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Mere nærvær – mere fællesskab

MOBILOPLADNING OG  
OPBEVARING I SMART  
VÆRDISKAB
Vores værdiskabe er perfekte til sikker opbevaring af ele-
vers værdigenstande og mobiler. Samtidig er der mulighed 
for at oplade mobilen. Skabet lader med 1,8 A, og kan opla-
de 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 7949

”Vi har altid haft udfordringer med at oplade de unges telefoner og har købt tonsvis af opladningskabler,  
som enten er blevet ødelagte eller væk. Opladningsboksen fra Charging har gjort det meget nemmere;  

Vi har 5 opladningsbokse i vores forskellige bygninger og de bliver brugt rigtigt meget,  
– så vi kan klart anbefale opladningsboks til andre.”

 Mohammed Soueidan, Klubberne og Legepladsen i Gellerup og Toveshøj
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FORMAND FOR UNGDOMSSKOLEFORENINGENS BESTYRELSE

Sangen om merværdi

Overskriften referer til en gammel sociali-
stisk slagsang. Det er selvfølgelig ikke det, 
det handler om her. Men merværdi et en 
vigtig betegnelse, som det er værd at fast-
holde – også når vi taler om samskabelse, 
der er temaet for denne udgave af bladet 
Ungdomsskolen. 
Samskabelse er i disse år højt placeret på 
den kommunale dagsorden. Det hænger 
selvfølgelig dels sammen med økonomi, 
hvor kommunerne forsøger at få midlerne 
til at række længere ved at involvere andre 
parter og borgerne selv. Men samskabelse 
er ikke kun en spareøvelse. Det er også 
sund fornuft. Foruden fælles ressourcer 
handler samskabelse også om nye per-
spektiver og inddragelse af andre erfarin-
ger og kompetencer. 
Moderne udfordringer og problemstillinger 
er ikke længere sektoropdelte, men snarere 
”grænseoverskridende” for at bruge et 
dansk ord på det, englænderne kalder 
”wicked problems”. Det skaber behov for 
koordinering og problemløsninger på tværs 
af skel og med andre aktører end normalt. 
Ligesom det handler om, at bedre løsnin-

ger ofte fordrer og skaber behov for ind-
dragelse af aktørerne og aktive handlinger 
fra brugerne, borgerne og i vores tilfælde 
de unge.
Ungdomsskolernes placering i kommuner-
ne er af nogle blevet betegnet som kittet, 
der binder ungeindsatsen sammen. Vi løser 
mange forskellige opgaver og samarbej-
der med mange aktører – såvel internt 
på tværs af de kommunale søjler som 
eksternt med private aktører, foreninger og 
erhvervsliv. Ja faktisk vil jeg vove at påstå, 
at det meste af det, vi laver, sker i samspil 
med minimum en aktør ud over os selv – 
og oftest i tæt dialog eller direkte sammen 
med de unge.
Men samskabelse opstår ikke af sig selv. 
Det kræver nysgerrighed og en parathed 
til at gå på kompromis i forhold til egne 
dagsordener. Der opstår ikke megen sam-
skabelse af selvtilstrækkelighed. 
Et eksempel på det er, at der mange steder 
i landet pågår en dialog om udviklingen af 
lokale tilbud til de unge i alderen 13–25 år. 
Kommunerne er i stigende grad udfordret 
på økonomien, hvorfor det forventes fra 

politisk hold, at vi udnytter de fysiske ram-
mer bedre og i et tæt samarbejde med fx 
frivillige, foreninger og biblioteker.
Slagsang eller ej. Når vi står om morgenen 
og går hen på vores job, skal vi hele tiden 
have de unge for øje. Når vi samarbejder og 
samskaber med andre skal det give mer-
værdi for de unge. Det er dem, vi er her for.
Hvem ved? Måske kan samskabelse lige-
frem være vejen til indfrielsen af regerin-
gens ønske om, at Danmark skal være det 
bedste land i verden at være barn (og ung) 
i.

Samskabelse opstår 
ikke af sig selv. Det 
kræver nysgerrighed 
og en parathed til at 
gå på kompromis i 
forhold til egne dags-
ordener
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Samskabelse er populært i landet kommuner. Ungdomsskolerne har 
gode traditioner for såvel samarbejde som samskabelse

Når ungdomsskolen 
skaber med andre

AF BJARNE MOURIDSEN

- Ungdomsskolen Skive vil gerne gå forrest 
i samskabelse med foreningslivet og der-
med skabe merværdi. Vi vil gerne påtage 
os tovholderollen i at søsætte nye og 
værdifulde indsatser til gavn for de unge i 
samarbejde med foreninger, organisationer 
og det omgivne samfund.
Sådan udtalte ungdomsskoleleder Thomas 
Andersen i sidste måneds artikel om 
Ungdomsskolen Skives samarbejde med 
DBU Jylland om uddannelse af fodbold-
dommere.

Mere end samarbejde
Ingen er vel i tvivl om, at ungdomsskolerne 
har mange samarbejdspartnere i deres 
daglige virke. Det gælder folkeskoler og 
andre uddannelsesinstitutioner, det gælder 
det lokale foreningsliv og organisationer, 
det gælder de kommunale forvaltninger og 
mange andre.
Men et er samarbejde – noget andet sam-
skabelse. Læser man om emnet, er der in-
gen klar definition, men mange forskellige 
bud på, hvornår noget blot er samarbejde, 
og hvornår der er tale om samskabelse. 
Chefanalytiker hos VIVE, Helle Hygum 
Espersen, har fx i en artikel skrevet, at en 
væsentlig forskel er, at man i et samar-
bejde bliver på hver sin banehalvdel, men 
at man i samskabelse bruger forskellighe-
derne til at skabe noget helt nyt sammen 
på en ligeværdig måde.  
- Med de mange forskelligartede samar-
bejdsflader, ungdomsskolerne har, er vi 
vant til både at samarbejde og samskabe. 
Så nej, vi bliver ikke kun på egen bane-
halvdel, men skaber mange nye ting, hvad 
enten det sker sammen med folkeskolerne, Marcus er blevet uddannet dommer gennem kursus skabt af DBU Jylland og Ungdomssko-

len Skive 
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foreningslivet, erhvervslivet, kulturlivet el-
ler andre uddannelsesinstitutioner for ikke 
at tale om de unge selv, forklarer formand 
for Ungdomsskoleforeningen Lars Buch-
holt Kristensen.

Åben skole
Fokuseres der på den offentlige sektor 
handler det om et samspil mellem offent-
lige og ikke offentlige aktører. Eller som 
det fremgår af Sagt ligeud her i bladet, 
hvor Marianne Staal Stougaard og Frants 
Christensen fra UCL redegør for begrebet, 
skal det være tale om velfærdsproduktion, 
”hvor borgerne inddrages”.
I så fald er partnerskab mellem folkeskoler 
og ungdomsskoler strengt taget ikke i sig 
selv et eksempel på samskabelse, da de 
begge er forankret i det offentlige. 
Men set i en bredere kontekst er hele idéen 
bag åben skole, hvor skolerne skal åbne sig 
mod det omgivende samfund og arbejde 
sammen med foreninger, organisationer og 
erhvervsliv, fint i tråd med den øgede fokus 
på samskabelse, ligesom brugerne – den 
unge – netop ofte involveres i forskellige 
grad i skabelsen af fx valgfag. Dette frem-

går da også af artiklen fra Mariagerfjord 
Ungdomsskole og er også pointen i artiklen 
om Skolen i virkeligheden.
- Det er ikke uden grund at mange ung-
domsskoler bruger begrebet samskabelse 
i forbindelse med deres valgfagskataloger 
og partnerskaber med folkeskolerne. De 
tilbudte valgfag er selvfølgelig ikke bare 
tilfældigt udvalgt, men udviklet sammen 
med såvel skolerne og andre parter som de 
unge selv, siger Lars Buchholt Kristensen.

Ikke kun med folkeskoler
Samskabelse med folkeskolerne er som 
nævnt ikke de eneste eksempler. Når det 
gælder samarbejde med foreningslivet, har 
UngOdense fx mange års erfaringer både 
i deres rolle som koordinatorer på fritids-
området og fra større events som Fjordens 
Dag og Havnekulturfestival (læs inter-
viewet med ungdomsskoleleder Carsten 
Djursaa på side 10).
Fra kulturens verden kan nævnes kunstud-
stillingen My Music, der blev skabt i et tæt 
samarbejde mellem kunstmuseet Arken 
og Ishøj Ungdomsskole (læs artiklen i Ung-
domsskolen nr. 3 2018).

Endelig bør det nævnes, at flere ungdoms-
skoler og kommuner har haft god succes 
med at inddrage unge direkte i arbejdet 
med at lave ungdomspolitikker eller unge-
strategier. Ikke kun via diverse input, men 
flere steder også direkte i hele processen, 
så de unge så at sige er medskabere af 
politikken.

MILIFE
Som endnu et eksempel på samskabelse 
kan nævnes udviklings- og uddannelses-
konceptet MILIFE, der efterhånden er 
udbredt på en del ungdomsskoler. MILIFE 
blev i sin tid udviklet i et tæt samspil mel-
lem konceptudviklere og forfattere Vagn 
Strandgaard og Lotte Møller Sørensen og 
ungdomsskolerne i Randers og Horsens – 
altså i et samspil mellem private aktører og 
en kommunale institution og i tæt dialog 
med brugerne.
I dag er MILIFE-konceptet til stede i 42 af 
landets kommuner. Formålet er at gøre 
evidensbaseret læring i personlige og 
sociale kompetencer til en integreret del af 
uddannelsestilbuddet. 

Ring på 7027 1970 for et uforpligtende møde.
Nu på 40% af ungdomsskolerne...

• 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 !

Nyt system til nye tider ?
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I Ungfredensborg har vi også fået nye 
opgaver. En af de mest spændende nye 
opgaver er Skolen i Virkeligheden. Det er en 
platform, som samler mere end 1500 Åben 
Skole tilbud. Disse tilbud bruger vi selv i 
Ungfredensborg, når vi i samarbejde med 
folkeskolerne afvikler valgfag og andre 
Åben Skoletilbud. 
Samtlige af landets kommuner har adgang 
til hjemmesiden – også din kommune. Prøv 
at kig på siden og se, om det kan være en 
hjælp til inspiration og afvikling af forløb 
enten i din ungdomsskole eller på kom-
munens folkeskoler. Hjemmesiden for hele 
landet administreres og udvikles af os i 
Fredensborg Kommune i tæt samarbejde 
med udvalgte kommuner.

Kobler skole og virkelighed
Børn og unge lærer mere, når de bruger 
virkeligheden. Når virkeligheden bliver en 
del af skolen, og skolen bliver en del af 
virkeligheden. 
Derfor lavede vi skoleivirkeligheden.dk 
tilbage i 2012, og det er derfor vi stadig 
udvikler og forbedrer den i 2019.
Skoleivirkeligheden.dk er en landsdæk-
kende portal fuld af oplevelser, aktiviteter 
og virksomheder, der hjælper med at koble 
skole og virkelighed og designe forløb, 
der styrker undervisningen. Til glæde for 
lærere og til gavn for eleverne. 

Fagpersoner styrker læringen
På skolenivirkeligheden.dk kan man finde 
relevante forløb, hvad enten det er oplevel-
ser, der er tæt på ens skole, aktiviteter, der 

Brug virkeligheden 
og lær mere
Ungdomsskolerne oplever i det meste af landet, at de får 
nye opgaver. Ungfredensborg har i samarbejde med skoler, 
kommuner, lokale foreninger, firmaer og ildsjæle udviklet 
netportalen skolenivirkeligheden.dk

AF THOMAS RASMUSSEN,  SKOLEN I  VIRKELIGHEDEN OG UNGFREDENSBORG

kan komme ud på din skole, virksomheds-
besøg, der er gratis eller teaterstykker, der 
koster penge. Valget er lærernes, portalen 
hjælper dem med at gøre det nemt. 
Portalen udsprang fra nogle af de men-
nesker der var med til at starte Haver til 
Maver i Humlebæk – et projekt, der arbej-
der for at styrke primært børn og unges 
engagement i bæredygtighed, madkultur 
og sundhed. Her så man hvordan børnene 
lærte mere, når de mødte nogle fagperso-
ner, der vidste alt om det, de lavede. 

Det konkrete og nære
Alle undersøgelser viste at det virkede, 
og derfor besluttede de sig for at udbrede 
det til andre naturtilbud i Fredensborg 

kommune, og de kaldte det Fredensborg 
Naturskole. 
Naturskolen skulle ikke være et hus ude i 
en skov, som var en kopi af det biologilo-
kale, børnene allerede kendte. Det skulle 
være dem, der vidste mest om et emne, 
der skulle undervise, dér hvor det gav mest 
mening. Skulle man lære om havet, var det 
en fra Øresundsakvariet, der underviste for 
enden af akvariet eller iført waders ude i 
Øresund. Skulle man lære om skoven, var 
det Naturstyrelsens folk der fortalte om 
træernes betydning og om CO2 og klima i 
Lave skov. 
Kort efter kom tilbud om finansiel for-
ståelse til sammen med tilbud fra Loui-
siana, Skat og den lokale tennisklub. Og 
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skolenivirkeligheden.dk var født, og kort 
efter vandt Fredensborg Kommune KL’s 
store innovationspris for idéen, og så tog 
tingene fart.

Fælles netværk 
I starten af 2015 inviterede Fredensborg 
kommune andre kommuner med på por-
talen, og i kraft af skolereformens indtog 
året før med Åben Skole som et obligato-
risk indslag, kom der hurtigt en del kom-
muner med i netværket. Hver kommune 
med deres egen redaktion og side, men 
som et fælles netværk, der kunne udveksle 
idéer, erfaringer og ikke mindst forløb.
Nu 7 år efter er skolenivirkeligheden.dk ble-
vet landsdækkende. Alle kommuner i Dan-
mark har deres egen side, og 19 kommuner 
har som medlemskommuner mulighed for 
selv at tilrettelægge indhold og kategorier 
på deres egen side. Medlemskommuner 
kan opnå en meget lokal tilpasset hjem-
meside med udvidet adgang til rettelser, 
ændringer m.m., ligesom de bliver inviteret 
med til udviklings- og erfamøder. Hver af 
disse kommuner har en kontaktperson 
for skolenivirkeligheden.dk, som vi mødes 
med jævnligt med. 

Mange samarbejdspartnere
Skolenivirkeligheden.dk arbejder tæt sam-
men med de kommuner, der er medlem 
om udviklingen af siden. Og vi udveksler 
erfaringer, bekymringer og gode idéer, så 
det kan komme alle til gode. 
Vi har også etableret et tæt samarbejde 
med Dansk Arbejdsgiverforening omkring 
deres projekt Åben Virksomhed, så de 
leverer erhvervsforløb fra deres med-
lemsvirksomheder til hjemmesiden. Det 
har betydet at vi er den største udbyder 
af erhvervsforløb til grundskolen med 
omkring 500 tilbud fordelt i alle kommuner 
i Danmark.
De fleste tilbud har forløbene selv frem-
sendt. Vi har forløb med alt lige fra 
Nationalmuseet, banker, håndværksme-
stre, foreninger og lokale kunstnere til 
biavlere, vævepiger, NGO-organisationer og 
mange flere. Vi har ikke en eksakt facitli-
ste til hvem og hvad man kan tilbyde som 
udbyder på siden, dog skal samtlige forløb 
godkendes af sidens administratorer og 
selvfølgelig være relevant for skolerne, 
have et fagligt indhold, overholde gæl-
dende lovgivning og prismæssigt være 
tilgængeligt for skolerne.

Skolenivirkeligheden.dk er en lands-
dækkende uafhængig non-profit por-
tal udviklet af Fredensborg Kommune. 
Er du interesseret i at høre mere om 
skolenivirkeligheden.dk, så kontakt os 
på info@skolenivirkeligheden.dk

Dagtilbudivirkeligheden.dk er også så 
småt ved at komme i gang med dens 
eget univers, der er bygget op over 
de seks læringstemaer. I foråret 2020 
håber vi, at uddannelseivirkeligheden.
dk bliver en realitet.

Mærk bierne, mærk Hamlet og mærk 
røverhistorierne 
Det lærerne især efterspørger er lokale og 
gratis forløb, og det vil derfor være dér vi 
fremover bruger de fleste af vores kræfter. 
Vi skal være lærernes foretrukne værktøj, 
når de skal finde forløb, der bringer skolen 
ud i virkeligheden, eller de vil invitere 
virkeligheden ind i skolen, så alle børn i 
Danmark kan opleve, at bier også er mate-
matik, ligesom Hamlet er samfundsfag og 
røverhistorier dansk.
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Samskabelse er i særdeleshed et af de 
hotte ord i mange kommuner – også i 
vores og det har vi det godt med! 
Samskabelse passer perfekt ind i vores 
ungdomsskoleverden, fordi vi konstant 
jagter projekter, som er skabt sammen 
med de unge, og netop i denne kontekst 
har vi gode erfaringer med samskabelse. 
Lavpraktisk handler det om, at vi sammen 
med eleverne og folkeskolerne udbyder un-
derstøttende undervisning og valgfagsmo-
duler, som er skabt i et samarbejde mellem 
de unge, skolerne og ungdomsskolen.  

Teori og virkelighed
Vi har mange fag, og udgangspunktet 
er, at vi kan det, de unge vil. Dog er det 
vigtigt for os, at vi ikke tilbyder noget, som 
skolerne selv kan levere. Vi vil bidrage med 
undervisning, som eleverne ellers ikke ville 
have mulighed for at få tilbudt. Dette er 
selvsagt ikke det samme på alle skoler, da 
skolernes profiler er meget forskellige og 
lærernes kompetencer lige så.  
Vi er i øvrigt helt med på, at vi bevæger os 
mellem samskabelse og samproduktion, 
idet de unges store aftryk på vores udbud i 
særdeleshed kan betragtes som borgerind-
dragelse. For os er dette ikke afgørende, 
men derimod er det meget afgørende, at 
vi i samarbejde med de unge og skolerne 
kan skabe forskellige produkter, som både 
eleverne og skolerne kan profitere af. 

Dialog er nøglen
I vores udbud til skolerne fandt vi hurtigt 
ud af, at nøglen til det gode samarbejde 
findes i dialogen med skolens ledelse. Der-

Sammen skaber vi 
ungdomsskolen
Mariagerfjord Ungdomsskoles skaber valgfag og understøttende 
undervisning i samarbejde med folkeskolerne og de unge

AF VICEUNGDOMSSKOLELEDER JENS AMTOFT-CHRISTENSEN,  MARIAGERFJORD UNGDOMSSKOLE

for holder vi hvert år møde på hver enkelt 
folkeskole, hvor vi sammen laver en plan 
for, hvad skolen har brug for i samarbejdet 
med ungdomsskolen. På flere af skolerne 
bygger disse samtaler også på ønsker fra 
eleverne, og så er vi i vores optik allerede 
langt i processen. På den måde har vi en 
god mulighed for at præsentere det, som 
både elever og skolen ønsker.  
Denne proces er naturligvis tidskrævende 
og kræver nøje planlægning. Vi tager altid 
teten og accepterer, at vores møder med 
folkeskolerne skal placeres således, at det 

passer i forhold til skoleårets planlægning 
på de respektive folkeskoler. Vores erfarin-
ger viser, at det lavpraktiske er afgørende 
for et succesfuldt samarbejde. Til gengæld 
bruger vi ikke meget tid på at tilbyde no-
get, som ikke er attraktivt. Det, vi kommer 
med, er kort sagt det, som efterspørges af 
elever og folkeskoler. 

Samarbejdet fortsætter i fritiden 
De mange partnerskaber bliver for os som 
ungdomsskole endnu bedre, når samar-
bejdet med skolerne ofte udvikler sig til ak-

Førstehjælp er et af de populære valgfag, som også tilbydes som temadag
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tiviteter på vores fritidshold. Dette betyder 
i alt sin enkelthed, at mange elever vælger 
at arbejde videre med den undervisning, de 
har haft i skolen på vores fritidshold.  
Et skoleeksempel på dette er, at vi har vi 
en del elever som har arbejdet med mo-
torværksted og “sorte fingre” i ordinære 
skoletid, og som så fortsætter med samme 
type af aktivitet på vores fritidshold. 
Vi har også eksempler på holdaktiviteter, 
som vi har lavet i fritiden, som efterfølgen-
de bliver efterspurgt i samarbejdet med 
skolerne. Vi er nået langt, når et af vores 
fritidshold med motorlære har resulteret 
i, at elever og skole i fællesskab ønskede 
at dette projekt skulle indgå som en del 
af valgfagspakkerne i 9. klasse. Dette er 
nu en realitet og betyder, at eleverne får 
væsentlig mere undervisning, fordi det nu 
både er placeret i skoletid og fritid - i øvrigt 
med samme underviser for at sikre den 
røde tråd. 

Vandtætte skodder i økonomien 
Hvad koster samarbejdet? Dette spørgsmål 
fyldte i begyndelsen meget. Vores besty-
relse havde stor fokus på, at vi ikke løste 
folkeskolens opgaver med ungdomssko-
lens økonomi. Ydermere var folkeskolerne 
naturligvis interesserede i at få så meget 
som muligt til billige penge eller gratis. For 
os har dette været simpelt. Alle opgaver, vi 
løser for folkeskolen i skoletiden, betales af 
folkeskolen, og alle får samme behandling 
og pris. Vi har fra begyndelsen haft vand-
tætte skodder mellem skoletid og fritid, og 
det fortsætter vi med. 
Den korte fortælling er, at skolerne fuldt 
ud accepterer, at vi ikke kan løse opgaver, 
uden at de betaler. Vores mantra er, at vi 
ikke vil vurderes på prisen, men derimod på 
kvaliteten. Vi kommer med noget, som de 

som vi allerede har, så de kan bruges bredt 
i organisationen. 

Sammen er vi bedst
Vi accepterer fuldt ud, at vi ikke kan alting 
bedst alene, og derfor bruger vi ofte en af 
styrkerne fra Læringslokomotivet: Sam-
men er vi bedst. Vi ved, at vi sammen med 
eleverne og skolerne kan skabe den bedste 
ungdomsskole. 
For os er det en klar fordel, at vi har en 
platform, hvor vi kan møde alle kommu-
nens unge og vise, hvad vi kan. Den plat-
form har vi på folkeskolerne (og tænk en 
gang skolerne betaler for, at vi kommer!). 
En anden stor gevinst er, at vi kommer til 
at kende lærerne i overbygningen, hvilket 
skaber gode muligheder for yderligere 
samarbejder. 
Hvis vi udelukkende venter på, at eleverne 
kommer til os i ungdomsskolen, er der en 
stor risiko for, at mange unge misser nogle 
tilbud, som de ikke var klar over fandtes.   

I skoleåret 2018/2019 tilbyder Mari-
agerfjord Ungdomsskole 15 forskel-
lige valgfag fordelt på tre folkeskoler: 
Søndre Skole, Arden Skole og Rosen-
dalskolen. Valgfagene omfatter MTB, 
motorlære, førstehjælp, skak, kreativt 
værksted, sorte fingre, adventure, psy-
kologi, crossfit, på vandet, motorværk-
sted, ekstremsport og trivselsforløb.

Desuden tilbyder ungdomsskolen 
understøttende undervisning og 
temadage i emner som byggeplads, 
sundhed & bevægelse, klar til prøven, 
førstehjælp, street dans og vild med 
vand mv.

ikke selv kan – og det koster. Til gengæld 
ved de, at de kan regne med os i både 
planlægning, udførelse og evaluering af 
undervisningen. 

Holder gryden i kog
Kan vi blive ved med at holde gryden i kog? 
Det korte svar er ja! Det afgørende for os 
er, at vi hele tiden skal udvikle og gøre os 
attraktive for de unge. 
For os er det ikke vigtigt, om der er tale 
om hold i folkeskolen eller traditionelle 
fritidshold, fordi mange af aktiviteterne 
smelter sammen. Vi har flere hold som 
både figurerer i fritid, på skolerne, som 
aktivitet i vores klubber og som indhold 
i vores heltidsundervisning. Førstehjælp 
er et godt eksempel på en hel traditionel 
ungdomsskoleaktivitet, som findes i alle 
dele af vores Ungdomsskole. Det handler 
ikke altid om at opfinde nyt, men i særde-
leshed også om at nytænke de aktiviteter, 
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Har du tal på, hvor mange forskellige eks-
terne samarbejdspartner I skaber forskellige 
projekter med?
Nej. Men som stort set alle ungdomsskoler 
i Danmark, så er UngOdense meget opta-
get af at være en attraktiv samarbejds-
partner. Jeg kan citere fra vores Arbejds-
grundlag i år 19-20: 
”Vi afsøger vedvarende 
mulighederne for samar-
bejde og udviklingstiltag 
med foreninger, folkeskoler, 
uddannelsesinstitutioner, de 
boligsociale helhedsplaner, 
kulturliv, erhvervsliv, øvrige 
kommunale parter, forældre, 
relevante lokalområder, frivil-
lige, ungegrupper m.fl.”

Store event
I koordinerer events som Fjordens Dag og 
Havnekulturfestival. Begge er eksempler på 
tiltag, som involverer såvel Odense Kom-
mune og en række foreninger, uddannel-
sesinstitutioner og borgere. Kan du fortælle 
noget om, hvordan et så bredt samarbejde 
fungerer? 
Begge events er eksempler på meget store 
enkeltstående offentlige aktiviteter med 
en megalang række af samarbejdspart-
ner. Vores opgave er at koordinere dette 
samarbejde. Der skal være plads til både 
store private firmaer og uddannelsesinsti-
tutioner, mindre boder med madsalg og 
aktiviteter samt borgergrupper og lokalom-
råder. Det er vigtigt, at de alle føler, at de 
bliver inddraget og respekteret for det, de 
kommer med. UngOdense forsøger at give 
plads til alle de parter, der er interesseret i 
at bidrage til de pågældende events. 

Unge og fællesskaber
Har du andre gode eksempler?
Et eksempel er ”Stærke fællesskaber for 
alle”, hvor SSP Odense og UngOdense i en 
pilotperiode 2018-19 har samarbejdet for 
at styrke fællesskabet på seks udvalgte 
skolers 6. klasser. Indsatsen skal med-

virke til at elever bliver bedre 
til at begå sig i fællesskaber. 
SSP Odense og UngOdense har 
begge bidraget med erfaringer 
og ressourcer. Projektet har 
skabt et styrket kendskab til 
de forskellige professionelle 
aktører i forhold til udsatte børn 
og unge, og det er netop blevet 
forlænget i 3 år.
Hvordan inddrager I de unge?
Der er forskellige projekter, 
som afvikles i samarbejde med 

unge, fx Femi festival. Her er det en gruppe 
meget engagerede unge, som styrer og 
planlægger festivalen, der har fokus på 
feminisme, køn og kultur. UngOdense 
bidrager med meget lidt understøttelse 
og lægger så i øvrigt primært hus til selve 
festivalen.

Forventninger skal afstemmes
Hvad er vigtigt, når man skaber et fælles 
projekt med en eksterne partner?
Det er indlysende vigtigt at lave en meget 
tydelig forventningsafstemning. Hvad er 
rollen for de forskellige parter? Hvad skal 
ungdomsskolen, og hvad skal samarbejds-
partnerne bidrage med? Rolle, ansvar og 
tidsplan mm. skal løbende drøftes. Og så 
skal man have de unge i fokus, det er dem 
vi er til for, og som skal drage nytte af 
indsatsen. 

Vi skal udnytte, at vi er forskellige
Hvordan vil du skelne mellem almindeligt 
samarbejde og samskabelse?
Det kan jeg ikke. Vi har store projekter med 
både få og mange samarbejdspartnere. 
Jeg synes, at det hele er samskabelse. Men 
der er selvfølgelig forskel på, hvor meget 
de forskellige parter bidrager med i de 
enkelte projekter. Vi skal udnytte, at vi kan 
noget forskelligt. Vi skal udnytte, at der 
er ildsjæle og nørder, som kan noget helt 
andet, end ungdomsskolen kan, men som 
til gengæld fx kan bruge vores netværk og 
administrative backup.
I samarbejdsprojekter skal vi holde fokus 
på hvorfor. Hvorfor er vi indgået i samar-
bejdet, og hvad er udbyttet for børn og 
unge? 

Afgørende for at vi lykkes
Nogle gange er ungdomsskolen en meget 
stor og afgørende spiller i et samarbejde, 
andre gange spiller vi en mere perifer rolle. 
Vi skal være skarpe på, hvad der giver 
mening, og hvilke ressourcer vi skal bringe 
i anvendelse. I en tid med begrænsede res-
sourcer er det vigtigt at få mest muligt ud 
af dem, og det sker ofte ved at vi lægger 
flere aktørers ressourcer sammen. Ung-
domsskolen skal også bruge vores position 
til at understøtte civilsamfundet fx ved 
at understøtte nogle lokale foreningers 
initiativer eller give ungegrupper mulighed 
for at afprøve deres drømme.
I fællesskab kan vi skabe nogle både bedre 
og mere attraktive aktiviteter. Derfor er 
samarbejde afgørende for, at vi kan lykkes 
med vores mission i en tid med begræn-
sede ressourcer.  

I fællesskab kan vi 
skabe noget bedre
UngOdense har mange års tradition for tætte samarbejder med en 
lang række parter i lokalsamfundet. Ungdomsskoleleder Carsten 
Djursaa svarer på spørgsmål om samarbejder og samskabelse

AF BJARNE MOURIDSEN
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Samskabelse 
- modefænomen eller 
reel nyskabelse?
UCL er involveret i et fælles europæisk projekt om samskabelse. 
Her redegøres for baggrunden for begrebet og dets aktualitet i dag

AF MARIANNE STAAL STOUGAARD OG FRANTS CHRISTENSEN, 

UCL ERHVERVSAKADEMI OG PROFESSIONSHØJSKOLE

Er samskabelse et modefænomen eller en 
reel nyskabelse? Det er ikke lige til at svare 
med et enkelt ja eller nej på det spørgsmål! 
For det første må vi spørge os selv om, 
hvad vi egentlig forstår med samskabelse, 
for derefter at afdække, hvilken effekt 
fænomenet har og har haft i en dansk 
kontekst.
I en dansk sammenhæng forstår man ofte 
samskabelse som et samarbejde, hvor en 
offentlig aktør, frivillige borgere og evt. 
virksomheder bidrager med forskellige 
ressourcer til at løse en konkret velfærds-
udfordring. 

Borgerindragelsen
Der findes ikke nogen samlet, vedtaget 
definition hverken i Danmark eller interna-
tionalt. 
Forskere på området debatterer bl.a., 
hvorvidt de borgere, der skal modtage 
den samskabte velfærdsydelse, skal være 
med i samskabelsen eller eksempelvis kan 
repræsenteres af en civilsamfundsorga-
nisation. Der kan dog være en væsentlig 
pointe i at indtænke servicemodtageren i 
samskabelsen for at sikre deres input og 
ejerskab til såvel samskabelsesprocessen 
som det ”produkt”, der kommer ud af det. 
Et andet væsentligt punkt, der diskuteres 

er, hvornår borgerne inddrages i samska-
belsesprocessen. Her skelner man ofte 
på engelsk mellem co-production, dvs. at 
borgerne først inddrages i selve produktio-
nen af en velfærdsservice, og co-creation, 
hvor borgerne inddrages i planlægningsfa-
sen eller måske endda er initiativtagerne til 
samskabelsesprocessen. 
På dansk dækker ordet samskabelse ofte 
over alle faserne i velfærdsproduktionen, 
hvor borgerne inddrages. Dog kan det have 
betydning for den velfærdsservice, der 
bliver samskabt, såvel som for borgernes 
ejerskab og for de ressourcer, der skal 
bruges i processen, hvornår i den offent-
lige velfærdsserviceproduktion borgerne 
inddrages.

Principper for samskabelse
Forfatterne til denne kronik er deltagere 
i et større europæisk projekt om samska-
belse, hvor UCL er projektleder (CoCreation 
Welfare). Vi har heller ikke i projektet 
arbejdet med en definitiv definition, men i 
stedet taget udgangspunkt i følgende prin-
cipper, som, vi mener, skal være tilstede i 
en samskabelse:
1. Samskabelse er innovativ og har til 

formål at skabe ny velfærd i en lokal 
kontekst

2. Samskabelse skaber nye kvaliteter 
gennem kombinationer af forskellige 
ressourcer og færdigheder

3. Samskabelse er en dialogbaseret 
proces, hvor forskellige interessenter 
definerer udfordringer og løsninger 
sammen

4. Samskabelse udbreder initiativer og 
retten for alle til at deltage i processen

5. Samskabelse skaber en forståelse af 
indbyrdes afhængighed

6. Samskabelse kræver åbenhed og vilje 
til at tage risici

Ovenstående principper har ledt til følgen-
de løse arbejdsdefinition af Samskabelse:
“Samskabelse involverer et tværsektorielt 
team, der inkluderer slutbrugere og profes-
sionelle (som har det “formelle ansvar” for 
processen). Samskabelsen er baseret på en 
fælles forståelse af en problematik/situa-
tion, dannelse af et fælles sprog, dialog, 
kombination af evner og gensidig afhæn-
gighed og involverer en fælles forhandling 
om målene. Det grundliggende mål for 
processen er at initiere en forandringspro-
ces, der leder til ny velfærd”.

Fortsættes næste side...
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Ikke nyt, men har fået renæssance
Selv om samskabelse har vundet indpas på 
den kommunale dagsorden inden for det 
sidste årti, så er det ikke noget nyt begreb, 
hvis man ser på det i en international 
sammenhæng. Her findes der studier om 
co-production tilbage fra sidst i 1970´erne. 
Men idéen var og er i sin essens den 
samme: at forskellige aktører går sammen 
for at løse velfærdsmæssige udfordringer, 
som ingen af aktørerne kan løse på egen 
hånd. 
Begrebet har dog fået sin renæssance, for-
di man fra politisk side håber at kunne lave 
både bedre og billigere velfærdsservices, 
øge borgernes tillid til det politiske system 
og imødegå de demografiske udfordringer 
med en stadig aldrende befolkning ved at 
flere borgere bidrager til produktionen af 
velfærd. 

Ikke blot en spareøvelse
Når samskabelse bringes frem som en 
mulig løsning på velfærdsudfordringer, 
spørges der ofte til, om det blot er en 
spareøvelse, hvor man får frivillige til at 
arbejde i stedet for lønnede fagprofessio-
nelle medarbejdere? 
Men en undersøgelse fra 2016 viser, at 
kommunernes incitament til at samskabe 
handler om meget andet end ønsket om 
besparelser, og samskabelse kan også 
være en temmelig ressourcekrævende 
øvelse, fordi det tager tid at oparbejde det 
tillidsforhold, der ofte er nødvendigt for 
at forskellige aktører kan samskabe med 
hinanden. 

Tilliden er vigtig
Tillid er en central forudsætning i forhold til 
at kunne samskabe. Det handler ikke kun 
om at få noget ud af samarbejdet - sam-
skabelsesprocessen forpligter nemlig også 
- det er det ene af to aspekter ved tilliden, 
som skal nævnes i denne kronik. 

Repræsentanterne for de forskellige orga-
nisationer, der deltager i samskabelsen, har 
en forpligtelse til at være troværdige. Altså 
at de øvrige deltagere i processen kan stole 
på det, de siger, og de udmeldinger og 
intentioner, de kommer med på vegne af 
deres organisationer. Det kan være deci-
deret ødelæggende, såfremt en repræsen-
tant giver udtryk for en bestemt holdning  
på vegne af sin organisation, og de øvrige 
deltagere så oplever, at organisationen 
agerer helt anderledes efterfølgende. 

Det andet aspekt af tillid er de kulturfor-
skelle, der typisk vil være mellem delta-
gerne i en samskabelse. Deltagerne kan 
ofte have fordomme om repræsentanter 
for de andre organisationer - og handle 
derefter! Borgerorganisationer kan for 
eksempel have allehånde fordomme om 
“dem oppe fra kommunen”. Derfor skal der 
være en særlig opmærksomhed på at få 
skabt en tillid mellem deltagerne, så disse 
fordomme kan håndteres og eventuelt 
tilbagevises.

Effekten skal vurderes
Virker det så? Der er gennem de seneste 
år sat mange samskabelsesforsøg i gang, 
fordi man fra det offentliges side har set 
samskabelse som en værdi i sig selv, og 
derfor ikke har fokuseret på effekterne 

Marianne Staal Stougaard er ph.d. 
stipendiat og adjunkt i afdeling for 
Sundhed, Samfund og Velfærdsforsk-
ning på UCL. Hendes ph.d.-projekt 
omhandler samskabelse mellem fag-
professionelle og foreninger i udsatte 
boligområder. 

Frants Christensen er ledelseskon-
sulent i efteruddannelsesafdelingen 
Ledelse og organisation på UCL. Frants 
har overtaget projektledelse af det 
Europæiske Erasmus+ projekt CoCrea-
tion i begyndelsen af 2018. Frants har 
arbejdet med praktiske samskabelses-
projekter indenfor flere områder.

CoCreation Welfare har til formål at 
udvikle et firedags kursusforløb om 
samskabelse i fire partnerlande. UCL 
har arbejdet videre med konceptet i 
forhold til institutionens forskellige 
uddannelser. Således tilbyder UCL i 
foråret et diplom modul indenfor sam-
skabelse og kommunikation.

Læs mere om projektet på 
samskabelse.i.ucl.dk eller på 
ccw-project.eu 

Tillid er en central 
forudsætning i for-
hold til at kunne sam-
skabe

af samskabelsen. Så vi ved relativt lidt 
om, hvorvidt samskabelse leder til bedre 
og/eller billigere velfærdsservices. Men 
studier viser, at samskabelse kan forbedre 
velfærdsservices. 
Når man sætter samskabelse i gang, er 
det derfor vigtigt, at man overvejer, hvad 
man ønsker at få ud af samskabelsen, og 
hvordan man vil vurdere, hvorvidt målet er 
nået.

Læs skribenternes gode råd på næste side.
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Gode råd om samskabelse
På baggrund af projektet har Marianne 
Staal Stougaard og Frants Christensen 
sammensat deres bedste råd i forhold til 
samskabelsesprojekter: 

•	 Brug god tid til at afdække deltagernes behov og 
ønsker

•	 Fokuser i første omgang på processen og deltagerne, 
ikke på indholdet

•	 Bliv enige om regler for forløbet og gentag disse (vær 
forberedt på at tilpasse “samarbejdsreglerne”, hvis 
der er enighed om det)

•	 Vær ikke bekymret, hvis nogle deltagere “falder fra”
•	 Hold deltagerne aktive i deres arbejde med projektet 

og stimuler til refleksiv tænkning
•	 Hvis noget går galt, så brug det som læring - omfavn 

fejl, fordi man kan lære af dem
•	 Hav det godt i processen!
•	 Referer til tidligere resultater for at trække læring ud 

af nye aktiviteter
•	 Vær sikker på, at du tilpasser det næste skridt i pro-

cessen på baggrund af deltagernes feedback
•	 Vær opmærksom på at tilpasse den første session til 

deltagernes forventninger og kontekst
•	 Udvikl metoder og værktøjer i forløbet - både på de 

enkelte samlinger, men også i forløbet. Fokuser spe-
cielt på de fremmødtes behov i den pågældende fase 
af projektet

•	 Skab et trygt rum for interaktionen mellem deltager-
ne - det skal tilskynde deltagerne til at melde frit ud, 
og vil resultere i engagement, gode samarbejdsrela-
tioner og en positiv oplevelse for deltagerne.

•	 Hold tidsplanen fleksibel - der kan ske mange uforud-
sete ting

•	 Forbered ekstra aktiviteter, hvis et møde ikke går 
som planlagt

KL’s Børn & Unge Topmøde
KL’s Børn & Unge Topmøde afholdes 
i 2020 den 30.-31. januar i Aalborg 
Kongres & Kultur Center. Topmødet, 
som er KL’s store kommunalpolitiske 
konference på børne- og ungeom-
rådet, vil have temaet ”Stærkere 
fællesskaber - bedre trivsel.” Her vil 
der blive sat fokus på, hvordan kom-
munerne kan sikre, at alle børn og 
unge trives og indgår i et fællesskab, 
hvori de trives, lærer og udvikler sig. 
Læs mere på kl.dk

FGU-finansiering aftalt
Aftalepartierne er nu nået til enighed 
om den endelige finansiering af den 
nye FGU-uddannelse, der optog de 
første elever i august i år. Da aftalen 
om FGU blev indgået i oktober 2017 
gav partierne hinanden håndslag 
på, at de i 2019 skulle tage stilling til 
den manglende finansiering på knap 
60 millioner kr. samt at den mang-
lende finansiering skulle findes på 
Børne- og Undervisningsministeriets 
område. 
Af den nye aftale fremgår det bl.a., 
at efteruddannelsesmidlerne på FGU 
vil blive reduceret, ligesom der vil ske 
en ”tilpasning af bistand fra lærings-
konsulenter”.
Læs nærmere på uvm.dk 

Danskernes rygevaner
Sundhedsstyrelsen har nyligt offent-
liggjort sin rapport over danskernes 
rygevaner 2018. Rapporten viser bl.a., 
at mere end hver femte dansker ryger 
dagligt eller lejlighedsvist, og at de 
starter tidligt. Blandt dem, der ryger 
eller tidligere har røget, svarer 43 %, 
at de startede med at ryge, da de var 
mellem 14 og 16 år. 
Den største andel personer, der ryger 
enten dagligt eller lejlighedsvist, fin-
des i aldersgruppen med 15-29-årige, 
hvor 15 % ryger dagligt og 14 % ryger 
lejlighedsvist.
Læs rapporten på sst.dk
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Mange unge kæmper med forskellige 
udfordringer i hverdagen, hvilket bl.a. kan 
føre til, at det er svært for dem at have et 
aktivt fritidsliv og påbegynde en ungdoms-
uddannelse efter grundskolen. Ungdoms-
skoleforeningen og ungdomsskolerne ser 
det som deres fineste opgave at støtte 
disse unge mennesker, så de bliver mere 
selvhjulpne og får bedre greb om deres 
eget liv. 
Derfor har Ungdomsskoleforeningen og 
discountkæden fakta indgået et part-
nerskab med det formål, at træne unge 
mennesker med forskellige udfordringer 
til at få et fritidsjob. Hvis du ikke allerede 
har hørt om det, så hedder projektet Coop 
Crew, og indenfor de næste seks år vil 25 
ungdomsskoler rundt omkring i landet 
komme til at deltage. 
Med projektet er det håbet, at op mod 
1800 unge vil få et fritidsjob efter forløbet 
og dermed få en tættere tilknytning til 
arbejdsmarkedet og derigennem et større 
skoleengagement. Et fritidsjob er en me-
ningsfuld aktivitet i fritiden, og for mange 
giver fritidsjobbet struktur i hverdagen og 
større selvværd. 

To tilgange 
Ungdomsskoleforeningen og fakta er to 
vidt forskellige organisationer og går ind 
i Coop Crew med hver sin agenda. Fælles 
er dog, at begge organisationer indgår i 
projektet, fordi de ser en samfundsmæssig 
udfordring, som partnerskabet kan være 
med til at løse. 

I Ungdomsskoleforeningen og i ungdoms-
skolerne har man fokus på, at unge, der har 
forskellige udfordringer i hverdagen, også 
er udfordret i forhold til at gennemføre 
en ungdomsuddannelse. Samtidig er der i 
ungdomsskolerne et ønske om at give alle 
unge mulighed for at have et aktivt fritids-
liv, og at de skal lykkes som menneske. 
På den anden side står fakta, som særligt 
ser en udfordring i, at de mangler ar-
bejdskraft. Dette er et generelt problem, 
men særligt er det mange steder svært 
at rekruttere servicemedarbejdere, som 
er unge under 18 år. Med projektet håber 
fakta altså at kunne skaffe kvalificeret 
arbejdskraft. 

Samme løsning
På mange måder løser projektet begge 
udfordringer. Forskning viser, at unge med 
et fritidsjob hurtigere går i gang med en 
ungdomsuddannelse, og samtidig giver 
forløbet i fakta (og forhåbentlig efterføl-
gende fritidsjob) de unge et aktivt fritidsliv 
med indhold og mulighed for, at de kan se, 
at deres kompetencer kan gøre nytte et 
sted. 
Når de unge gennemfører forløbet i fakta 
bliver de kvalificeret til at varetage de 
arbejdsopgaver, som servicemedarbejdere 
har, og det er håbet i mange fakta-butik-
ker, at butikscheferne efterfølgende kan 
ansætte de unge i et ordinært fritidsjob. 
Med et diplom og erfaring fra detailbran-
chen er det også de unges håb, at det 
vil stille dem bedre, når de skal søge et 

To agendaer 
– samme løsning 
Partnerskabet mellem ungdomsskoler og butikker i Coop Crew 
løser et problem, før det bliver en udfordring 

AF HANNE KIRK OG CECILIE  LEHN RASMUSSEN,  COOP CREW

fritidsjob efterfølgende – enten i fakta eller 
et andet sted.  

Organisering
Til at udvikle konceptet bag Coop Crew er 
der ansat en programleder og en projekt-
koordinator fra Ungdomsskoleforeningen 
samt en projektkoordinator fra fakta, der 
dagligt varetager funktionen som ”HR-
partner” og bl.a. står for rekruttering og 
udvikling af medarbejdere og ledere. De 
tre medarbejdere for projektet (herefter 
projektteamet) arbejder ud fra fælles mål, 
og Coop Crew har deres fulde opmærk-
somhed, da de er ansat på fuldtid for at 
varetage projektets interesserer. 
I projektteamet er der et særligt fokus på 
information og vidensdeling. Erfaringer 
gennem de første måneder af projektperio-
den har dog vist, at der skal kommunikeres 
forskelligt til hhv. ungdomsskolerne og 
medarbejderne i fakta, og at man skal have 
respekt for deres forskelligheder. 

Netværk og besøg
Det er derfor valgt at oprette et netværk 
kun for de deltagende ungdomsskoler. Der 
afholdes møder tre gange i året, hvor der 
udveksles erfaring og viden. Fra projekt-
teamets side er der fokus på, at fakta-
medarbejderne driver en butik, og at de 
ikke løbende kan deltage i møder mm. I 
stedet deltog de på en fælles uddannel-
sesdag sammen med ungdomsskolerne, 

Fortsættes på side 16...
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og med respekt for deres knappe tid, blev 
der med stor succes afholdt opstartsmøder 
før projektets start lokalt ude i de enkelte 
fakta-butikker. 
I projektteamet er der samtidig stort fokus 
på at besøge alle fakta-butikker mens for-
løbet kører. Det giver en indsigt i, hvordan 
det udarbejdede undervisningsmateriale 
og koncept fungerer ude i butikkerne og 
efterfølgende mulighed for videndeling og 
refleksion over, hvad der kan gøres bedre. 
I projektteamet er der ydermere fokus på 
at anerkende alles interesse og deltagelse 
i projektet fx i forbindelse med de lokale 
pressehistorier omkring opstarten af Coop 
Crew i oktober. 

Det er ikke noget vi leger
Der er mange fordele, når vi som forening, 
sammen med ungdomsskolerne, indgår 
et partnerskab med en privat virksom-
hed som fakta. Når partneren er givet på 
forhånd, skal ungdomsskolerne ikke selv 
finde mulige samarbejdspartnere for at få 
de unge i fritidsjob. De unges deltagelse 
i forløbet sikrer, at de kommer ud på en 
virkelig arbejdsplads. Det er altså ikke bare 
noget vi leger, men de unges handlinger 
har konsekvenser og deres erfaringer kan 
bruges i det virkelige liv. 
De unge får ikke undervisning af en lærer, 
men derimod en butikschef, som tydelig-
gør, hvilke forventninger, der er til dem, 

hvordan de skal være påklædt og konse-
kvenser ved fx for sent fremmøde. Samti-
dig deltager de unge i et læringsfællesskab 
med andre unge, der ligesom dem selv, har 
en udfordring, som gør, at de skal have en 
hjælpende hånd til at få et fritidsjob. 
For de unge venter der forhåbentlig et 
fritidsjob efter forløbet. Det er faktas er-
faring, at de unge, som har gjort det godt i 
forløbet og gerne vil have et fritidsjob som 
servicemedarbejder efterfølgende, nok 
skal blive tilbudt ansættelse – enten i den 
butik, de har trænet i, eller i en anden butik 
i kommunen.  

Læs mere om Coop Crew på coopcrew.dk

Fra uddannelsesdag, oktober 2019.

To agendaer – samme løsning 

...fortsat fra side 14
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”Det var en god oplevelse, og jeg fik nogle 
rigtig gode venner ud af det. Det gav mig et 
selvtillidsboost og gav mig meget til skolen 
i de mundtlige karakterer.”
Sådan fortæller Mia, der går i 9. klasse i 
Viborg. Mia har deltaget i Boost Camp i 
Viborg Ungdomsskole – et tilbud til unge, 
der har brug for hjælp til at gennemføre 
9. klasse og blive uddannelsesparate. 
Tilbuddet er et af flere i Viborg Kommune 
skræddersyet til de unges behov. 
Det er netop det individuelle hensyn, der 
sikrer, at unge som Mia, der ikke af sig 
selv finder vej til uddannelse og job via det 
etablerede skole- og uddannelsessystem, 
får en hjælpende hånd. 

Den unge i centrum
Det bakkes op af den nye regering, der har 
det som et dedikeret mål, at flere unge 
skal trives, og at præstationskulturen skal 
være fortid. Den unge skal i højere grad i 
centrum frem for systemet. 
Vi er enige i målet. Fakta er desværre, 
at alt for mange unges liv er præget af 
mistrivsel. For en del unge er der brug 
for en indsats, der ikke kun omfatter det 
faglige og skoletiden, men også resten af 
dagen og det hele menneske.
Et af midlerne er lokale tilbud, som har et 
særligt fokus på trivsel, almen dannelse 
og den enkelte unges personlige og faglige 

udvikling. Her kan de kommunale ung-
domsskoler være et oplagt tilbud i kraft 
af sin særlige lovgivning og tilgang til de 
unge. Ungdomsskolen giver unge mulighed 
for en aktiv fritid, uanset økonomisk og 
social baggrund – og i et miljø præget af 
frivillighed, ligeværd og medindflydelse. 

Kommunalt ansvar
Derfor giver det rigtig god mening, at et 
bredt flertal i folketinget har givet kom-
munerne det fulde ansvar for at gøre alle 
unge under 25 år klar til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse og komme i beskæf-
tigelse. 
Det er netop i kommunernes samarbejde 
med lokale aktører og institutioner, at de 
rigtige værktøjer til at hjælpe unge på vej 
ligger. 
De kommunale ungdomsskoler er vant til 
at arbejde på tværs af institutioner og for-
valtninger, ligesom de har gode erfaringer 
i at samarbejde med det øvrige forenings- 
og fritidsliv. 

Forskellighed er en styrke
Den kommunale ungeindsats vil givet 
blive udfoldet forskelligt fra kommune til 
kommune. For vi er ikke ens. Og de unge 
og deres udfordringer er vidt forskellige. 
Det samme er ungdomsskolerne og deres 
tilbud. 

Den forskellighed ser vi som en stor styrke, 
og ungdomsskolerne kan spille en stor rolle 
i den kommunale ungeindsats.

Fælles om løsninger
Viborg Ungdomsskoles Boost Camp er 
blot et af mange eksempler på tilbud til 
unge, der har det svært. I Helsingør har 
kommunens ungdomsskole et tilbud om 
International Ungdomsklasse målrettet 
sent ankomne unge flygtninge og familie-
sammenførte. Et andet tilbud i kommunen 
kaldet Kommende Uddannelses Parate 
(KUP) skal ruste unge til at påbegynde og 
fuldføre en ungdomsuddannelse. 
Det samme billede gør sig gældende landet 
over, hvor ungdomsskoler og kommuner i 
fællesskab finder lokale løsninger målret-
tet de lokale behov. 
Det råderum og den unikke mulighed for 
at skræddersy de rigtige løsninger lokalt 
værner vi om både i kommunerne og på 
ungdomsskolerne. For os er det tværgåen-
de samarbejde, fleksibiliteten og nærhe-
den kerneværdier i mødet med det enkelte, 
hele unge menneske. 

Sammen kan vi 
hjælpe de unge på vej
Kommuner og ungdomsskoler kan i fællesskab hjælpe flere 
unge godt på vej, lyder det i fælles kronik fra Kommunernes 
Landsforeningen og Ungdomsskoleforeningen

AF THOMAS GYLDAL,  FORMAND FOR KL’S BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALG OG LARS 

BUCHHOLT KRISTENSEN,  FORMAND FOR UNGDOMSSKOLEFORENINGENS BESTYRELSE.
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Dialog om 10. klasse
I starten af november blev der på Ung-
domsskoleforeningens initiativ afholdt 
et dialogmøde vedrørende 10. klasse. Her 
mødtes centrale aktører på området for at 
drøfte en koordineret og styrket indsats i 
forhold til 10. klasse. Blandt deltagerne var 
Ungdomsskoleforeningens formand Lars 
Buchholt Kristensen samt repræsentanter 
for Skolelederne, Uddannelsesforbundet 
og Landsforeningen af 10. klasseskoler i 
Danmark.
På mødet blev der bl.a. talt om, at der bør 
stilles de samme krav i forhold til brobyg-
ning, praktik og indhold uanset i hvilket 
regi 10. klasse organiseres i de enkelte 
kommuner. 
Fremtiden for den af den forrige regering 
nedsatte ekspertgruppe på området er i 
øvrigt endnu uvis.  

Årsmøde i Børne- og 
Kulturchefforeningen
Uddannelse er en investering – ikke en 
udgift. Det var en af hovedpointerne på 
årsmødet i Børne- og Kulturchefforeningen 
midt i november måned. På årsmødet, 

hvori sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen 
deltog, var der bl.a. fokus på Ledelseskom-
missionens anbefalinger, ligesom de to 
ministre, Forsknings- og Uddannelsesmi-
nister Ane Halsboe-Jørgensen og Børne- og 
Undervisningsminister Pernille Rosen-
krantz-Theil, holdt oplæg. Begge var med 
henvisning til Socialministeriets såkaldte 
SØM-model (Den Socialøkonomiske Inve-
steringsmodel) enige om, at det betaler sig 
på sigt at investere i uddannelse. Pernille 
Rosenkrantz-Theil sagde endvidere, at der 
var sket meget på folkeskoleområdet de 
senere år, hvorfor det var vigtigt at give 
reformerne lidt tid, inden resultaterne skal 
vurderes. 

SSP-konference og Ungdomsringens 
kongres
Sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen 
deltager den 3. december i en lederkon-
ference om SSP. Desuden deltog han i 
Ungdomsringens kongres i november 
måned. I skrivende stund er kongressen 
endnu ikke afviklet, men rygterne vil vide, 
at Ungdomsringen vælger ny formand for 
kongressen i form af folketingsmedlem 
Bjørn Brandenborg (S).

LU´s ledelseskursus
Tredje modul af LU´s ledelseskursus af-
vikles midt den 15.-16. januar 2020. Her vil 
Ungdomsskoleforeningens ledelse i form 
af Ejnar Bo Pedersen og Mads Søndergaard 
Thomsen holde oplæg om datainformeret 
ledelse.

Coop Crew i medierne
Vores store projekt Coop Crew har fået en 
del medieomtale siden opstarten. Nyligt 
har der således været indslag eller artikler 
i medier som TV Syd, DR´s P4, DR´s P1, 
JydskeVestkysten, TV Avisen, Dansk 

Handelsblad 
og Vejle Amts 
Folkeblad. 
Den flotte me-
dieeksponering 
vidner om, at vi 
sammen med 
fakta-butik-
kerne har gang 
i en væsentlig 
indsats til gavn for de unge. På projektets 
Facebook-gruppe, som blot hedder Coop 
Crew, er der link til flere af indslagene og 
omtalerne.

Kronik i Skoleliv
Apropos medier kan du på side 17 her i bla-
det læse et debatindlæg skrevet i fælles-
skab af Thomas Gyldal Petersen, formand 
for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, 
og Lars Buchholt Kristensen, formand for 
Ungdomsskoleforeningens bestyrelse. 
Kronikken har også været bragt i Politikens 
uddannelsessite, skoleliv.dk og er på vej 
Danske Kommuner.

Glædelig jul
Ungdomsskoleforeningen og bladet Ung-
domsskolen ønsker alle medlemsskoler og 
læserne en rigtig glædelig jul og et godt 
nyt år. Sekretariatet er lukket mellem jul 
og nytår. Vi ser frem til at fortsætte det 
gode samarbejde i år 2020.
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AF EJNAR BO PEDERSEN 

SEKRETARIATSCHEF

På LU & COK´s kursusforløb er det en 
helt central dagsorden, at vi fortsat 
udvikler vores evne til at samarbejde og 
samskabe alt efter formålet. Dette med 
alle tænkelige aktører – til gavn for de 
unge.
På kursets modul 2 var der især stort 
fokus på samskabelse. Det var helt ty-
deligt, at definitionerne er mangfoldige 
og ofte situationstilpassede. Sådan må 
det nok være. Der kan være forskelle 
alt efter, hvem man er og med hvilket 
formål, man bevæger sig ud i sam-
skabelse. Men fælles er selve ordets 
betydning: At vi skaber noget fælles 
tredje sammen. 
Inden vi fortaber os alt for meget i 
ordkløveri og definitionsmageri, må vi 
hellere prøve at blive konkrete: Lad os 
bruge et aktuelt eksempel fra vores 
egen verden. Coop Crew – nærmere 
bestemt.
Det handler i virkeligheden om to 
parter, som under den store fælles 
paraply folkeoplysningen i mange andre 
sammenhænge arbejder sammen. Eller 
som bestyrelsesmedlem i Dansk Folke-
oplysnings Samråd, redaktør Flemming 
Jørgensen fra Coop, udtrykte det på 
vores landsmøde i maj: Vi har mange 
ligheder, fx de grundtvigianske rødder, 
og begge arbejder vi for at hjælpe unge 

ind på arbejdsmarkedet herunder også 
de marginaliserede unge.
I den her specielle anledning opstod 
samarbejdet tilskyndet af en henven-
delse fra AP Møller fondens sociale 
kapitel, hvor der blev peget dels på 
gode eksempler fra Gladsaxe kommune 
og dels på ønsket om at undersøge mu-
lighederne for at kunne udfolde dette 
potentiale i større skala. 
Udgangspunktet var og er: Hvad kan 
to forskellige partnere – med respekt 
for hinandens forskelligheder – men 
med en fællesnævner (folkeoplysning) 
bibringe og lære af hinanden? Konkret 
er der tale om to ”private” foreninger, 
som hver især har et medlemsoriente-
ret sigte, men hvor den ene part – via 
detailhandel blandt andet – også har 
et merkantilt sigte, og hvor den anden 
part skal skabe værdi for medlemmerne 
via interessevaretagelse, videndeling 
og netværk. Det fælles tredje er så 
selve projektet, hvor vi hjælper unge 
i fritidsjob og dermed gør fritiden til 
fremtid, som vores slogan hedder.
Så samskabelse – under de rette for-
mer og med de rette aktører og en klog, 
velovervejet forventningsafstemning – 
kan skabe nye og bedre løsninger. Også 
selv om man evt. ikke skal tro på, at det 
er svaret på alle verdens udfordringer.

Samskabelse 
– på ungdomsskolesprog

Topmøde om fremtidens 
uddannelseslandkort
Ungdomsuddannelsernes Topmøde 
2019 finder sted den 5. december, 
hvilket desværre er sammen dag 
som Ungdomsskoleforeningens 
Efterårskonference. På topmødet vil 
Tænketanken DEA sætte fokus på 
fremtidens uddannelseslandkort, ur-
banisering og unges uddannelsesvalg. 
Blandt deltagerne er Stephanie Lose, 
formand for Danske Regioner og borg-
mester i Holbæk Kommune Christina 
Krzyrosiak Hansen (S).

Ny udsathed
I forbindelse med konferencen sidst 
i november om ”Ny udsathed” har 
Center for Ungdomsforskning udsendt 
bogen ”Ny udsathed i ungdomsli-
vet”, hvor 11 forskere skriver om den 
stigende mistrivsel blandet unge. Vi 
regner med at bringe en anmeldelse af 
bogen i næste udgave af bladet.

Danske skoleelever har høj teknolo-
giforståelse
Danske 8. klasseelever hr en høj 
grad af teknologiforståelse, ligesom 
deres lærere er dem, der anvender it 
allermest i undervisningen. Det viser 
den internationale undersøgelse ”ICILS 
2018”, som netop er blevet offentlig-
gjort.
Resultaterne viser også, at der er store 
forskelle mellem danske drenge og 
piger, når det handler om tilliden til 
egne evner inden for it.
”Når det kommer til deres tiltro til deres 
kompetencer inden for de tekniske 
aktiviteter, så ligger pigerne ikke alene 
langt under de danske drenge, men 
også væsentligt under alle andre på 
tværs af de deltagende lande”, siger 
Jeppe Bundsgaard fra DPU, Aarhus 
Universitet, der har været leder af den 
danske del af ICILS.
ICILS kortlægger 8.-klasseelevers 
kompetencer til datalogisk tænkning 
samt deres computer- og informati-
onskompetencer i 12 lande.



Pris til drengegruppe
UngOdense er blandt de adskillige ungdomsskoler, som gør brug af undervis-
nings- og udviklingskonceptet MILIFE. I mere end to år har ungdomsskolen 
kørt et forløb for en gruppe drenge i Rising-kvarteret. Her har de arbejdet 
med emner som anerkendelse, demokrati, personlige værdier, kommunikation 
og kropssprog og selvværd – samt hvordan de selv kan bidrage til at løfte områ-
det ud af ghettolisten.
Nu er deres indsats blevet anerkendt af boligforeningen Civica, som nyligt tildelte 
drengene en pris på 25.000 kr., som skal bruges til at forskønne boligområdet. 
Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse. 
Monzer Dodar, der er ungdomscentermedarbejder i UngOdense og MILIFE-
underviser, fortæller, at projektet er en succes. Hele gruppen af unge har 
rykket sig markant personligt, socialt og i skolen, og gruppen har desuden en 
positiv afsmitning på andre unge i området, i skoleklasserne og i drengenes 
familier. Og det mener boligforeningen altså også, hvorfor de nu har præmi-
eret projektet.
- Det er en fornøjelse at bakke op om unge mennesker, som har håb og 
drømme for deres kvarter, og som ønsker selv at lægge kræfterne i for at 
nå i mål - til gavn for langt flere end dem selv. De fortjener anerkendelsen, 
og forhåbentlig vil unge mennesker i andre almene boligområder lade sig 
inspirere af drengenes gåpåmod, siger Flemming Jensen, formand for Civicas 
organisationsbestyrelse.

Kvalitetstid
Når Ungdomsskoleforeningen d. 5. december 
holder konferencen Det bedste land at være ung i? 
præsenteres den nye publikation: KVALITETSTID 
– brikker til en nutidig forståelse af fritidsundervis-
ningen. 
Publikationen er resultatet af en arbejdsgruppes 
anstrengelser over året og sætter fritidsundervis-
ningen – som jo på mange måder udgør ungdoms-
skolens DNA – i en nutidig forståelsesramme, ef-
ter i en årrække måske at have været lidt overset. 
Der præsenteres fire kvalitetsparametre, som 
kendetegner ungdomsskolernes fritidsundervis-
ning. Disse perspektiveres med nogle fortællinger 
fra praksis og masser af citater fra især unge, 
som fortæller om, hvad de får ud af at deltage i 
ungdomsskolen. 
Kvalitetstid kan rekvireres på sekretariatet eller 
downloades som e-publikation fra hjemmesiden.

KVALITETSTID
– brikker til en nutidig forståelse  

af fritidsundervisningen


