange forskellige tilladelser fra kommune og beredskab
og heller ikke, at alle de tilladelser griber
ind i hinanden på kryds og tværs. Heldigvis
havde vi nogle rigtig gode sparringspartnere i Rudme samt et stort netværk af venner og familie, som har gjort, at vi kun har
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kvajet os inden for rimelighedens grænser,
siger hun og fortsætter:
- Næste år har vi da heldigvis en drejebog,
vi kan følge, så minimerer vi fejlene. Det at
have ansvaret for hele økonomien har også
været en spændende oplevelse. Vi blev
optaget af at spare, hvor vi kunne. Blandt
andet havde vi nogen, der sov blandt
instrumenter og lydudstyr på scenen hele
weekenden, så vi kunne spare udgifterne
til en vagt. Derudover lokkede jeg min far
til at købe en gammel mobilscene - igen
penge sparet som kunne bruges på den
musikalske oplevelse.
- Oplevelsen med festivalen har været alt
bøvlet værd. Vi havde da aldrig drømt om,
at der kom så mange - det var så mega
fedt. Der var næsten heller ingen ballade

på pladsen, så vi er bestemt klar til at forsøge os endnu engang, og forhåbentlig er
der nogen, der vil overtage festivalen efter
os, så vi får en varig lokal musikoplevelse
på Nordfyn, slutter Sara.
Omvendt møde med byrådet
Under festivalen oplevede ungerådet
tilgang af medlemmer, og her et par uger

efter arrangementet er overstået, er yderligere tre unge blevet en del af rådet.
Det næste arrangement ungerådet pønser
på er et omvendt møde med byrådet. Altså
hvor ungerådet inviterer politikerne, der
forventes at møde forberedt op med intelligente spørgsmål til og om en fremtidig
ungepolitik på Nordfyn.

NAU står for Netværket af Ungdomsråd, som startede i 1995. NAU er en
tværpolitisk interesse- og paraplyorganisation for alle danske ungdomsråd
og -huse samt andre demokratiske
projekter for unge mellem 13 og 30 år.
NAU’s primære formål er at hjælpe
sine medlemmer gennem rådgivning,
opkvalificerende kurser og erfaringsudveksling medlemmerne imellem –
både til hverdag og til organisationens
årlige, nationale arrangementer.
Læs mere på nau.dk

Skolerejser med TOG er ’The New Black’
Skolerejseforslag:
| 4 dg/3 nt.

765

Amsterdam | Tog | 4 dg/3 nt.
Paris | Tog

Hamborg | Tog

| 5 dg/4 nt.

| 4 dg/3 nt.

725

1.675

Bruxelles | Tog | 4 dg/3 nt.

2.350

3.329

Rom | Tog

2.964

Berlin | Tog

| 5 dg/4 nt.

| 5 dg/4 nt.

1.225

München | Tog | 5 dg/4 nt.

2.586

Prag | Tog

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i tog på økonomiklasse, overnatning på hotel eller hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. Prisen
er baseret på fritransport med DSB til enten Padborg eller Rødby. 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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Debat:

Demokratiarbejde med
udgangspunkt i de unge
Tag udgangspunkt i de unges oplevelser og hjælp dem med at kommunikere dem videre og handle på dem i stedet for blot at invitere
dem med til voksenstyrrede events. Sådan lyder budskabet fra HøjeTaastrup Ungdomsskoles nye demokratimedarbejder

AF D EMOKR ATIMEDAR BEJD ER PET ER BJERG, HØ JE-TA A ST RUP UN G DO M S S KO L E

“Motiverende demokratimedarbejder” var
overskriften på det job jeg søgte - og heldigvis fik. I titlen gives en klar indikator på,
at demokratisk deltagelse ikke forventes
at være noget, de unge selv tager initiativ
til i særlig stor grad.
Vi voksne, der stiller forventninger til unge
om at engagere sig, bør måske tænke over,
hvor meget vi selv engagerer os udover
det, vi får løn for. Unge har typisk endnu
mere travlt end voksne, da de ikke får fri
kl. 16, men har lektier, fritidsjob, fritidsinteresser og venner, de skal være i kontakt
med hver dag.
Desuden forbinder de unge – som mange
voksne – det at være engageret i samfundet med at være sikker på sine holdninger
og måske endda tilknyttet et politisk parti,
hvilket er et stort skridt at tage. Deres
formelle rettighedsbegrænsning i form af
18-årsgrænse ved valg kan også have indflydelse på deres parathed til at engagere
sig.
En anden tilgang
”Aktiviteterne kan blandt andet relatere
sig til folketingsvalget, Europa-Parlamentsvalget, Folkemødet og Ungdommens Folkemøde samt Skolevalg 2021”
stod der i jobannoncen. Og det er gode
eksempler på, hvordan vi forsøger at indlemme unge i voksentilrettelagte aktiviteter.

Efter min mening giver disse events ikke
umiddelbart de unge muligheder for at
lave noget om, som de kan mærke i deres
egen hverdag, eller som på et større plan
ændrer verden. Det er og bliver events, og
når det er slut, er det slut. Typisk er der
ingen ansvarlige for at følge de unges idéer
og valg til dørs. Så de unge, der deltager,
deltager nok mest, fordi de enten i forvejen
synes politiske processer og institutioner
er spændende, eller fordi de er blevet lokket med via andre motivationer end lysten
til at ændre noget i samfundet.
Derfor satte jeg til jobsamtalen spørgsmålstegn ved disse forslag til eventbaserede aktiviteter og talte i stedet for at gribe
det motiverende demokratiarbejde blandt
unge an på en helt anden måde. Hvilket jeg
heldigvis blev belønnet for både ved at få
jobbet og ydermere få fuld opbakning til en
anden måde at arbejde med ungdomsskolens målsætning om, at de unge kan ”udvikle deres interesse for og evne til aktiv
medvirken i et demokratisk samfund”.

lokalt og i andre tilfælde have en global
skala.
Dernæst går arbejdet ud på at hjælpe dem
med at få synliggjort og kommunikeret
deres oplevelser, så både de unge selv og
også andre forstår den samfundsmæssige relevans. Og som det tredje skridt:
at hjælpe dem med at prøve at handle på
disse oplevelser. Også selv om de måske
kun engang imellem lykkes med at få
igangsat gennemgribende forandringer.
Men alene det at selv at være i centrum
for en kommunikation omkring oplevede
problemer og ønskede forandringer, og at
handle for selv at påvirke verden, er vigtige
demokratiske oplevelser, som er med til at
styrke unges demokratiske interesse og
evner.
Min opgave som demokratimedarbejder
er således ikke at arrangere og organisere
events og grupper, de unge kan indgå i,
men at være lydhør, opnå en kontakt og
hjælpe unge med at italesætte og selv
handle på samfundsrelevante oplevelser.

At lytte, kommunikere og handle
Man kan ikke forvente, at de unge selv
har samlet og oversat deres oplevelser og
tanker til politiske dagsordener. Så det er
lige hér mit arbejde starter: At lytte til de
unges oplevelser af verden omkring dem,
og at gå i dialog omkring deres ønsker til
forandring, der kan omhandle noget meget

Et eksempel fra virkeligheden
Tre 9.-klassespiger synes det er ærgerligt,
at deres skole har sparret lejrskole og
ekskursioner væk. De synes de derved går
glip af aktiviteter, der giver skolelivet mere
indhold, tiltrængt variation og gode sociale
oplevelser.
Som demokratimedarbejder tager jeg ud-
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Peter Bjerg er nyansat demokratimedarbejder i Høje-Taastrup Ungdomsskole
med baggrund som social iværksætter
og proceskonsulent

spørgsmål og fif til processen, så længe de
selv orker.

gangspunkt i denne oplevelse og inviterer
dem til en proces, hvor de får hjælp til at
tage sagen i egen hånd. De får sparring til
at arbejde sig videre fra personlige oplevelser til at undersøge og problematisere
kollektive issues, der vedrører, inddrager
og henvender sig til de fællesskaber, de
indgår i.
Første skridt i processen er, at de får tillid
til, at deres egne interesser og egne ressourcer er et tilstrækkeligt udgangspunkt
for at sætte i gang. Og også at de får tillid
til mig og selve processen, de påbegynder.
De første skridt
Så vi starter med at tale om, hvordan jeg
og ungdomsskolen kan hjælpe dem med
projektsparring i deres egen demokratiske
aktivisme. Med det på plads, taler vi en hel
del om deres oplevelser. Om emnet. Og undervejs også om, hvordan man kan starte
uden at vide eller skulle vide, hvad man
senere finder rigtigt at handle med og på.
Som første eget skridt fra de unges side,
aftaler vi to ting: De skal undersøge fakta
på deres egen skole ved at spørge, hvor

meget og hvor der er blevet sparet på skolens ture. Og de skal snakke med så mange
elever som muligt for at afdække, hvordan
andre unge oplever “problemet”. Er der
et større kollektivt os? Kan en kollektiv
dagsorden etableres? Kan der igangsættes
fælles udmeldinger og evt. handlinger på
denne baggrund?
Jeg har i skrivende stund hørt tilbage fra
de tre piger, at de er klar på at mødes igen.
Udover at følge op på fakta og opbakning,
går vi i gang med at formulere et slags
manifest for handling, der starter med “Vi
synes…” og “derfor vil vi… “. Dernæst skal vi
seriøst overveje og planlægge inddragelse
og samarbejde både med unge og voksne.
Eksemplet viser en mikroproces, en Do It
Yourself (D.I.Y.) mikroorganisation, hvor vi
giver sparring uden at overtage initiativet,
fx ved at indlemme det i et voksenstyret
event (kunne være afstemning, idéworkshop, konkurrence etc.).
Projektet må gå sin egen gang ude i de unges virkelighed, og kun med dem ved roret.
Vi ved ikke hvor langt, de kommer og når.
Men vi vil bakke dem op med gejst, kritiske
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Andre oplevelser – nye engagementer
Her fra Høje-Taastrup Ungdomsskole tror
vi på, at der blandt kommunens unge er et
utal af vigtige oplevelser, der på samme
måde kan løftes fra at være personlige
oplevelser til ungeinitierede dagsordner
ved hjælp af ad-hoc projektsparring.
Efterhånden som vi hører unge selv nævne
oplevelser med samfundsrelevans, vil
vi løbende gå i dialog og invitere dem til
sparring. I den indledende proces med
at opsøge og lytte til unge har vi fx hørt
om problemer med mangelfuld offentlig
transport, udfordringer ved ikke at have
et dansk statsborgerskab og ulemper ved
butiksdød i deres lokalområde. Alle disse
oplevelser kan bruges som afsæt til et
demokratisk engagement, hvor unge lærer,
hvad det vil sige at interessere sig for og
handle på fællesskabets problemer og
behov.
Derfor vil vi i den grad prioritere at opsøge
og lytte til så mange unge som muligt
og fremme en nede-fra-op proces, der
foregår uden for de i forvejen organiserede demokratievents og udenfor allerede
etablerede organisationer, hvor unge er
demokratisk aktive. De eventbaserede og
allerede organiserede aktiviteter er selvfølgelig også en spændende og vigtig del af
demokratiet, men vi tror på, at nede-fra-op
D.I.Y. tilgangen er et tiltrængt alternativ,
hvor det faktisk bliver nemmere og mere
meningsfuldt for flertallet af ikke politisk
aktive unge at engagere sig.
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Hvordan engagerer
vi de unge?
Med afsæt i forskning om unge og demokrati og erfaringer fra projekt Unge og Demokrati i Roskilde Kommune giver Anne Tortzen fra
Center for Borgerdialog nogle gode råd om at involvere unge

AF AN N E TO RT Z E N , CE N T E R FO R B O RG E R DIALO G

Op til kommunalvalget i 2017 satte flere
kommuner gang i særlige indsatser for at
mobilisere unge til at stemme. En af dem
var Roskilde Kommune, der faktisk lykkedes med at øge stemmeprocenten blandt
de unge ret markant. Så hvad skal der til
for at engagere unge i samfundsforhold
og demokrati? Her følger nogle pointer fra
Projekt Unge og Demokrati sat i perspektiv af forskningen i unges demokratiske
deltagelse.
Projekt Unge og Demokrati i Roskilde
Kommune var baseret på et ønske om at
få flere unge til at deltage i det formelle
demokrati ved at stemme til kommunalvalget i efteråret 2017. Formålet med projektet, som løb i et år fra november 2016,
var desuden at øge de unges deltagelse
i demokratiet i bred forstand. Projektet
udsprang af Ungepolitikken, som blev
vedtaget i byrådet i september 2015.
Samtidig arbejdede projektet ud fra en bredere forståelse af demokrati, hvor formålet
var at vække de unges interesse for kultur
og samfundsliv gennem at udvikle nye
demokratiske metoder og aktiviteter med
udgangspunkt i de unges engagement og
præferencer.
Fem indsatser
Projektet bestod af den række indsatser:
•
Demokratimøbler/talerstole: Et tougers projektforløb i samarbejde med
Roskilde Tekniske Skole, hvor EUXelever på grundforløbet fik til opgave
at lave deres egen talerstol. Talerstolene blev efterfølgende vurderet via
afstemning og finalisterne blev vurde-

•

•

•

•

ret af repræsentanter for byrådet. Op
til kommunalvalget blev talerstolene
bl.a. brugt ved valgstederne.
Budgetspil Kommune Kassen: Et
brætspil, der giver indblik i, hvilke
opgaver en kommune beskæftiger sig
med og hvilke konsekvenser, politiske
beslutninger kan have for borgerne i
kommunen. Spillet lægger op til dialog
og debat mellem deltagerne.
The Voters: En performanceduo, som
arbejdede med alternative måder til at
inddrage unge i at reflektere over demokratiet og kommunalvalget – uden
at det var det primære. The Voters
opførte en række happenings som
gav mulighed for en debat, der ikke
var politisk styret – bl.a. tarotkortlæsning, en eksklusiv vælgermiddag,
et antibureaukratisk partikontor og
clairvoyance.
Ung i Roskilde – Filmfestival: En
dokumentarfilms-festival, hvor unge
fik mulighed for at lave en kortfilm om
et emne, der interesserede dem. Der
blev uddelt priser – og vinderne fik vist
deres film for det nye byråd i 2018.
Grill din politiker: 30 elever fra AOF
Skiftesporet inviterede lokalpolitikere
fra Roskilde Byråd på grillmad og ”grillede” dem med spørgsmål om emner,
der interesserede de unge.

”Handlingsorienterede netværkere”
De fem indsatser lykkedes godt – i hvert
tilfælde steg stemmeprocenten hos de
unge i Roskilde over landsgennemsnittet.
For at forstå, hvad der virkede – og hvilken
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læring, vi kan tage med fra indsatserne, er
det en god idé at se nærmere på forskningen om unge og politisk engagement.
Her er en vigtig pointe, at de unges relativt
lave deltagelse gennem formelle, demokratiske kanaler ikke kan tages som udtryk
for et lavt vidensniveau eller et manglede
engagement i politik og samfundsspørgsmål. Faktisk er der meget, som tyder på,
at danske unge både er engagerede i og
vidende om demokrati og samfundsspørgsmål.
Samfundsforskeren Johannes Andersen
beskriver danske unge som ”handlingsorienterede netværkere”. De har stor viden
om samfundsforhold og demokrati, men
fravælger ofte de formelle kanaler for deltagelse. Desuden er deres politiske ”selvtillid” lav – de har ikke nogen særlig stor tro
på, at det kan nytte at forsøge at påvirke
deres egen hverdag fx ved at stemme til
skolebestyrelsen.
De foretrækker at deltage mere uformelt,
situations- og sagsbestemt og at organisere sig gennem netværk og aktivisme.
De fem vigtige ingredienser
Til sammen peger undersøgelser af de
unges deltagelse og engagement på en
række ”ingredienser”, som er vigtige at
have med, når man vil engagere unge i
samfundsmæssige spørgsmål. Ingredienser, som også i høj grad var til stede i Unge
og Demokrati-indsatserne, nemlig:
1. De unges perspektiv
Tag afsæt i unges eget perspektiv – og i
temaer, som de opfatter som væsentlige

enten i deres egen tætte hverdag eller i
”den store verden”. Tag udgangspunkt i unges hverdag – knyt an til skolen og andre
sammenhænge, de unge er i allerede, og
brug det som afsæt for at engagere dem.
Talerstols-projektet i Unge og Demokrati
var et godt eksempel på dette. Det foregik
i en kontekst, hvor de unge allerede var
(skolen). Indsatsen med at bygge talerstole fokuserede på de unges ”nærmeste
udviklingszone” ved at bygge ovenpå de
kompetencer og interesser, de allerede har.
2. Mød de unges usikkerhed
Mød de unges usikkerhed og søgen ved
at understøtte empowerment. Lad unge
mærke, at de selv og deres erfaringer betyder noget, og at de kan flytte noget ved at
engagere sig.
Denne ingrediens var vigtig i Grill din
Politiker, hvor en gruppe unge, der ikke
var vant til at beskæftige sig med politik,
fik mulighed for at møde lokalpolitikere
ansigt til ansigt. De unge oplevede det
som en anerkendelse, at de blev ”set” ved
at politikerne mødte op, lyttede og svarede
på spørgsmål om emner, de mente var
vigtige. Andre eksempler, hvor anerkendelse var tænkt ind, var Talerstolen og Ung
i Roskilde, hvor unge fik mulighed for at
præsentere deres ’produkter’ for politikere
og blev præmieret for dem.
3. Omveje
Gå ”omveje” for at engagere unge politisk.
Det er vigtigt for unge at få plads til at
danne deres egne holdninger uden at føle
sig presset. Det kan ske ved at understøtte
de unges egen udvikling og ved at lade

dem udvikle indsigt og holdninger i deres
eget tempo. Derfor er det klogt at tænke i,
at samfundsengagement kan skabes indirekte og på måder, hvor unge ikke oplever,
at de dummer sig etc., men gennem en
tryg ”opdagelsesrejse”. Her kan kulturelle
aktiviteter som spil, optræden og film/
radio være en vej.
Et eksempel fra Unge og Demokrati var
The Voters. Den ”surrealistiske” performance-tilgang er en ”omvej” til politisk
debat, der kan imødekomme de unges behov for en tryg ”opdagelsesrejse” ind i den
politiske verden. Ligesom humor kan bane
vejen for eftertanke. Andre eksempler er
Ung i Roskilde, hvor de unge fik mulighed
for gennem et filmprojekt at undersøge et
spørgsmål, der var vigtigt for dem.
4. Gør det sjovt
Gør det sjovt at deltage – og arbejd på at
opbygge inkluderende fællesskaber, som
unge har lyst til at være en del af, og hvor
de kan være sammen om konkrete aktiviteter – noget ”fælles tredje”.
Eksempler på dette fra Unge og Demokrati
er både Talerstols-projektet og Kommunekassen, som inviterede de unge til at være
sammen om konkrete aktiviteter samtidig
med, at de fik ny viden om politik og samfundsforhold og mulighed for at udviklet
deres egne politiske ståsteder.
5. Egne rammer
Give plads til, at unge selv er med til at
sætte rammer – og at de har mulighed
for at skabe noget selv og udfolde deres
engagement selvstændigt.
Eksempler på dette er Grill din Politiker og

i Ung i Roskilde. Begge indsatser byggede
på, at det var de unge selv, som satte
dagsordenen og besluttede, hvilke temaer
de henholdsvis ville drøfte med politikerne
og bruge som udgangspunkt for at lave en
film.
Læring – som andre kan bruge
Det er ikke muligt at sige med sikkerhed,
om det var indsatserne i Unge og Demokrati, som fik en stor andel flere unge over
18 til at stemme ved kommunalvalget
i 2017, men det er sandsynligt, at disse
indsatser havde en effekt i sammenhæng
med kampagnen for at få de unge til at
stemme.
I hvert tilfælde har en gennemgang af
forskningen i unge og demokratisk deltagelse vist, at det lykkedes for indsatserne
under Unge og Demokrati at tilsætte en
lang række af de ”ingredienser”, som er
afgørende, når man vil engagere de unge i
politik og samfundsforhold. Ingredienser,
som andre, der vil engagere unge i samfundsspørgsmål med fordel kan eksperimentere med.

Anne Tortzen forsker og rådgiver om
nærdemokrati og samskabelse. De sidste ti år har hun drevet virksomheden
Center for Borgerdialog. Læs mere på
centerforborgerdialog.dk.
Anne Tortzens Rapport om indsatsen i
Roskilde, ”Unge & Demokrati – hvordan
engagere unge?” er fra februar 2019
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Bevilling til
science-projekter
Ungdomsskoleforeningen og ungdomsskoler har modtaget bevilling
fra Villum Fonden til ”UngScience”
AF B JARNE MOURID SEN

Ungdomsskoleforeningen har netop
modtaget en flot bevilling fra Villum
Fonden til ”UngScience” - et projekt,
som skal tilbyde unge og til dels deres
forældre lærerige og inspirerende
scienceaktiviteter fra alternative og
praksisorienterede vinkler.
I alt skal 10 ungdomsskoler i samme
antal kommuner medvirke direkte,
hvorefter erfaringerne kan nyttiggøres
i alle ungdomsskoler i de 98 kommuner og dermed blive landsdækkende.
UngOdense og Skanderborg Ungdomsskole vil fungere som modelskoler med
deres projekter: ”Bæredygtighed med
science” og ”Escaperoom med science”.
Projektet vil bidrage til, at flere unge og
deres forældre får viden om og erfaringer med, hvilke muligheder ”science”
rummer samt få brugbare værktøjer i
uddannelsesvalget og i hverdagen.
Vil fastholde fascinationen
Bevillingen er en del af en samlet bevilling på 24 millioner kroner fra Villum

Fonden til 24 initiativer landet over.
”Børn er fra en tidlig alder fascineret af
naturvidenskab og teknologi. Den fascination vil vi gerne fastholde. Det er den,
der skal bane vejen for, at kommende
generationer tager aktivt stilling til den
naturvidenskabelige og teknologiske
udvikling – og at de har engagementet
og kompetencerne til at være medskabere af fremtidens velfærdssamfund,”
siger Agi Csonka, programchef i Villum
Fonden og fortsætter:
”Hvis børn og unge skal finde – eller
genfinde - nysgerrigheden og motivationen for science, skal det ikke bare
være noget på skemaet henne i skolen.
Det skal også være til stede i fritiden.
Det skal være noget, man taler om over
middagsbordet, og det skal være en del
af hverdagen,” siger hun.
Interesserede ungdomsskoler, der
brænder for at lave science, eller som
blot er nysgerrige på projektet, er meget velkomne til at kontakte Ungdomsskoleforeningens sekretariat.

Bestyrelsesseminar
Midt i september afholdt Ungdomsskoleforeningens bestyrelse seminar i Middelfart. Her blev der fulgt op på medlemmernes input fra landsmødet, talt om visioner
og planer for fremtiden, ligesom der var en
god dialog med såvel formanden for LU Per
Nielsen og Henrik Hald Krog, som er konstitueret formand for Ungdomsringen.
Møde med SSP Samrådet
Sidst i september var der aftalt møde med
SSP Samrådet for at afklare SSP området
og ungdomsskolernes rolle heri. På mødet
deltog Benny Husted fra SSP Samrådet og
Mads Søndergaard Thomsen og Erik Wrang
Larsen fra sekretariatet. Sidstnævnte er
netop ved at kortlægge området.
LU ledelseskursus
Den 1.-2. oktober afholdes andet modul
af LU´s ledelseskursus. Her vil sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen holde oplæg
om samskabelse – et område, hvor såvel
Ungdomsskoleforeningen som ungdomsskolerne jo har gode erfaringer.
Visionsseminar Hedensted
Den 26. oktober afholder bestyrelsen i
Ungdomsskolen Hedensted visionsseminar. Her vil souschef i Ungdomsskoleforeningens sekretariat Mads Søndergaard
Thomasen agerer facilitator.
Studietur til Skåne
Sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen deltog
i september i en studietur til Sverige - nærmere bestemt Lund og Malmö - sammen
med Tænketanken DEA. Turen omfatter
bl.a. et besøg i det ambitiøse ungehus,
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Fryshuset, der især henvender sig til udsatte unge. Fryshuset blev etableret i 1984
i Stockholm og har siden fået afdelinger i
en række svenske byer herunder Malmö.
Uddannelsesdag Forældrekupeen
I oktober afholdes to regionale uddannelsesdage i Forældrekupeen: Den 10. oktober
i Viborg og den 22. oktober i Slagelse. På
uddannelsesdagene vil de positive erfaringer fra Forældrekupeen blive delt med
interesserede ungdomsskoler, idet undervisningsmaterialet bliver præsenteret. Læs
mere på vores hjemmeside.

Efterårskonference
Dette års efterårskonference finder sted
den 5. december 2019 og har overskriften
”Det bedste land at være ung i?” Her vil
man kunne blive inspireret af bl.a. Stefan
Hermann (billedet herover) og Rane Willerslev, der hver især kommer med deres bud
på, hvor uddannelsesverdenen bevæger sig
hen. Det er en dag med ’UNG-talks’, hvor
politikere, forvaltninger og ledelser inspirerer, og kommer med idéer til at fremme
trivsel og udvikling blandt børn og unge.
Læs indbydelsen på midtersiderne her i
bladet eller på hjemmesiden.

Er der en ung
til stede?
AF E J N AR B O P E DE R S E N
S E KR E TAR IATS CH E F

Sådan indledte Odenses Borgmester,
Peter Rahbæk Juel, sin afslutningshilsen til deltagerne ved den stort
anlagte konference om ”Verdensmål i
ungdomsskoler og klubber”, som blev
afholdt i Odin Havnepark d. 5. september.
I sig selv var det et godt signal, at
konferencen var et eksempel på et
veludført samarbejde mellem Ungdomsringen og Ungdomsskoleforeningen. For er der noget Verdensmålene
kræver, er det en udstrakt grad af samarbejde både lokalt, nationalt og ikke
mindst internationalt. Det var derfor
også glædeligt, at mere end 150 deltagere fra ungdomsskoler og klubber
havde valgt at tilbringe en aktiv dag
i hinandens selskab om et så vigtigt
emne som verdensmålene (se fotos på
bagsiden).
Ungdomsskoler og -klubber har en lang
og solid tradition for at interessere sig
for de dannelsesmæssige aspekter i
unges involvering i bæredygtighed og
sunde verdensmål.
For at nævne et enkelt ældre eksempel
vil de mest erfarne ungdomsskolefolk
huske udviklingsprogrammet Youth
Power om demokratisk dannelse i
ungdomsskolen – et projekt, der fandt
sted i årene lige inden årtusindeskif-
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tet. Selv om fokus især var demokratisk dannelse og involvering, var der
også den gang tale om en form for
investering i ung bæredygtighed.
Ved konferencen for nyligt var deltagerne meget engagerede i praktiske
”hands on” initiativer – og det var
skønt at mærke interessen og den
store grad af medleven hele vejen
rundt.
På konferencen blev der uddelt postkort, hvor der blev opfordret til at lave
en konkret handling, som kan understøtte verdensmålene. Postkortet
var bevidst forsynet med en form for
udløbsdato – nemlig den 5. september
2020. Derfor er det også naturligt, at vi
sammen går med en ambition om en
tilbagevendende begivenhed næste år
med samme dato. Dertil kommer, at
forskellige informationsarrangementer
om verdensmålene skal holde gryden
i kog.
Slutteligt skal det nævnes, at konferencen også blev ”begavet” med
et stort antal unge-ambassadører,
hvilket understregede, at ungdommen
er fremtiden. Så, ja. Der var adskillige
unge til stede. Det er herfra fornyelsen
skal komme. Og vi andre har bare at
følge med!
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Er der en ung til stede?
”Før i tiden sagde man altid: ”Er der en voksen til stede?” Nu skal man i stedet
før spørge: ”Er der en ung til stede?””
Sådan sagde Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel på Ungdomsringen og
Ungdomsskoleforeningens verdensmålskonference som refleksion på, hvad
der er nødvendigt for at skabe fremskridt på de vigtige dagsordener i verdensmålene. Heldigvis var der unge til stede på konferencen, hvor de havde
en helt særlig rolle. De unges refleksioner på dagens workshops og oplæg var
opsamlingen på dagens program.

Oplæg ved Lykketoft
Programmet bød på et spændende oplæg fra
Mogens Lykketoft samt en række workshops fra
skoler, ungdomsskoler og klubber, der allerede
havde gode erfaringer med at sætte fokus på
verdensmålene gennem undervisningsforløb og
aktiviteter.
Og så blev alle godt 150 deltagere sendt hjem
med et postkort og en opfordring: Lad inspirationen fra konferencen danne grundlag for en
konkret handling, du vil gøre for at understøtte
verdensmålene. Og kig på postkortet igen den
5. september 2020 og se, om det er blevet til
virkelighed.
Den opfordring lader vi hermed gå videre.

