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Ungdomsklubber er
sund fornuft
AF BJARNE MOURIDSEN

”Fritids- og ungdomsklubberne er et alternativ til kriminalitet og bander”. Sådan står
der i lederen i oktober måneds udgave af
fagbladet ”Børn & Unge”, som udgives af
BUPL. Det er foreningens formand Elisa
Rimpler, der skriver sådan under overskriften ”Stærke fritids- og ungdomsklubber er
sund fornuft”.
Bladets forskningssektion fokuserer netop
på fritids- og ungdomsklubbers evne til at
forebygge kriminalitet. Artiklen er baseret
på et netop afsluttet forskningsprojekt om
fritids- og ungdomsklubbers betydning
for børn og unge i udsatte boligområder.

Undersøgelsen er gennemført i tre udsatte
boligområder i forskellige dele af Danmark.
Dobbeltspor
- Klubpædagogerne har et fagligt stærkt
fokus på, hvordan de kan hjælpe de unge
til at få et fællesskab væk fra gaden og
fra kriminalitet, styrke deres selvværd og
sikre, at de får nogle brede kompetencer,
så de kan klare sig bedre i samfundet, siger
Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus
Universitet, der har stået for forskningen,
og hun tilføjer, at klubberne i de udsatte
boligområder derfor har et dobbeltspor.

- De laver alt det, vi forbinder med traditionel fritids- og klubpædagogik, med
aktiviteter som sport, musik, computer og
generelle børne -og ungdomsfællesskaber.
Men så gør de også en masse andre målrettede indsatser for de enkelte børn og
unge. Det kan fx være hjælp til at finde et
fritidsjob eller, hvis en af de unge er meget
glad for at spille fodbold, så at hjælpe den
unge med at blive integreret i en rigtig
fodboldklub uden for boligområdet.
Forskningsrapporten kan downloades fra
DPUs hjemmeside: edu.au.dk

STUDIETUR

TIL SPANIEN

Oplev Spanien på studieturen i 2020. Se pris
på 3 grundrejser herunder (inklusiv rejse og
ophold m.m.) samt inspiration til program.
Ring på 8020 8870 for mere information.

Barcelona - fra kr. 1.998,-

• Fat Tire Bike Tour - se Barcelona på cykel
• Tilbring en eftermiddag i selskab med spanske unge
• Uhyggelig Ghost Tour i Barcelonas gader om aftenen
Ghost Tour i Barcelona

Strandaktiviteter i Malaga

Malaga - fra kr. 2.398,-

• Heldagstur til Gibraltar (i privat bus med guide)
• Cuevas de Nerja - se de berømte drypstenshuler
• Beach pakke; paddle surf, beachvolley, bananbåd
m.m.

Rundrejse i Andalusien - fra kr. 3.998,-

• Flamenco Dance Museum i Sevilla (interaktivt)
• Spændende guidet tur i Malagas lufthavn
• Oplev den imponerende borg Alhambra i Granada

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

Dublin fra 2.000,-

Rundrejse i Andalusien
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Alhambra i Granada

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK
RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK

Kreativ konference
om fritidslivet
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

Valgkampen før sommerferien havde bl.a.
stort fokus på vilkårene i daginstitutionerne, hvilket også er et af de punkter, der
kom med i det såkaldte aftalepapir mellem
regeringen og de Radikale, SF og Enhedslisten.
Ungdomsskoleforeningen forsøgte sammen med Ungdomsringen, LU og BUPL
samtidig at sætte fokus på kvaliteten af
fritidslivet, og det vil vi fortsætte med
i den kommende tid – både i forhold til
aktiviteter i vores egen og i forhold til det
politiske niveau.
Som et led i dette, har vi valgt at sætte
spot på ungdomsskolernes fritidsundervisning på årets efterårskonference, som
finder sted – med lidt forsinkelse – den 5.
december. Den fulde titel for konferencen
lyder ”Det bedste land at være ung i? –
ungdomsskolens fritidsundervisning som
udgangspunkt for trivsel og læring.”
Spørgsmålstegnet er selvfølgelig helt bevidst. Vi priser ofte os selv som foregangsland på mange områder herunder i form af

et rigt foreningsudbud og dermed et godt
fritidsliv for såvel børn og unge. Men som
det også antydes i artiklen med Politikens
uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang inde
i bladet, har der måske i de senere år mest
været fokus på det, der foregår mellem kl.
8 og 15. Det gælder fra politisk side, men vi
må også gribe i egen barm og indrømme,
at det måske også gælder os selv.
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 har været
nødvendigt – og det skal vi stadig! Men vi
må ikke glemme vores gamle kerneområde
fritidsundervisningen. Ungdomsskolernes fritidsundervisning har og er stadig
et vigtigt element i det gode fritidsliv og
dermed i at gøre Danmark det bedste land
at være ung i.
Traditionen med en Efterårskonference
er 15 år gammel. Hvor vi ved Landsmødet

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.
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i maj har fokus på vores egen organisation, kan vi her have et bredere udsyn og
perspektivere relevante emner af faglig
eller uddannelsespolitisk karakter – samt
selvfølgelig også mødes til socialt samvær
og erfaringsudveksling mellem medlemsskoler og andre interesserede.
Sådan vil det også være i år, hvor vi bl.a.
har indbudt Nationalmuseets direktør
Rane Willerslev til at givet et anderledes
perspektiv på begreber som dannelse, faglighed og læring, ligesom Stefan Hermann
vil holde oplæg om pædagogik og undervisning. Derudover har vi også prøvet at
nyudvikle konceptet lidt og programsat en
række Ung-talks i form at korte oplæg i stil
med den kendte Ted Talks.
Vi håber medlemsskolerne vil tage godt
imod konferencetilbuddet og glæder os
til at se jer alle den 5. december på AFUK
(Akademiet for Utæmmet Kreativitet) i
København. Lad kreativiteten inspirere til
gavn for fritidsundervisningen og dermed
for de unge.

Tryk: FROM Grafisk, Gejlhavegård 23,
6000 Kolding, tlf. 75 52 77 11
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I Skive uddanner de
fodbolddommere
På Ungdomsskolen Skive er det efterhånden en tradition at uddanne
fodbolddommere i samarbejde med DBU Jylland. Den succes fortsætter
ungdomsskolen med og starter nyt hold i februar 2020

AF UNGDOMSSKOLEN SK I V E

Der er mange fordele ved at være fodbolddommer. Det kan fx Marcus nikke genkendende til. Ham møder du senere i denne
artikel.
Gennem flere år har Ungdomsskolen Skive
og DBU Jylland samarbejdet om at uddanne dommere. Ifølge ungdomsskoleleder Thomas Andersen går Ungdomsskolen
Skive ind i samarbejdet med DBU Jylland,
fordi der ligger en god lederuddannelse i
dommergerningen, og han uddyber:
- Det kræver mod at steppe ind på en
fodboldbane som ung dommer og stå med
ansvaret alene, og det er udviklende. De
unge sætter sig selv i spil, og der er meget
psykologi og konflikthåndtering i det.
Han forsætter:
- Fodboldspillere spiller med hjertet, og
det handler for de unge dommere om at
bevare roen og fatningen. Det kan de tage
med sig ud i det virkelige liv, siger Thomas
Andersen.
Ungdomsskolen Skive har ifølge ungdomsskolelederen et godt tag i de unge og har
nemmere ved at få deres opmærksomhed.
Og så er det med til at berige samfundet:
- Ungdomsskolen Skive vil gerne gå forrest
i samskabelse med foreningslivet og dermed skabe merværdi. Vi vil gerne påtage
os tovholderrollen i at søsætte nye og
værdifulde indsatser til gavn for de unge i
samarbejde med foreninger, organisationer
og det omgivne samfund.
Ung har allerede over 200 kampe på CV’et
En af de uddannede dommere er Marcus,
der i dag går på Skive College. Han blev

dommer for halvandet år siden, da han gik
i 8. klasse, og har allerede dømt over 200
fodboldkampe. I sin dommergerning tager
han mange positive ting med hjem, når
han har været ude på de jyske fodboldbaner:
- Når jeg har været ude at dømme, føler
jeg, at jeg har fået noget med hjem. Man
kan som dommer lære, hvornår det er det
rigtige tidspunkt at skride ind, når der
opstår en situation. Og hvilket sprogbrug
man har. Jeg har tidligere haft svært ved
at styre mit temperament og kunne nemt
blive sur, fortæller den erfarne dommer og
fortsætter:
- Dommergerningen har lært mig at være
mere stille og rolig, når jeg skal vurdere en
situation. Jeg tager nu ting med et smil
– både på og uden for banen. Jeg brugte
i starten min mentor til at tale om lige
netop det. Han lærte mig, at jeg havde
kontrollen med fløjten og kunne styre
kampen.
Netop mentorrollen er vigtig for de nye
dommere. Med inspiration fra håndbolden
i Skive vil mentorordningen have en central
rolle i uddannelsen af dommerne. Mere om
det senere.
Et solidt fritids-/studiejob
Ifølge Michael Carstens, der er fritidsmentor på Ungdomsskolen Skive, er det
vigtigt, at ungdomsskolen støtter op om et
samarbejde som dette:
- Som fritidsmentor skal jeg løfte alle ind i
en meningsfuld fritidsaktivitet, som giver
værdi og trivsel for den unge. Som fodbold-

4 | UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolen Nr. 9 November 2019

dommer kan de unge få et fritidsarbejde
samtidig med, at de dyrker motion, styrker
deres lederkompetencer og oplever personlig udvikling. De vil få ansvar, udfordringer,
selvværd og blive beslutningsdygtige. Kort
sagt bliver de klar til ungdomsskolens
kerneopgave: Vi uddanner de unge til livet,
uddannelse og job.
Han fortsætter:
- Man kan – som fx Marcus har gjort det
- tage et fodbolddommerkursus sammen
med jævnaldrende og i lokalområdet. På
den måde får han et interessefællesskab
med andre lokale unge. Det betyder, at han
bedre kan fastholdes i foreningslivet og
dommerklubben efterfølgende.
Et godt råd fra en ung dommer
Man skal ifølge Marcus ikke lade sig gå på
for meget, hvis man løber ind i oplevelser
med forældre, trænere eller spillere, der
råber mindre sjove ting efter én:
- Jeg synes bare, man skal tage det med et
smil og komme videre. Som dommer vil du
komme ud for det, lige meget hvor god en
dommer du er. Og brug din mentor. Deres
opgave er jo at være der for dig.
Han har selv haft mange specielle oplevelser som fodbolddommer. Han har fx givet
rødt kort til en træner, hvilket ikke var en
nem beslutning. Modstanderholdets træner viste sig også at være dommer, og han
tog bagefter en snak med Marcus, og han
var enig i beslutningen.
Det endte da også med, at træneren, der
fik rødt kort, kom hen og undskyldte efterfølgende. Og hvad gjorde Marcus? Han tog

Marcus blev færdig for som dommer for
halvandet år siden og har allerede dømt
over 200 kaampe (foto: Daniel Færch
Christensen)

det selvfølgelig det hele med et smil.
Marcus dømmer i øvrigt også håndboldkampe, hvor han har dømt næsten 100
kampe.
DBU Jylland hylder samarbejde
Hos DBU Jylland giver samarbejdet med
Ungdomsskolen Skive rigtig god mening –
af flere grunde.
- Hele idéen med, at de unge får mulighed
for at tage dommeruddannelsen i deres
nærområde, gør jo, at det bliver meget
mere tilgængeligt for de unge at gå i gang.
Og tilgængelighed er jo ikke upopulært
hos de unge i dag. Samtidig har Ungdomsskolen Skive direkte adgang til en stor
mængde unge, og derfor ligger et sådant
samarbejde lige til højrebenet, udtaler
dommerchef hos DBU Jylland, Jakob Bille.
Udfordringer med dommermangel
I øjeblikket oplever fodboldklubber at

skulle spille fodboldkampe uden dommer.
Det sker heldigvis ikke så ofte, men det
sker. Derfor giver det, ifølge dommerchefen, rigtig god mening med synergier som
disse:
- Det er jo ingen hemmelighed, at gennemsnitsalderen for dommere stiger, og
at vi på sigt har udfordringer med mangel
på dommere. Derfor giver det rigtig god
mening at få samlet et helt kuld, så vi har
nogle unge, friske hoveder, der er klar til
at tage ud og give den gas på fodboldbanerne. Uden dommere har vi heller ingen
fodboldkampe, så det er vitalt, at vi formår
at rekruttere nye dommere, siger Jakob
Bille.
Det er med andre ord oplagt med et sådant
samarbejde; Ungdomsskolen Skive evner
at række ud til de unge, som kan få et
fleksibelt studie- eller fritidsjob, og der
kommer på samme tid nye dommere til de
160.000 fodboldspillere i Jylland.

Mentorordning skal hjælpe de nye, unge
dommere
Som nyuddannet dommer vil man uden
tvivl løbe ind i nye oplevelser. Både positive
og negative. De negative oplevelser vil
oftest være tilråb fra trænere, spillere og
forældre, som er utilfredse. Det kan være
svært at bearbejde, hvis man er på egen
hånd.
Derfor får alle nyudklækkede dommere
tildelt en mentor, som vil være til stede
under kampene. På den måde kan de nye
dommere have én, de kan sparre med og
spejle sig i før, under og efter kampene.
- Det allervigtigste for de nye dommere
er, at de føler sig trygge. Derfor snakker
de rigtigt meget om, hvordan dommerne
har det. Ikke så meget om, hvordan de har
gjort det – det er først, når der kommer
bedømmer på, udtaler Niclas Juul, der er en
del af Midtjysk Fodbolddommer Klub.
Samtidig bliver de nye dommere tilbudt
at være en del af nyt fællesskab i form af
dommerklubben. Her får de medbestemmelse, så de også kan sætte ord på, hvad
de gerne vil. Det kan fx være en fællestur
til en Superligakamp.
Der bliver også gjort meget ud af fællesskabet til de større stævner. Her laver dommerne sine egne camps, hvor de kan være
sociale sammen om aftenen.
Ungdomsskolen Skive tilbyder
fritidsholdene ”Fodbolddommer” og
”Håndbolddommer” i samarbejde med
henholdsvis DBU Jylland og Dansk
Håndbold Forbund.
Hvis du som kommune eller institution
er blevet nysgerrig på et samarbejde
som dette, er du mere end velkommen
til at kontakte Koordinator for dommeruddannelse hos DBU Jylland, Jack
Hansen, på jaha@dbujylland.dk eller på
8939 9993.
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Nyt paradigmeskifte
på vej?
Politikens Jacob Fuglsang talte om helhedstænkning i ungdomsuddannelserne ved generalforsamling i Forum100%
AF BJARNE MOURIDSEN

- Der kan være et nyt paradigmeskifte på
vej på uddannelsesområdet.
Det varslede Politikens uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang sidst i september, da
han talte om helhedstænkning i ungdomsuddannelsen som opvarmning til generalforsamlingen i Forum100% (se boks).
Jacob Fuglsang henviste til, at den socialdemokratiske regering med indgåelsen
af sit såkaldte forståelsespapir med de
Radikale, SF og Enhedslisten også har
imødekommet disse partiers værdipolitik
på samme måde, som Fogh-regeringen i
2001 ikke alene brugte Dansk Folkeparti
som parlamentarisk grundlag, men også
knyttede sig til dem værdimæssigt. Det
betød bl.a., at det var slut med bongobongo trommer og gruppeeksamen, og at
der kom et større fokus på fag-faglighed,
boglige fag og national test, lød det.
Trivsel frem for test
Hvad et evt. kommende paradigmeskifte
konkret vil føre med sig, er for tidligt at
sige. Men alene det at udnævne et tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten
som ny Undervisningsminister er et signal,
mente Jacob Fuglsang, ligesom Pernille
Rosenkrantz-Theil sammen med den
ligeledes nyudnævnte Uddannelses- og
forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen
i deres fælles bog ”Det betaler sig at investere i mennesker” lagde op til et opgør
med Finansministeriets regnemodeller
og i stedet se forebyggelse som en god
investering.
Visse signaler om retningen har der været.
Undervisningsministeren har fx sagt, at
hun vil skrotte nationale test og erstatte
dem med et nyt pædagogisk redskab,

ligesom hun har sat fokus på en tidlig forebyggende indsats, startende fra børnene er
helt små. Og tilsvarende var Ane HalsboeJørgensens svar på Politikens spørgsmål
om, hvad hun helst ville huskes for efter
sin ministertid, at det skulle være at have
øget de studerendes trivsel.
Tre pointer
Jacob Fuglsang lagde ud med at fortælle,
at han havde tre grundlæggende pointer.
Den ene var den om paradigmeskiftet og
de to andre handlede om struktur vs. kultur og om det lokale vs. det centrale.
- Jeg er optimistisk med hensyn til, hvad
der kommer fra centralt hold. Men det
kan ikke løse det hele. Derfor er det også
vigtigt, hvordan man agerer på de forskellige uddannelsesinstitutioner, lød det fra
uddannelsesredaktøren angående den
sidste pointe.
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Eller sagt med andre ord. Vi skal ikke
bare læne os tilbage og afvente udspil
fra Undervisningsministeriet, men også
selv være med til at italesætte og dermed
fremme en anden dagsorden.
Kulturskifte
Der er nemlig ikke kun brug for andre
strukturer, men også et kulturskifte,
mente Fuglsang. Og det gælder på en lang
række områder. Fx roste han de kulturændringer, der har været i indskolingen med
to fagligheder i spil, da pædagoger i dag
inddrages i undervisningen i de mindste
klasser.
Folkeskolereformen fra 2013 har også haft
nogenlunde succes, hvad angår valgfag under den åbne skole – fx med inddragelse af
forenings- og erhvervsliv samt ungdomsskoler, mente han. Andre dele som ønsket
om mere bevægelse i løbet af skoledagen

er til gengæld ikke lykkes. I mellemtrinet
sætter ”tre plager” således ind: Hverdag,
vikarer og vaner.
- Den megen brug af vikarer sender et
signal. Elever føler, at alle omkring dem har
travlt, mens de selv har god tid. Problemerne rammer elever fra uddannelsessvage
familier hårdest, sagde Jacob Fuglsang bl.a
og fortsatte:
- Ahmet går i storcentret og Sofie Amalie
på privatskole. Bandemiljøet er også en
form for forpligtende læringsfællesskab,
mens de privilegerede søger mod privatskoler, lød det.
Jacob Fuglsang nævnte desuden begrebet
uddannelsespålæg som et område, hvor
der var brug for et kulturskifte.
- Vi bruger uddannelse som straf gennem
uddannelsespålæg. Det fremmer ikke
motivation og lysten til at lære.
Lap på lap
Jacob Fuglsangs hovedanke over de senere
års uddannelsespolitik er, at det har været
præget af for mange lappeløsninger
ovenpå de mange reformer. Eller som han

skrev i en af sine klummer i Politiken:
”I Løkkes regeringsperiode har der været
utallige justeringer og lappeløsninger, der
har skullet rette op på problemer knyttet
til de ofte dårligt forberedte reformer. Lapperne gør i visse tilfælde mere skade end
gavn, fordi de er syet på efter komplicerede
parlamentariske forløb med svært forenelige partiinteresser.”
Og i forlængelse heraf opfordrede han til,
at den nye regering skal gå en anden vej og
se på sammenhængen. Helhedstænkning
frem for flere justeringer.
Samtidig er det dog symptomatisk, at de
første sager, den nye minister har brugt tid
på, har været sådanne lappeløsninger.
- Pernille har beskæftiget sig med møgsager, der har ligget som den med optagelseskriterier til gymnasiet. Der er igen risiko
for, at man i stedet kun laver lappeløsninger og ikke større ændringer, konstaterede
uddannelsesredaktøren.
Fritiden skal medtænkes
Både under og efter Fuglsangs oplæg var
der mulighed for at stille spørgsmål. Det

benyttede sekretariatschef på Ungdomsskoleforeningen, Ejnar Bo Pedersen sig af,
da han spurgte til, hvordan man dog kunne
overbevise Christiansborg og Undervisningsministeriet om, at helhedstænkning
også bør omfatte tiden efter skolen er
lukket og altså fritiden og de foreninger og
ungdomsskoler, der opererer der.
Det var et godt spørgsmål, lød det fra Jacob
Fuglsang, da de jo ikke engang kan tænke i
helheder inden for skoletiden.
- Skolereformen skriger på, at fx ungdomsskoler og foreningsliv benyttes, sluttede
han.

Forum100% er et tværsektorielt og
uafhængigt forum for ungdomsuddannelserne. Målet er at skabe debat
og arbejde for, at alle unge får en
ungdomsuddannelse. Læs mere på
forum100.dk

Billige, skræddersyede studieture til USA

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

4.645
5.478

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

5.060
4.945

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

5.595
5.810

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

Ring på 65 65 65 63
group@benns.dk | benns.dk
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Den asiatiske bølge
Manga, sushi, koreansk, K-pop og Cosplay. Asiatisk kultur er
populært for tiden, hvilket selvfølgelig også gælder på landets
ungdomsskoler, hvor unge finder sammen i fællesskaber omkring
asiatiske kulturfænomener
AF BJARNE MOURIDSEN

”Kan du lidt animee og manga. Er du fan
af Miyazaki Hayao og film som ”Howl´s
Moving Castle”, ”Totoro” og ”Kiki´s Delivery
Service”? Vil du gerne lære at lave lækre
retter som Japansk okonomiyaki, Koreansk
sushi og Kinesiske potstickers? Og hvad
med at tilberede og sammenligne de forskellige typer nudler fra Thailand, Vietnam
og Burma. Vi følger ligeledes op på sidste
nyt fra den koreanske musikgruppe BTS.”
Sådan lyder invitationen til holdet ”Asiatisk Pop-Kultur & Køkken” på Hjørring
Ungdomsskoles hjemmeside – et hold,
som ligeledes tilbydes på Frederikshavn
Ungdomsskole. Og tilsvarende lyder det
rundt om i hele landet. Japansk, koreansk
og asiatisk kultur er in blandt unge, hvilket
afspejles i ungdomsskolernes sæsonprogrammer.
- Holdet startede som Japansk, men blev
så udvidet til at være bredere og også
omfatte musik, mad og tøjstil fra Asien,
fortæller ungdomsskoleleder Mads Lund
Thomsen fra Hjørring Ungdomsskole og
fortsætter:
- Det er et nichehold med ca. 15 deltagere,
som er nørder på den gode måde. Det er
meget dedikerede unge, der har lige netop
det interesseområde, og som jeg ikke kan
forstille mig gå på andre hold.
Bølgen fra Korea
At holdet i Hjørring har bevæget sig
fra Japan til også at omfatte Korea, er
ganske symptomatisk. Hvor den japanske
mangakultur tidligere var spydspids i den
asiatiske bølge, er det nu Sydkorea som er
i centrum.
Fænomenet bliver omtalt som Hallyu, den
koreanske bølge, og omfatter både film,

computerspil, gastronomi, animation og
især popmusik under betegnelsen K-pop.
Her spiller udseende, dans, koreografi og
tøjstil en ligeså stor rolle som selve musikken – og artisterne er ofte navngivet med
forkortelser eller versaler som BTS, EXO,
B.A.P. etc.
Medvirkende til den store udbredelse i vesten er givet, at musik- og underholdningsindustrien understøttes af den sydkoreanske regering, ligesom der benyttes dygtige
forfattere, komponister og producere fra
vesten, som ved hvad der hitter og sælger.
Ville forstå teksterne
Den asiatiske bølge sætter sig mange spor
rundt om i ungdomsskolernes program-
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mer. Det gælder også indenfor rejsehold og
sprogfag.
- Vi har tidligere haft kinesisk, men det
blev siden udkonkurreret af japansk, da der
er større interesse for japansk kultur, fx
animation, manga og diverse kampsportshold, fortæller viceungdomsskoleleder
Hanne Tjessem fra Høje-Taastrup Ungdomsskole.
Sidste skud på stammen er koreansk, som
blev oprettet på opfordring af to piger, der
var K-pop-fans og gerne ville lære sproget,
så de kunne forstå teksterne.
- Første gang vi udbød det, i sidste sæson,
kom der så mange tilmeldinger, at vi måtte
oprette to hold. Det var udelukkende
piger og alle var K-pop-fans, hvilket også

lagde grobund for et stærkt interessefællesskab. I år har vi et begynderhold og et
fortsætterhold og desuden to fulde K-pop
dansehold, hvor der undervises i de særlige
koreografier, der bliver brugt i K-pop musikvideoer, fortæller Hanne Tjessem.
Cosplay
En af de ting, som har været populær i
nogle år nu, er Cosplay. Ordet er en sammentrækning af ordene Costume og Play,
og det går kort fortalt ud på, at man klæder sig ud som kendte figurer fra mangaog animeeverdenen eller computerspil.
Frederiksberg Ungdomsskole er blandt de
mange skoler, der tilbyder både manga og
Cosplay.
- Det har udviklet sig hen ad vejen. Vi
startede med at have hold i japansk og
så fulgte manga, som vi vel har tilbudt i
7-8 år. Cosplay-holdet kører nu på tredje
sæson, oplyser skoleleder Esben Hansen
fra Frederiksberg Ungdomsskole.
- Den asiatiske kultur gav de unge noget
andet. Først ville de lære sproget, så ville
de også selv prøvet at tegne manga og

nu også at klæde sig ud. Så vi har byget
et lag mere på i forhold til at leve sig ind i
rollerne, fortsætter han.
Også her er der tale om specielt dedikerede
unge. Eller som Esben Hansen udtrykker
det:
- Du kan godt se, at de skal til Cosplay og
ikke matematik. De er meget synlige.
Fandt sammen
Cosplay er ligeledes populært på HøjeTaastrup Ungdomsskole, fortæller Hanne
Tjessem.
- Da vi på skolebesøg præsenterede Cosplayholdet, var der på næsten hver skole
1-2-3 par øjne, der lyste op. Holdet blev
fyldt op allerede det første år og er et super eksempel på, hvordan ungdomsskolen
kan imødekomme smalle interesser, som
der måske kun er et par unge på hver skole,
der har, og samle disse unge på tværs af
kommunen i nye og stærke fællesskaber,
fortæller hun og fortsætter:
- Allerede efter første gang stod tre piger,
der aldrig har mødt hinanden før, og
krammede hinanden og ville flytte ind på

ungdomsskolen. ”Endelig har vi mødt nogen som os selv – det er mine nye bedste
venner!”.
Passionerede
I en brugerundersøgelse af ungdomsskolens almenundervisning, som antropologen Mie Greve har foretaget, og som blev
offentliggjort i foråret, fremhæves Cosplay
og K-pop netop som fænomener, der kan
forene unge i et fællesskab.
Herom skriver Mie Greve i rapporten:
”De særligt interesseorienterede brugere
har en specifik interesse i et område såsom
cosplay og koreansk på grund af k-pop.
De er som regel passionerede omkring den
specifikke interesse og dyrker den eller
beslægtede interesser uden for ungdomsskolen. De har primært tilmeldt sig ungdomsskolen for at dyrke
deres interesse, møde andre unge med
samme interesse og forbedre sig inden for
området. Ungdomsskolen er attraktiv for
disse brugere, fordi deres interesser sjældent eller aldrig udbydes som aktiviteter i
andre fritidstilbud eller i folkeskolen.”

Det første Cosplay-hold i Høje-Taastrup ungdomsskole på vej til festivalen J-popcon 2018
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Digitale kompetencer
To nye bøger handler om unge og den digitale verden – herunder
ikke mindst gode færdselsregler, digitale sexkrænkelser og likes
på Facebook

AF BJARNE MOURIDSEN

Den såkaldte Umbrellasag er nok den mest
kendte og største sag herhjemme om
digitale sexkrænkelser. En video med en 15årig pige og nogle drenge blev delt flittigt
blandt unge, ja mere end 5.000 gange, og
politiet sigtede 1.152 personer for distribution af børneporno.
Men sagen er desværre langt fra alene. I
bogen ”Delt” af journalist Milla Mølgaard
kan man møde nogle af de unge piger og
drenge – ja, det sidste findes også, selv om
det er mere sjældent – der har være udsat
for digitale sexkrænkelser.
Det gælder fx Nana, der i 7. klasse sendte
et intimt foto til en dreng, hun godt kunne
lide. Men billedet blev sendt videre, og
snart havde det mest af byen set det. Eller
15-årige Naja, som lagde navn og ansigt
til en fake profil, hvor hun fremstod som
luder:
”På et tidspunkt tjekkede jeg min telefon
og googlede mit eget navn op til 40 gange
om dagen. Nu var det jo sket to gange, så
hvorfor skulle det ikke ske igen? Hvad ville
det næste blive? Jeg turde ikke stole på nogen som helst i den periode. Min psykolog
konstaterede, at jeg havde angst og PTSD.”
Aldrig ens egen skyld
Bogen henvender sig til unge og byder ikke
kun på cases som ovenstående. Der er
også interviews med unge, som har været
med til at dele billeder samt eksperter på
forskellige områder, som på en nem og let
forståelig måde fortæller om de juridiske
og psykologiske konsekvenser – og giver
gode råd.
I bogen slås det gang på gang fast, at ofret
ikke har gjort noget forkert. Selv om man

kan indvende, at det måske kan være dumt
at sende et intimbillede til en anden, er det
ikke forkert eller ulovligt, og den efterfølgende krænkelse er aldrig den unges egen
skyld.
Det pointeres også i bogen, at fire ud af
fem unge, der modtaget et nøgenbillede,
aldrig vil sende det videre. De fleste unge
har altså såvel empati som fornuft og god
digital dannelse.
Generelt er bogen ikke-fordømmende, hvilket sikkert er ganske fornuftigt, når den
henvender sig til en målgruppe, der har et
andet forhold til mobilen og den digitale
verden. Bogen er velegnet både til selvlæsning og i undervisningsbrug i grundskolen,
hvorfor der efter hvert kapitel følger en
række spørgsmål til diskussion.
Likes – og meget andet
Den anden nye bog ”Like” er især velegnet
til undervisningsbrug, men nok med en
lidt ældre målgruppe, hvilket især vil sige
de gymnasiale uddannelser. Dette ses fx
alene af, at kapitler indledes med citater af
Nobelprismodtagere og filosofer som Kant
og Hannah Arendt.
Her er der ikke digitale sexkrænkelser,
der er i fokus, men likes – både i konkret
forstand i form af vores brug af likes på
Facebook, men også langt mere generelt,
da emner som normer online, digital påvirkning, billeddeling, shitstorme, viralitet
og fake news også behandles.
”Like” udspringer af det forskningsbaserede undervisningsprojekt D.U.D.E (se boks)
og er ligesom ”Delt” støttet af TrygFonden.
Det afsæt gør også, at bogen kommer et
spadestik dybere end ”Delt”, hvilket vel at
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mærke heller ikke har været intentionen
for sidstnævnte.
Sociale pejlinger
Bogen er opdelt i fem hoveddele med hvert
sit perspektiv:
•
Mig og mine normer på nettet
•
Mig og mine medier
•
Mig om min opmærksomhed
•
Mig og mine (mis)informationer
•
Mig og mine meninger.
Bogen introducerer fx socialpsykologiske
begreber og emner som lemmingeeffekt,
sociale pejlinger og påvirkninger som forklaring på mobning i særlige såkaldte ”for
sjov”-grupper – grupper, hvor unge deler
videoer af dyr, der pines eller slås ihjel eller
af andre unge, som så udstilles og mobbes
digitalt.
”Ved at vi er blevet mere forbundne via
internettet og sociale medier, har den
sociale påvirkning fået langt større rækkevidde, også uden for vores umiddelbare
omgangskreds og netværk. Påvirkninger på
nettet kan spredes med hidtil uset lethed
og hastighed fra elev til klasse, fra klasse
til skole, fra skole til venner, fra bekendte til
potentielt resten af verden.”
Et andet sprog
Bogen har mange gode iagttagelser og
analyser af den digitale kommunikation
og dermed også om årsager til, hvorfor det
risikerer at gå galt:
”Ironi, vittigheder, umiddelbare følelser, simultant kropssprog og spontane handlingsanvisninger har det svært på nettet, fordi de
har brug for en større kontekst for at blive
modtaget efter hensigten. Resultatet er, at

de sociale medier fyldes med misforståelser,
fornærmelser, fejltolkninger, fake news og
en masse fejlkoordineringer.”
Desuden er der såvel spørgsmål til oplæg
for diskussion og små øvelser tilknyttet de
forskellige emner.
Begge bøger sætter på udmærket vis fokus
på meget relevante emner, hvad enten vi
taler om ulovlige sexkrænkelser eller blot
almindelige takt og tone i chatrooms eller
Facebook-grupper. Værd at læse både som
ung eller underviser og klubmedarbejder,
der møder de unge i dagligdagen.

Milla Mølgaard: ”Delt. En bog til unge om
digitale sexkrænkelser”. Straarup&Co 2019,
230 sider.

D.U.D.E
D.U.D.E står for Digital (Ud)Dannelse og er et forskningsbaseret undervisningsprojekt, som har til mål
at styrke den digitale dannelse og
uddannelse i grundskolens udskoling og de gymnasiale uddannelser.
Projektet består af fire elementer:
•
Undervisningsmaterialet ”Like”
•
De Digitale Ambassadører
•
En online platform
•
En Forældreinvolveringspakke.
Læs mere på digitaluddannelse.org,
hvorfra bogen også kan downloades.

Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks:
”Like”. Center for Information og Boblestudier, KU 2019, 194 sider.

Konference om forebyggelse af digital mobning
Den 28. november afholder Forum100% konference om digital mobning i relation til ungdomsuddannelserne. Oplægsholdere vil byde ind med forskellige perspektiver på, hvordan
digital mobning kommer til udtryk, hvordan den finder sted, samt hvilke indsatser, der kan
være med til at forebygge og understøtte unge til øget trivsel, så de bliver bedre i stand
til at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Oplæggene vil både have et forskning- og
praksisperspektiv.
Følgende oplægsholdere er inviteret:
•
Christian Vorre Mogensen, cand. mag. i filosofi og psykologi og projektleder.
•
Helle Rabøl Hansen, cand. jur, ph.d. og medstifter af NO!SE
•
Bjarne Thams, Rektor på Solrød Gymnasium
•
Niels Denny Sørensen, vicepolitiinspektør og operativ chef hos Rigspolitiet, Nationalt
Cyber Crime
•
Jette Kofoed, ph.d. og lektor på Pædagogik og uddannelse på Aarhus Universitet
Konferencen finder kl. 9-16 på Høje-Taastrup Gymnasium. Nærmere oplysninger og tilmelding via hjemmesiden forum100.dk
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Fremtidens klasselokale
i ungdomsskolen
UngHerning satser på udrulningen af et ny fjernundervisningstilbud,
UngHerning Online, til glæde for ”udkantsområderne” og elever med
højt sygefravær eller nichefagsinteresser
AF P ROJEKTMEDARB E JD ER MO RT EN F Æ R K RYG A A R D, UN G H E R N IN G

I de seneste år har UngHerning bemærket
en faldende interessere for vores nichefag
– specielt hos de mere boglige af slagsen. Det har ikke været muligt at oprette
tidligere populære fag såsom fransk og
kinesisk.
UngHernings målgruppe er på ca. 3.500
elever, hvilket betyder, at skal der oprettes et hold på 12 elever, kræver det kun
interesse fra 0,35 % af elevgrundlaget.
Det måtte derfor være andre faktorer end
manglende interesse, der var skyld i den
lave deltagelse i nichefagene.
Ligeledes hørte vi fra vores samarbejdspartnere på kommunens folkeskoler, at
de i stigende grad fandt det udfordrende
at løfte differentieringsbyrden i udskolingen. Lærere udtrykker problematikken i at
skulle undervise i trigonometri, samtidig
med at de har elever, der stadig har svært
ved de fire grundlæggende regnearter.
For ca. to år siden besluttede UngHerning
sig for at arbejde på en løsning af disse
problemstillinger. Svaret blev et fjernundervisningskoncept, i dag døbt UngHerning Online, der tilsidesætter geografiske
restriktioner på vores ungdomsskolehold.
Hvad er UngHerning Online?
UngHerning Online er helt lavpraktisk en
hjemmeside, hvor eleverne logger ind med
deres personlige brugerprofiler. Inde på
siden findes der flere faneblade, som eleverne kan orientere sig i. Der er en protokol
til at angive fremmøde for hver enkelt
elev. Denne bruges til at melde tilbage til
folkeskolen, om den enkelte elev deltager. Derudover er der et åbent forum, der
benyttes til lektiehjælp.

Næste faneblad er der, hvor live-undervisningen foregår. På undervisningssiden kører der en live videostream fra en
underviser samt en chat. I chatten er alle
eleverne gemt bag selvvalgte brugernavne.
Vi anbefaler eleverne at vælge noget
ikke-personligt. Tanken bag de anonyme
brugere er, at det er lettere at stille det, der
traditionelt set kan være pinlige spørgsmål, flere gange.
Sidste faneblad på siden er stedet, hvor
eleverne på holdene har mulighed for at
tilgå tidligere lektioner.
Første forsøg
Indtil videre har UngHerning afholdt
flere forskellige forsøg med UngHerning
Online. Det første der blev afprøvet, var et
understøttende matematikhold for elever i
8. klasse. Holdet blev afholdt i samarbejde
med matematiklærere fra to folkeskoler,
som hjalp med at finde elever, der lå på
omkring 00 på karakterskalaen.
Chatloggen fra lektionerne viser tydeligt,
at disse elever, der typisk var passive i egen
undervisning, pludselig blev meget aktive,
når de var sammen med nogen, de følte
var på samme niveau. De var ikke på samme måde underlagt de sociale dynamikker,
der i en traditionel klasse influerer på de
spørgsmål, man tør stille. På UngHerning
Online er de helt og holdent anonyme overfor klassen, når de stiller spørgsmål.
Et andet forsøg, der blev afholdt, var et
læseferiehold for 9. klasse-elever i deres
læseferie. Tanken var, at eleverne i deres
læseferie havde mulighed for at få kvalificeret undervisning, selv efter deres egen
folkeskole ikke havde mulighed for at un-
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dervise dem længere. Deltagerne på holdet
havde så mulighed for at melde ind med,
hvilke emner de ønskede, at hver lektion
skulle indeholde, afhængigt af hvad der var
opgivet til den enkeltes prøver.
Der var desværre ikke mange deltagere på
holdet, men de, der deltog, udtrykte stor
begejstring over udbyttet.
Er fjernundervisning rigtig undervisning?
Undervisning defineres som ”systematisk
bibringelse af kundskaber eller færdigheder (inden for et fag eller emne)”. Det er
således ikke afstanden mellem underviser
og studerende, der bestemmer, om noget
er rigtig undervisning, men den systematik
undervisningen underlægges. Der er ikke
tale om undervisning, fordi vi mødes fysisk
i et klasselokale, men fordi der forefindes
en systemisk plan for situationen, man
indgår i, med den hensigt at tillære nye
kompetencer.
Fjernundervisning er da heller ikke et nyt
koncept. Det er en velafprøvet metode,
som går flere årtier tilbage. I dag kan du
få en lang vifte af ungdoms- og videregående uddannelser uden at skulle sidde
i klasselokalet. Alt fra HF til bachelor og
kandidatgrader kan tages denne vej. Selv
uddannelser, der har læringsmål i forhold
til den studerendes relationskompetencer
såsom læreruddannelsen, kan tages som
fjernstudie.
At minimere distancen
Det centrale i et godt fjernundervisningsforløb er at få nedbragt den såkaldte transaktionelle distance til et minimum. Den
transaktionelle distance er den oplevede

Kan teoriundervisningen for kommende
knallertkørere fremover tages ved fjernundervisning og ikke i et klasselokale?

len, der landes til tilbuddet, vil det måske
endda være muligt at bruge relationen
mellem UngHernings lærer og den enkelte
elev til at hjælpe skolen i indsatsen med at
føre eleven tilbage i almene rammer.

afstand mellem underviser og studerende.
Denne vil stige jo mindre interaktion, der
er i undervisningssituationen. Jo højere en
transaktionel distance, des flere misforståelser vil der opstå, og jo mindre motivation
vil den studerende opleve.
Når man designer disse forløb, gælder det
således om at sikre sig, at de studerende
ikke blot føler, at de sidder og ser på en
video, men at de aktivt deltager i undervisningen enten via tekst-chat, mikrofon eller
webcam.

at opbygge online praksisfællesskaber
eleverne imellem.
I vores digitaliserede tidsalder er fjernundervisning altså på langt de fleste parametre fuldt ud sammenlignelig med traditionel undervisning. Dette er også opfanget
af STIL (Styrelsen for It og Læring). som
i 2018 færdiggjorde forskningsprojektet
ASSIST i samarbejde med Aarhus Universitet, hvor man kiggede på muligheden for
former af fjernundervisning i en folkeskolekontekst.

Fra brevkurser til i dag
De første iterationer af fjernundervisning
går tilbage til brevkurserne, hvor man med
jævne mellemrum fik tilsendt undervisningsmateriale, og måske engang i mellem
skulle tilbagesende opgaver. Disse forløb
havde i sagens natur en høj transaktionel
distance og krævede en høj grad af selvstændighed af de studerende.
I et moderne forløb vil undervisningen
foregå via live video og med mulighed for
at interagere i realtid med underviseren.
Med disse initiativer kan man nedbringe
den transaktionelle distance i en sådan
grad, at undervisningssituationen kommer
til at ligne det, man kender fra det traditionelle klasselokale. Når distancen bliver
tilpas kort, vil der også være mulighed for

Sygeundervisning
Med et koncept, der altså er teoretisk velfunderet og velafprøvet i praksis, er UngHerning begyndt at udvikle på fremtidige
koncepter til Online platformen.
Et af de områder, der rører på sig, er folkeskolernes pligt til at tilbyde undervisning til
elever med længere fraværsperioder, hvad
end det skyldes fysiske eller psykiske skavanker. Også her har UngHerning tilbudt
sin assistance med UngHerning Online.
Håbet er kort og godt at kunne tilbyde
et midlertidigt virtuelt klasselokale til de
elever, der af en eller anden grund ikke går
i skole. Det vil frigøre ressourcer i folkeskolerne til at fokusere på at tilbagebringe eleverne, mens de faglige krav dækkes i det
midlertidige online-tilbud. Alt efter model-

Og knallertundervisning?
Et andet område, vi har kigget på at
integrere med UngHerning Online, er vores
knallertundervisning. Vi er en geografisk
stor kommune, og der er langt fra dele af
kommunegrænsen ind til knallertundervisningen. Det betyder mange og lange
køreture for forældre til børn, der gerne
vil have knallertkørekort. Derudover har vi
en mistanke om, at der er flere forældre
i områder, som stiltiende accepterer, at
deres børn kører uden kørekortet grundet
den lange transporttid, som er forbundet
med at erhverve sig kørekortet.
Derfor har vi i foråret indsendt en ansøgning til Færdselsstyrelsen, hvori vi anmoder om tilladelse til en forsøgsordning,
hvor dele af kurset bliver fjernundervist.
Helt konkret vil vi have al teoriundervisning fjernundervist – eventuelt i lidt større
hold end vi har i dag. Teoriprøve, praktiske
lektioner og køreprøve skal alt sammen
køre som hidtil. Eleverne skal leve op til de
samme krav som på de traditionelle hold.
Denne struktur kan betyde en halvering af
kørslen involveret for deltagerne og deres
forældre. Bliver ordningen en succes, er vi
selvfølgelig interesseret i at hjælpe med at
udbrede den til vores kollegaer rundtom i
landet, hvis der skulle være interesse for
dette.
Stafetten sendes videre til Ikast-Brande
Ungdomsskole
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Youth City
Future Lab
Unge konferencedeltagere har lavet e-katalog med idéer til,
hvordan de nordiske storbyer kan blive mere ungdomsvenlige
AF KOM M U NI K AT I ON S ME DAR B E J D E R SI G N E HAR E O LS E N , KØB E N H AVN S KOM M U N ES U N G DOM S S KOLE

I september måned afholdt Københavns
Kommunes Ungdomsskole en konference
for ungeråd fra storbyer i hele Norden.
I fire dage var 130 unge fra 16 forskellige
ungeråd i Finland, Norge, Danmark og Sverige samlet i København for at diskutere og
udvikle initiativer for at gøre de nordiske
storbyer mere ungdomsvenlige.
Generere idéer
Youth City Future Lab hed konferencen,
der var udformet som et samfundslaboratorium med ideudvikling og samskabelse
i centrum. Over to dage deltog deltagerne
i forskellige workshops med temaer som
kulturmøder, mental helse, bæredygtighed
og arkitektur.
- Mens traditionelle konferencer har fokus
på taler og foredrag, så har formålet
med Youth City Future Lab ikke været at
udveksle viden i traditionel forstand, men
at generere idéer og skabe konkrete kon-

cepter, som kan sættes i spil i de nordiske
storbyer og på tværs af disse, siger Sisse
Liv Lauesen, som har været projektleder på
konferencen.
Not the end of the world...
Ungdomskonferencen var udviklet som
pendant til Storbyens Hjerte og Smerte en konference, der afholdes hvert andet år,
hvor praktikere, embedsmænd, politikere
og forskere fra hele Norden mødes og
diskuterer børn og unges trivsel i de nordiske storbyer. I oktober måned blev denne
afholdt i København.
Rune Tjøsvold fra Bergen Kommune og
medlem af styregruppen for Storbyens
Hjerte og Smerte deltog i begge konferen14 | UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolen Nr. 9 November 2019

cer. Om Youth City Future Lab siger han:
- Det, som inspirerede mig mest under
konferencen, var de unges energi, entusiasme, måden de inkluderede hinanden,
samarbejdet, optimismen, åbenheden,
tolerancen, kreativiteten, viljen og troen
på, at menneskeheden har en god fremtid.
This is NOT the end of the world!.
De initiativer og idéer, deltagerne kom
frem til blev samlet i et e-katalog, som er
tilgængeligt på Københavns Kommunes
Ungdomsskoles hjemmeside for alle, der
har interesse i at blive inspireret af de
unges arbejde og idéer.
Find e-kataloget her:
www.ungdomsskolen.kk.dk/ycfl

Mere nærvær – mere fællesskab
”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

MOBILOPLADNING OG
OPBEVARING I SMART
VÆRDISKAB

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

Kontak os med det samme!
Vi kommer gerne og besøger jer til en uforpligtende snak om jeres behov
www.charging.dk – info@charging.dk
– Tlf: 3030
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Den sociale mobilitet
Mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv uddannelsesmæssigt i løbet af de seneste 15 år, så er drengene fra lavindkomstfamilier blevet dårligere. Det er et problem – ikke bare for drengene selv,
men for vores samfund som helhed.

AF KR IST IAN T H O R JAKO B S E N ,
CH E FØ KO N O M I T Æ N KE TAN KE N DE A

Adgang til uddannelse er en vigtig præmis
for at sikre social mobilitet i et samfund.
Forventningen om at der er lige muligheder i uddannelsessystemet karakteriserer
i høj grad Danmarks identitet. Det er da
også et af velfærdsstatens væsentligste
formål at fremme social mobilitet og sikre,
at ligegyldigt hvilken slags familie, man er
født ind i, så har man lige muligheder for at
udfolde sit fulde potentiale.
Derfor har en række tiltag som eksempelvis tilskud til daginstitutioner, gratis
uddannelse og SU til hensigt at skabe lige
muligheder uafhængigt af børns og unges
økonomiske og familiemæssige forhold.
Politisk fokus
En høj grad af social mobilitet er også med
til at sikre, at færre skjulte ressourcer går
tabt blandt de laveste samfundslag. Hvis
børn og unge fra relativt ressourcesvage
familier har sværere ved at realisere deres
potentiale i uddannelsessystemet, kan det
i sidste ende medføre, at deres samlede bidrag til samfundet bliver lavere end ellers.
Fra politisk hold har der også været fokus
på at sikre lige muligheder for alle, og den
tidligere regering fremlagde 10 mål for
social mobilitet i 2016. Målene inkluderer
blandt andet, at flere udsatte unge skal
gennemføre en ungdomsuddannelse, og at
det faglige niveau i folkeskolen bliver løftet
for udsatte børn og unge.
Sværere at gå fra bund til top
Danmark og andre skandinaviske lande er
karakteriseret ved relativ høj social mo-

bilitet og lav ulighed sammenlignet med
eksempelvis USA. Og tendensen i Danmark
har været, at den sociale mobilitet målt på
indkomst er blevet en smule forringet i de
seneste 10-12 år.
Det er med andre ord blevet sværere at gå
fra bund til top i det danske samfund.
Sandsynligheden for, at børn opvokset i en
lavindkomstfamilie, dvs. en familie med en
indkomst blandt de 20 % laveste, selv tilhører topindkomstgruppen som voksne, er
faldet med omkring 10 % over de seneste
10-12 år. Omvendt er sandsynligheden for
selv at tilhøre topindkomstgruppen, hvis
ens forældre også tilhørte topindkomstgruppen tidligere, steget med ca. 5 %.
Derved betyder forældres indkomstniveau
mere for barnets indkomstplacering som
voksen i dag, end den har gjort tidligere.
Uddannelse spiller en rolle
Stigende ulighed, globalisering og teknologisk udvikling er alle bud på større trends,
der kan presse den sociale mobilitet i
Danmark gennem eksempelvis et pres på
personer med relativt få formelle kompetencer i forhold til løn og beskæftigelse. Og
derfor er et godt udgangspunkt for fortsat
høj social mobilitet derfor, at unge opnår
det uddannelsesniveau, som de har evner
til uanset deres familiemæssige baggrund.
Uddannelsesniveauet for de 35-39-årige
har generelt været stigende det seneste
årti, hvor knap hver tredje havde en videregående uddannelse i 2006 mod knap hver
anden i 2018. Alene andelen med en lang
videregående uddannelse (LVU) er steget
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fra knap hver tiende for 15 år siden til omkring hver femte i dag. Samtidig er andelen, der står uden uddannelse i slutningen
af trediverne, faldet fra 20 til 15 %.
Disse tendenser peger på, at uddannelsesmobiliteten er blevet højere i de seneste
15-20 år, men spørgsmålet er, om alle på
tværs af opvækstvilkår har kunne drage
lige store fordele af udviklingen?
Store kønsforskelle
Andelen af 35-årige, der ender uden
uddannelse, er faldet på tværs af alle indkomstgrupper, hvilket bekræfter billedet
af, at unge i dag oftere får en uddannelse
end tidligere. Der er dog stadig klare forskelle i uddannelsesniveauet alt efter ens
opvækstvilkår. I dag ender omkring hver
tredje 35-årig opvokset i en lavindkomstfamilie uden uddannelse, mens det samme
kun gør sig gældende for godt 10 % af
personer opvokset i topindkomstgruppen.
Og hvis vi ser på køn, er det samtidig tydeligt, at piger i langt højere grad end drenge
har stået for uddannelsesløftet også
blandt dem opvokset i mere ressourcesvage familier. Andelen af kvinder, der står
uden uddannelse som 35-årig, er faldet fra
38 til 30 % for kvinder fra lavindkomstgruppen, mens andelen af mænd opvokset
i lignede familier faktisk er steget marginalt fra 41 til 42 %.
Så den eneste gruppe, hvor der i dag ikke
er flere, der tager en uddannelse sammenlignet med for 15 år siden er: Mænd fra de
fattigste familier. Faktisk ender 50 % flere
mænd end kvinder fra lavindkomstfamilier

som ufaglærte som 35-årige samlet set.
Ligesom der er markant flere piger, der får
en uddannelse på tværs af alle indkomstgrupper sammenlignet med drengene.
Etnisk baggrunden ikke afgørende
Den svagt stigende andel af ufaglærte mænd
fra lavindkomstfamilien skyldes blandt
andet, at andelen af
unge med ikke-vestlig
baggrund udgør en
klart større andel af
lavindkomstgruppen i
dag end for 15 år siden.
Gruppen af mænd
med ikke-vestlig
baggrund opvokset i
lavindkomstfamilier
har indtil nu været
den gruppe, der har
haft sværest ved at få
uddannelse frem mod
35-årsalderen.
Dog er andelen af ufaglærte 35-årige med
dansk baggrund og opvokset i lavindkomstfamilier også været konstant over de

seneste 15 år, hvilket viser, at uddannelsessystemet generelt er udfordret, når det
kommer til at sikre, at drenge fra ressourcesvage familier får en uddannelse i lige så
høj grad som andre.
Faktisk viser tallene for de nyeste årgange,
at børn med ikkevestlig baggrund klarer
sig bedre end danske
børn med samme opvækstvilkår. For unge,
der forlod grundskolen
i årene 2002-2007,
har hver ottende
med ikke-vestlig
baggrund opvokset i
lavindkomstfamilier fx
færdiggjort en bacheloruddannelse senest
10 år efter grundskolens afslutning, mens
det samme kun er
gældende for knap
hver tiende unge med
dansk baggrund fra samme indkomstgruppe. Og denne andel er faktisk højere for
unge med ikke-vestlig baggrund på tværs
af alle indkomstgrupper.

Den eneste gruppe,
hvor der i dag ikke
er flere, der tager en
uddannelse sammenlignet med for 15 år
siden er: Mænd fra de
fattigste familier

Udfordringen
Samlet set står vi altså med udfordring
med at få drenge fra ressourcesvage
hjem løftet ind i uddannelsessystemet
på samme vis, som det er lykkes med for
pigernes vedkommende. Tidligere har
denne udfordring blandt andet bestået i
at få drenge med ikke-vestlig baggrund
ordentligt integreret i uddannelserne, men
i dag gælder denne udfordring i lige så høj
grad også drenge med dansk baggrund.
Og hvis vi ikke får løst dette, udgør det
ikke kun et potentielt problem for den
faldende sociale mobilitet, men også for
vores samfund som helhed. Alle prognoser
peger nemlig på, at vi i fremtiden får mere
og mere brug for uddannet arbejdskraft, og
at efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft vil falde. Derfor er det vigtigt, at så
mange som muligt får udfoldet deres fulde
potentiale uanset opvækstvilkår.
Kronikken er baseret på resultater fra rapporten ”Tendenser for social mobilitet og
uddannelse” lavet af Tænketanken DEA.
Læs mere på dea.nu

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

Nu på 40% af ungdomsskolerne...
Ring på 7027 1970 for et uforpligtende møde.
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Utraditionel børne- og ungepolitik
Børne- og Undervisningsudvalget i
Ikast-Brande kommune har lavet en
utraditionel børne- og ungepolitik.
Ofte er sådanne fyldt med mange fine
ord og intentioner, men i Ikast-Brande
fylde den kun en A4-side og består
af otte sætninger og otte tegninger,
fremgår det af bladet Danske Kommuner i oktober. De otte budskaber
er enkelt formuleret. Fx hedder et af
budskaberne: ”Initiativer kan voksne
nedefra” og et andet ”Fællesskab er
en fælles sag”.
Kulturpris til UngSlagelse
Ungdomsskolen i Slagelse blev i
september hædret, idet de modtog
Kulturnattens kulturpris – en pris der
hvert år tildeles en af de frivillige aktører i kulturnatten, Skt. Michaels Nat.
UngSlagelse fik prisen på 10.000 kr. for
oprettelsen af et sodavandsdiskotek
på Badeanstalten, der afholdes netop i
løbet af kulturnatten. Diskoteket er et
modsvar til de unges drukkultur.
Ungdomsskolen skal nu finde ud af,
hvad pengene skal bruges til. Og ifølge
Sjællandske Medier har de allerede
gjort sig de første tanker.
- Tidsånden har ændret sig. For da vi
startede i 2008, handlede det om at
få de unge væk fra gaden. Nu handler
det om at få dem ud af deres værelser
for at møde andre unge og lave nogle
relationer der, så man ikke kun spiller
Fortnite og ser Netflix, fortalte pædagog fra UngSlagelse, Jesper Rohrberg
Andersen, efter at have modtaget
prisen i selskab med souschef Hanne
Mejlstrøm.
Ny sekretariatschef i Ungdomsringen
Ungdomsringen har fået ny sekretariatschef. Det meddeler konstitueret
formand Henrik Hald Krog i et opslag
på foreningens Facebook side. Den
nye chef hedder Louise Hansen og er
startet her den 1. november. Louise
kommer fra en stilling som kontorchef
i Borgmesterforvaltningen i Odense
Kommune.

Education Lab i DEA
Tænketanken DEA har igennem et lille års
tid faciliteret en form for arbejdsgruppe,
kaldet Education Lab, hvor relevante
partnere har kunnet mødes og drøfte
forskellige emner med relevans både for
grundskole, erhvervsuddannelser, professionsuddannelser og lange videregående uddannelser. Ejnar Bo Pedersen har
deltaget i møderne, som bl.a. har drejet
sig om uddannelser i Udkantsdanmark, en
kort studietur til Malmø og Lund omkring
svenske uddannelsesmodeller herunder
Fryshuset.
Den 24. oktober var der møde med forskellige uddannelsespolitiske ordførere, som
blev mødt med udfordringer og spørgsmål
på alle uddannelsesområderne.
Årsmøde i Børne- og Kulturchefforeningen
Børne- og Kulturchefforeningen årsmøde
i Nyborg den 14.-15. november har ”ledelse af kvalitet” som tema. Det sker med
afsæt i Ledelseskommissionens rapport
”Sæt borgerne først”, som bl.a. kritiserer
offentlige topchefer for at lede opad og
forsømme at lede driften. Sekretariatschef
Ejnar Bo Pedersen deltager i årsmødet.
Temadag på sekretariatet
Den 21. oktober holdt personalet på sekretariatet en fælles temadag. Her blev der
idéudviklet på foreningens kerneopgaver,
så vi i endnu bedre grad kan imødekomme
medlemsskolernes ønsker og behov.
Projektkoordinator
Som det fremgår af hosstående klumme
fra sekretariatschefen, har Ungdomsskole-
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foreningen fået bevilliget penge fra Villum
Fonden til projektet UngScience. Derfor
har foreningen haft jobopslag og søgt en
kompetent projektkoordinator til at stå
i spidsen for projektet de næste par år. I
skrivende stund afholdes samtaler med de
udvalgte ansøger, så vi regner med i næste
udgave af bladet at kunne præsentere den
nye medarbejder på sekretariatet.
Vidensdag om varieret skoledag
KL afholder i november en vidensdag om
ledelse og implementering af en varieret
skoledag. Her indbydes forvaltninger,
skoleledelse mv. til at få inspiration til,
hvordan opgaven med at skabe en varieret
skoledag kan gribes an, og der vil bl.a. være
oplæg fra Skolelederforeningen, Danske
Skoleelever og Børne- og Kulturchefforeningen.
Bestyrelsesformand Lars Buchholt Kristensen deltager for Ungdomsskoleforeningen.
Desuden deltager Lars den 15.-16. november i Skole og Forældres Landsmøde i
Nyborg.
Efterårskonference
Er du tilmeldt årets Efterårskonference?
Konferencen finder sted den 5. december
2019 og har overskriften ”Det bedste land
at være ung i?” Her vil du bl.a. kunne blive
inspireret af Stefan Hermann og Rane
Willerslev, der hver især kommer med
deres bud på, hvor uddannelsesverdenen
bevæger sig hen. Der vil ligeledes være
”UNG-talks”, hvor politikere, forvaltninger
og ledelser inspirerer og kommer med idéer
til at fremme trivsel og udvikling blandt
børn og unge.

Organisation og
mennesker
A F E JNAR B O PEDERSE N

Bjarne Kousholt
har revideret og
dermed udgivet
andet oplag af
den klassiske
organisationsog strategibog,
”Organisation og
mennesker”.
Lad det være
sagt med det samme: Det er ikke
raketvidenskab – og der er ikke
nye, banebrydende, videnskabelige
landvindinger, som bringes på banen.
Men når det er sagt, så er det faktisk
en ganske let tilgængelig og meget
brugbar bog.
Bogen indledes med et historisk
afsnit, hvorefter følger kapitler om
bl.a. organisationsstruktur, grupper
og teams, kultur og værdier samt
processer.
Direkte brugbar
For den læser, der har et anvendelsesorienteret sigte, og ikke ønsker at
svede i lange, lange vinteraftener eller
ferier, så er bogen aldeles fortræffelig.
Den er letlæst og velskrevet. Fyldt
med lækre illustrationer og meget
brugbare eksempler – både til individuel refleksion og til gruppeøvelser.
Hvorfor skal alting altid være meget
svært og fint og flot? Nej vel! Her er
noget, der er lige til at gå til og lækkert at have i hånden.
Kan anbefales til almindelig brug og
til langt, langt de fleste hverdagsudfordringer.
Bjarne Kousholt: Organisation og
mennesker. Praxis – Nyt Teknisk Forlag
2019, 600 sider.

STEAM og
UngScience
AF E J N AR B O P E DE R S E N
S E KR E TAR IATS CH E F

STEM er et ord eller en forkortelse med
mange forskellige betydninger. Vi skal
huske vores demokratiske mulighed og
forpligtelse og derfor STEMme ved demokratiske valg. Demokratisk dannelse har
altid være en del af ungdomsskolens virke,
hvilket fx sidste udgave af nærværende
blad viste gode eksempler på.
Brugt i overført betydning taler vi også
ofte om, at de unge stemmer med fødderne – fx når de vælger til og fra i ungdomsskolernes sæsonprogram.
Men i nyere dansk sammenhæng er
STEM også en forkortelse for fire engelske ord: Science, Technology, Engineering
og Mathematics. Tilføjes et A for Art fås
den avancerede udgave STEAM, hvor det
musikalske, kreative og kunstneriske islæt
er inkluderet.
For nu at bringe det ned på et mere jordnært plan, så skal ungdomsskolerne i gang
med et spændende naturvidenskabeligt
projekt. Med god bistand og på direkte opfordring fra flere medlemsskoler og fra det
nationale naturfagscenter ASTRA er det
lykkedes at skabe mulighed for at få søsat
et program, som skal involvere en række
ungdomsskoler i at udvikle naturvidenskabelige metoder og forsøg.
Allerede her i efteråret går forberedelserne
i gang, og der bliver åbnet for en helt bred
mulighed for at melde sig som interesseret. To skoler skal fungere som modelskoler, og de skal hver have tilknyttet fire
caseskoler. Skanderborg Ungdomsskole og
UngOdenses projekter – ”Escaperoom med

Metoderne bliver
mangfoldige, og der
bliver god mulighed
for at sætte sit præg
på projektets udvikling allerede i starten
af det nye år.

science” og ”Bæredygtighed med science”
– fandt nåde for den strenge jury hos Villumfonden, og vores opgave er nu sammen
at udbrede science på bredest mulig vis og
til flest mulige ungdomsskoler.
Metoderne bliver mangfoldige, og der
bliver god mulighed for at sætte sit præg
på projektets udvikling allerede i starten af
det nye år. Projektet vil forløbe i knap to år
til og med udløbet af skoleåret 2020-2021,
og via netværk skal og kan der iværksættes nye vinkler bl.a. i ungdomsskolernes
fritidsundervisning.
Det bliver spændende, lærerigt og perspektivrigt. I januar vil der være ansøgningsrunde, hvor alle ungdomsskoler har mulighed
for at søge om at blive caseskole. Første i
det nye år vil der ligeledes blive afholdt et
informationsmøde herom, så følg med i
vores nyhedsbrev og på vores hjemmeside.
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Fællesskab for livet
I starten af oktober var der uddeling af priser i
Middelfart. Det var det årlige "Byens Bedste Middelfart Awardshow", der løb af stablen, og
Middelfart Ungdomsskole var blandt prismodtagerne, da deres musical løb med den såkaldte
Fællesskabspris.
- Vi har spillet musical i 30 år. Vi er heldige, at
vi som ungdomsskole har muligheden for at
værne om denne tradition og kan skabe rammerne. Derfor kan vi se, at det er venskaber for
livet – nogle af dem er endda blevet gift og har
fået børn. Ungdomsskolens opgave er i høj grad
at skabe fællesskaber for alle, udtaler ungdomsskoleleder Birgitte Dyrbye Jensen, der sammen
med elever fra musicalholdet modtog prisen ved
Awardshowet.
Prisen består af en statuette samt 10.000 kr.
sponseret af den lokale Sparekasse, og det var
da også sparekassedirektøren, der overrakte
prisen.
- Blandt de mange kvalificerede indstillinger
til Fællesskabsprisen 2019 var der ét tiltag,
som gjorde ekstra indtryk på juryen. Et tiltag,
der efterhånden har en del, sprudlende år på
samvittigheden.
Et tiltag, der kun lader sig gøre, fordi mennesker
med passion og vilje gør en ekstra indsats, der
skaber glæde for langt flere end dem selv. I
indstillingerne har man kunnet læse, at netop
dette tiltag har skabt venskaber, der holder ved
ikke bare i årtier, men måske hele livet, lød det
bl.a. fra direktør Claus Hansen.
Birgitte Dyrbye Jensen benyttede lejligheden til
at afsløre, at næste års musical vil være inspireret af 90'ernes popmusik.

Samskabelse på forboldbanen
Ungdomsskolen Skive uddanner fodbolddommere i
samarbejde med DBU Jylland. Det kan du læse om inde
i bladet, hvor du bl.a. kan møde Marcus som er godt
i gang med sin dommerkarriere efter at have fulgt
kurset i ungdomsskolen.
Samarbejdet mellem ungdomsskolen og DBU Jylland er
et godt eksempel på ”samskabelse” - altså partnerskaber mellem to eller flere omkring at skabe noget nyt.
Samskabelse vil netop være temaet for næste udgave
af Ungdomsskolen, som udkommer i begyndelsen af
december. Her vil der være andre gode eksempler fra
ungdomsskoler rundt om i landet.
(Foto: Daniel Færch Christensen)

