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Et årsskifte er ensbetydende med både en afslutning og en ny 
begyndelse. Året 2013 har været et spændende og udfordrende 
år for UngAalborg. I kraft af dygtigt og engageret arbejde udført af 
dygtige medarbejdere, kan vi også se tilbage på 2013 med stolthed.

2013 har været et travlt år med 
mange store oplevelser. 
Projekt Uddannelsesløfts tredje og næstsidste 
år har været kendetegnet af nye metoder, der 
skulle implementeres på de deltagende skoler og 
uddannelsesinstitutioner. Undervisere, vejledere, ledere, 
elever og projektmedarbejdere har gjort deres til, at vi 
har kunnet gøre en mærkbar forskel. 

Aalborg Kommune var vært, mens UngAalborg var 
tovholder og drivkraft på den nordiske storbykonference 
”Ung i en mangfoldig digital verden” i Europahallen 
i 2013. Konferencen var med til at give politikere og 
nøglepersoner inden for ungeområdet ny indsigt i forhold 
til unges digitale verden. 320 deltog i konferencen fra 
hele Norden.

Et nyt Ungebyråd så dagens lys på Ungekongressen 
i oktober 2013 i Solsidehallen. Kongressens ca. 350 
unge deltagere havde i løbet af kongressen mulighed 
for at lægge grundstenen, som det nye Ungebyråd skal 
arbejde videre med. 

Bloggen www.uguides.dk blev startet i 2013 – 
hvor unge blogger om studielivet på de videregående 
uddannelser – var en videreudvikling af en idé fra den 
første Ungekongres i 2012. 

Demokrati-området er i 2013 endvidere blevet udfoldet 
gennem aktivering af 9 UngAalborg lokalråd koblet 
op på 9 netværk. Demokratidag og Unge på Tinge 
fuldender på fornemste vis paletten af demokratiindsatser 
leveret af unge og UngAalborg. 

På den kulturelle og kunstneriske scene har unge 
udfoldet sig med blandt andet graffiti, installationskunst 
og i en ambitiøs manuskriptworkshop, der kulminerede 
i opsætninger på Teater Nordkraft.

På medieområdet har unge udfoldet sig på nettet, i 
radioen, på tv og med film-produktion. 

I de 9 lokale netværk kunne man i 2013 opleve mange 
spændende tiltag blandt andet var UngAalborgs miljøhold 
deltager på Aalborg Bæredygtighedsfestival. 

Grundstenen til den nye virksomhedsplan 2014-
2017 blev lagt igennem et procesforløb i 2013 afsluttende 
med et stort personalemøde med oplæg og workshops,

Med 2014 starter en ny virksomhedsperiode for 
UngAalborg.  Den nye virksomhedsplan for UngAalborg 
for perioden 2014-2017 er kompasset, der skal sørge 
for, at UngAalborg navigerer sikkert gennem det 
ungdomspolitiske farvand. Planen vil de næste fire år 
centrere sig om fire emner: 

  Læring og dannelse 
  Go Global 
  Demokrati og medborgerskab 
  Ungearenaer

Det er et afgørende punkt for UngAalborg, at 
organisationen realiserer Virksomhedsplan, så vi til 
stadighed fremstår som en central og dynamisk aktør 
på ungeområdet i Aalborg Kommune. 

UngAalborg er bevidst om, at de fleksible og mangfoldige 
muligheder, som bliver givet til ungdomsskolen gennem 
lovgivningen, forpligter. Derfor byder UngAalborg 
til stadighed aktivt og udfordrende ind, når aktuelle 
problemstillinger omkring unge er på dagsordenen. 
Aktuelt er implementeringen af folkeskolereformen 
et eksempel på dette, hvor UngAalborg gennem 
dialogmøder med skolerne er klar til at løfte sin del af 
opgaven med at give unge et fagligt løft. 

Tak for indsatsen til alle. God læselyst...

Velkommen som læser af 
UngAalborgs Årsberetning 2013

Hans Henrik Henriksen 
Formand for ungdomsskolebestyrelsen

Ole Schøler
Ungdomsskoleinspektør
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Fra panik til succes
Årets gang på UngAUC har været præget af store 
påvirkninger udefra. Først blev lærerne lockoutet og 
udelukket fra at undervise eleverne og deltage i skolens liv 
og virke. Det var på mange måder en kold måned. Men på 
trods af lockoutens brutalitet genfandt vi efter lockoutens 
ophør hurtigt engagementet og sammenholdet.

Tekst og foto: Katrine Bødker, teamleder UngAUC

Reformen
2014 bliver reformernes år, så allerede i 2013 gik vi i gang med 
at afprøve forskellige tiltag i reformens ånd. Eksempelvis har 
Flexteamet afprøvet fuld tilstedeværelse, og Prøveteamet har 
igangsat forskellige processer om læringsmål. 

Alt i alt har 2013 budt på store overraskelser og udfordringer, der 
både af elever og personale er blevet mødt med konstruktive 
ideer, engagement og fleksibilitet. På den måde kan vi nu gå 
ud af året med succeser og gode oplevelser i rygsækken og 
se frem mod et nyt år, der garanteret bliver lige så udfordrende 
som det gamle. 

Sejlflod Ungdomscenter en del af UngAUC
Arbejdstilsynet kom også til at spille en stor rolle i det 
forgangne år. De gamle pavilloner i Enggårdsgade, der 
blev brugt som undervisningslokaler, kunne ikke leve op til 
kravene om udluftning og sundt indeklima, så det blev besluttet 
at leje nye pavilloner. Der blev arbejdet med indretning af 
pavilloner, indhentning af tilbud og diskussioner om foldedøre 
og antal grupperum. Løsningen blev imidlertid for dyr, og vi 
besluttede at se nærmere på lokaliteterne i Sejlflod. Det blev 
hurtigt tydeligt, at der var mange muligheder og gevinster i 
at inddrage Sejlflod Ungdomscenter som en del af UngAUC, 
og Prøveteamet havde dermed fået en ny base.

Inden sommerferien indgik vi diverse aftaler om 
indretning og flytning, så ungdomscenteret kunne blive til 
uddannelsescenteret. Der blev flyttet vægge og slebet gulve, 
opsat airmastere og indrettet undervisningslokaler. Der blev 
sorteret og smidt væk. Det viste sig også, at nogle af de 
mange indretnings- og -renoveringsopgaver var oplagte at 
give til Erhvervsteamets elever som en relevant del af deres 
undervisning. 

Da Prøveteamet mødte i Sejlflod efter sommerferien, skulle 
der skabes en ny skolehverdag og kultur, hvor dagene 
startede med fælles buskørsel fra Kennedy til Sejlflod. Det 
blev hurtigt en rutine, og det viste sig at have en positiv 
påvirkning på elevernes fremmøde. Til hverdag nyder eleverne 
i Prøveteamet de gode faciliteter i Sejlflod og har fået skabt 
et ungdomsmiljø med et stærkt fællesskab, hvor bl.a. hallen 
benyttes til områdefag og aktivtimer. I december blev den store 
café indrettet til prøvelokale, og alle Prøveteamets elever gik 
til skriftlige terminsprøver. Resten af december måned holdt 
Prøveteamet mundtlige terminsprøver i Enggårdsgade, hvilket 
gav Flexteamet mulighed for at benytte faciliteterne i Sejlflod 
til deres juletemauge. 

For at sikre, at vi i UngAUC fortsat er én skole, tilstræber vi, at 
alle teams benytter begge adresser. Vi har Flexhold i Sejlflod 
til motion, Prøvehold til fysikundervisning i Enggårdsgade, 
Erhvervshold i Sejlflod med praktiske opgaver ligesom møde- 
og pædagogiske arrangementer på skift afholdes på de to 
adresser.

Efter lockouten
Allerede på første arbejdsdag 
blev der fundet gode løsninger på 
de udfordringer, der stod linet op 
efter en måned på barrikaderne. 
Ministeriet flyttede de skriftlige 
prøver, hvilket betød, at 60 elever 
i Prøveteamet ikke kunne komme 
på deres planlagte lejrskoletur til 
Berlin. Heldigvis kunne 50 elever 
og deres lærere i Flexteamet 
springe til med kort varsel, og de 
fik en fantastisk storbyoplevelse. 
Flexteamet skulle have været tre 
dage i Løkken på lejrskole, så den 
overtog Prøveteamet og afholdt 
“Prøve-Boot Camp” med skarpt 
fokus på prøveforberedelse og 
synopsis-skrivning.

Foto: Skriftlige terminsprøver i Prøveteamet
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15 timer hands-on 
Alexander på 15 år er ikke god til at 
sidde stille på en skolebænk. Han vil 
bruge hænderne. Og det gør han 
så sammen med kammeraterne i 
Erhvervsteamet på UngAUC.

Tekst og fotos: Mogens Rude

Går bare i gang
Først gælder det dog om at få 
beklædt betonmonstret med træ. 
Alene terrassens gulvareal udgør 
120 kvm. Oveni kommer rækværk, 
siderne på beskyttelsesrummet og 
trappekonstruktionen.   

Alexander og tre kammerater er i 
gang med byggeprojektet, og der skal 
arbejdes igennem, også selvom det 
er først i september, for terrassen skal 
efter planen stå færdig til påsken 2014.   

”Vi bruger ca. 15 timer om ugen på 
byggeriet, og vi er ca. fire mand i gang,” 
siger Alexander.   

Eleverne får kyndig vejledning af 
lærerne, men ellers går de bare i gang.

”Vi gør bare, hvad lærerne fortæller os, 
vi skal lave, og så laver vi det,” siger 
han. Eleverne lærer på den hårde 
måde, specielt når noget skal laves 
om, men de tager det i stiv arm.

”Jeg går i klasse med én, der har lavet 
væggen to gange. Det kan godt tage to 
dage. Men man bliver bedre og bedre. 
Når man har været hernede lidt tid, så 
sidder det i hænderne. Det er en fed 
måde at lære på. Man laver ikke det 
samme hver dag,” siger han.

Arbejde i det fri giver 
luft til lektier
Formen med 15 timers praktisk 
undervisning i håndværk passer 
Alexander utrolig godt. 

”Jeg synes, at det er meget sjovt, alt 
det vi får lov til at lave hernede. Vi har 
både lavet en mur, lagt fliser og stillet 
trapper op,” siger Alexander. 

Han får en glæde ved at arbejde 
udendørs – selv dårligt vejr kan ikke 
tage glæden fra ham. 

”Det kan jeg godt lide. Det er hyggeligt. 
De fleste af os, der går herude, har 

svært ved at koncentrere os. At sidde 
stille og lave lektier. Lektierne kommer 
stille og roligt, når man har været ude 
at arbejde fire timer inden,” siger 
Alexander. 

Terrasse-konstruktionen har også vakt 
interessen hos andre unge, der kommer 
forbi byggeriet i Enggårdsgade.  

”Der kommer mange udefra og kigger. 
De kommer forbi og tjekker og synes, at 
det er fedt – at der sker noget herude. Vi 
prøver noget nyt hele tiden,” siger han.

Han glæder sig til, at terrassen står 
færdig – også selvom han ikke selv 
når at opleve det. For Alexander 
regner stærkt med, at han skal videre 
på TechCollege fra 2014. 

Alexander er i fuld gang med at grave huller og sætte 
bærende træstolper i jorden, mens støvregnen falder fra en 
betongrå himmel. 

Han er en af eleverne på et stort byggeprojekt, der skal 
forvandle et gammelt, grimt beskyttelsesrum bag UngAUCs 
bygninger i Enggårdsgade i Aalborg til en kæmpe træ-
terrasse med nye funktioner.      

”Vi havde en stor bunker, som vi syntes, var så grim. Den 
ville vi gerne gøre noget ved. Det, jeg er i gang med, er at 
lave store trapper, så man kan sidde oppe på bunkeren. Der 
kommer hængekøjer, som man kan ligge og læse i, og der 
kommer et halvtag med borde/ bænke, så man kan sidde 
og få undervisning, selvom det regner, eller solen skinner. 
Smedeværkstedet er i gang med at lave en kæmpestor grill, 
der skal stå nedenfor bunkeren,” siger Alexander. 

Foto: Alexander (th) med sin underviser.
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Tekst: Mogens Rude

Fin og funktionel 
volontør-blog
Det er blevet lidt lettere at være 
volontør i Aalborg og omegn, efter 
den nye volontør-hjemmeside 
- http://evs.ungaalborg.dk - er 
blevet lanceret. Det er de tidligere 
volontører Tanja, Lisa, Vivien og Juan, 
der står bag hjemmesiden – om at 
være volontør i Aalborg.  

”De har lavet et fint stykke arbejde. De har skrevet praktiske 
oplysninger til andre volontører og lavet en lille film om byen,” 
siger husleder Rolf Bekker, Station10, om hjemmesiden, som 
har kostet volontørerne blod, sved og tårer at designe. 

I 2013 har UngAalborg haft 8 EU-volontører. I skrivende stund 
er der en i Vodskov, en i Visse og to på Station10 i Nørresundby. 
Det kræver omstilling at vende sig til et nyt land, en ny by og en 
anden kultur og andet sprog. Den nye hjemmeside skal gøre 
overgangen og opholdet lidt lettere - og på sigt også skabe et 
netværk for volontører i og omkring Aalborg.

”På et mentorkursus fik vi kontakt med en volontør, der kommer 
fra Limfjordsskolen ude ved Løgstør. Og de volontører i 
yderområderne, de er virkelig afskåret. Jeg fik lavet en aftale 
om, at han kan overnatte i Aalborg om fredagen, når han tager 
bussen ind. Jeg håber, at vi kan få bredt hjemmesiden mere 
ud, så volontørerne kan drage nytte af hinanden,” siger Else 
Petersen fra Station10. 

International
Det internationale og det nordiske samarbejde blev 
prioriteret højt i UngAalborg i 2013. Året bød på en 
række EU- og DUF-støttede udvekslinger i og uden 

for Danmark.   

International 
Summercamp 
i Gl. Lindholm
Der var International Summercamp fra 4.-
11. august, hvor unge fra Spanien, Tyskland 
og Litauen var på EU-ungdomsudveksling til 
Danmark. Blandt de ti spanske unge, der havde 
base i Gl. Lindholm, var der stor begejstring for 
det fremmedartede land mod nord, som de 
mødte i august.  

”Det er en fantastisk mulighed for unge med 
forskellige kulturelle baggrunde at mødes og 
udveksle erfaringer. Det er også det vigtigste mål 
for projektet. Vi har også nydt aktiviteter såsom 
guidede ture på museum, besøg på en vikinge-
kirkegård osv. Vi dyrkede adventure sportsgrene 
som mountainbike, klatring eller kajaksejlads. 
Det ville være rart, hvis alle unge kunne få sådan 
en oplevelse på et tidspunkt i deres liv. Det ville 
gavne dem på alle måder,” udtaler den spanske 
deltager Ollo. 

Foto: Screenshot fra filmen “EVS i Aalborg” som findes på 
hjemmesiden.
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Baggrund for 
konferencen 
I 1996 tog det Nordiske 
Ministerråd initiativ til et 
formelt samarbejde mellem 
de større nordiske byer 
(over 160.000 indbyggere) 
i Island, Norge, Sverige, 
Finland og Danmark, under 
navnet ”Storbyens Hjerte & 
Smerte”. 

De 300 betalende deltagere var fordelt på 6 workshoplinier med tilhørende 
foredrag. Det hele blev samlet i fire hovedforelæsninger af professor Lars 
Qvortrup fra AAU, underholdningsredaktør Rasmus Ladefoged fra DR, Karl-
Fredrik Tagen fra mediebureauet BTF Målgruppeinnsikt og den indflydelsesrige 
tyske forsker Thomas Ziehe fra Leibniz Univerisität Hannover.

Mere nordisk
I august 2013 besøgte 
unge fra UngAalborgs 
Ungdomscenter Sejlflod 
Skt. Petersborg i Rusland. 

Besøget var del af det 
veletablerede Nordbuk - 
Nordisk Træf - samarbejde.   

UngAalborg bag nordisk storbykonference
Aalborg Kommune var vært 
for storbykonferencen, og bag 
konferencen stod UngAalborg som 
tovholder på den tværkommunale 
opgave at planlægge, arrangere og 
afvikle konferencen. Trådene blev 
samlet i den lokale styregruppe, 
hvor en række institutioner og 
forvaltninger var repræsenteret. 

Det blev rammen for et inspirerende 
samarbejde. Anne Marie Olesen, 
leder af Den Rytmiske på 
Nordkraft og en af UngAalborgs 
samarbejdspartnere i den lokale 
styregruppe, sætter ord på.  

”Det er fantastisk at se, hvordan 
institutioner i Aalborg kan genere 
mere viden. Vi supplerede hinanden 
godt i gruppen. Vi lærte forskellige 

mennesker at kende, noget der giver 
mulighed for at bruge hinanden 
på et andet tidspunkt. Det er hele 
netværkstanken, og det at få sat 
hoveder på folk. Det har været guld 
at få nye samarbejdspartnere,” siger 
hun og fortsætter:  

”Jeg synes, at vi fik brygget en 
meget kompetent konference 
sammen, der kan måle sig med de 
største. Det var på et meget højt 
niveau. Konferencen gav et flot 
indblik i ungdomskulturen. Og det 
er flot at så stort et arrangement 
fungerede så godt logistisk. Det er 
tegn på, at alle tager del, og der er 
medejerskab. Konferencen gav en 
fællesskabsfølelse – vi kan noget i 
Aalborg – bare kom an,” siger Anne 
Marie Olesen. 

Nordisk
Den nordiske storbykonference ”Ung i en 
mangfoldig digital verden”, der blev afholdt i 
Europahallen i september 2013, skulle skabe ny 
indsigt og inspiration hos kommunalpolitikere og 
kommunale nøglepersoner fra 13 deltagende byer. 

Tekst & fotos: Mogens Rude

Indtryk fra konferencen.
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Morten Bay holder 
forlæsning i Europahallen

Morten Bay skriver i bogen ”Homo Conexus” fra 2009 
om det nye netværksmenneske. Han mener, at homo 
conexus opstår, fordi vi er ved at vende tilbage til den 
oprindelige måde at være menneske på.

”Det er den måde, vores natur fungerer på, og den måde 
vi er struktureret på som menneske – i cellerne, i kroppen 
generelt,” siger han om menneskets naturlige måde at 
danne netværk på. Det kommer ifølge Bay til udtryk ved, 
at individerne i dag snarere er del af et aktørnetværk. Det 
kommer blandt andet til udtryk i den eksplosive brug af 
sociale medier, som er drevet at en lyst til at netværke.

Det er de unge, som udgør de fineste 
eksempler på netværksmennesket ifølge 
Morten Bay.

”De unge er født ind i netværkssamfundet. De har aldrig 
kendt andet. De har i mindre grad fået påtvunget den 
hierarkiske orden, som vi er vant til fra industrisamfundet. 
Man kan se det på arbejdspladserne i øjeblikket, hvor 
unge har MEGET svært ved at indordne sig i klassiske 
hierarkier. Det er der mange, som anser for at være et 
socialt problem. Eller de mener, at unge er forkælede 
og tror, at de kan tillade sig hvad som helst og ikke vil 

tilpasse sig et system. Men det er fejlfokuseret. Der 
er tale om, at der er et nyt system, som vi alle skal 
presses ind i – nemlig netværkssystemet. De unge er 
bare forud med det. Det er den måde, de tænker på, 
det er fremtiden. Det er ikke vores gamle hierarkiske 
system. Det fører en masse ting med sig. At man tænker 
i samarbejdssituationer snarere end individorienteret 
succes,” mener Bay. 

Holdsucces = personlig succes
De unge har indset, at personlig succes bunder i 
holdsucces, mener Morten Bay.

”Der var en lærer, der efter et foredrag sagde til mig, 
at han ikke kunne se det hos sine elever. Han syntes, 
at de var mere konkurrenceprægede end nogensinde. 
Så sagde jeg: Er det individkonkurrencepræget eller 
holdkonkurrencepræget? Han tænkte sig om, og sagde: 
Ja, det er nok egentlig gruppebaseret. De unge er vant til 
at spille spil som World of Warcraft, League of Legends. 
De er vant til at interagere med folk og danne grupper, 
som ikke nødvendigvis er grupper, der varer evigt, men 
som er løseligt organiserede klaner. De kan startes og 
gå fra hinanden fuldstædig fleksibelt,” understreger han. 

DIGITAL
Hvad vil det egentlig sige at være ung 
i en mangfoldig digital verden? Det 
giver forfatter og IT-debattør, Morten 
Bay, et bud på, da vi fanger ham 
under den nordiske storbykonference i 
Europahallen. Bay opsnapper de nyeste 
buzzwords, trends og tendenser indenfor 
den digitale verden fra sin bopæl i Los 
Angeles. For ham bliver de digitale unge 
et udtryk for netværksmennesket. 

Unge er 
homo 
conexus
Netværksmennesket – homo conexus – er en connection tilbage til 
det oprindelige menneske. Væk er renæssancens og det industrielle 
samfunds autonome individ, i stedet bør vi byde netværksmennesket 
velkommen, mener Morten Bay. 

Tekst & foto: Mogens Rude

U
ngAalborg årsberetning 20

13 /  D
igital 

Aalborg Ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk8



180 grams analoge 
unge 

Den første Vinylbazaar på KUL i Nordkraft 
tiltrak 70 drenge og piger, som gik gennem 
bazaarens 6 stande på jagt efter det nye 
sort. Initiativtageren til bazaaren fortæller 
om vintage-tendensen blandt unge. 

Tekst: Mogens Rude. Foto: KUL

Analog
En vintage-bølge har bredt sig flere steder i UngAalborg. Re-
Use-holdet i Skelagerklubben anvender gamle ting og laver 
nyt ud af dem. På KUL i Nordkraft kan man komme til Vintage 
tøjbazaar og købe brugt tøj. Og man kan sy og redesigne det 
gamle tøj, når ”Det Gyldne Dådyr” holder workshop på KUL – 
eller kaste sig over cool smykkedesign i krympeplast og anden 
kreativ retro. Og så har vinylpladen igen fået vind i sejlene.…

Hvorfor overhovedet lave en 
vinylbazaar?

”Vi var inspireret af vores 
modetøjsbazaar, hvor unge kvinder 
sælger deres tøj. Vi tænkte, at det 
kunne være spændende at lave 
et projekt, hvor det handlede om 
vinylplader i stedet for tøj.  Ikke 
mindst fordi der er kommet mange 
unge i genbrugsbutikkerne, der 
kigger deres plader igennem. Så 
vi byggede egentlig bare videre på 
vores bazaar-koncept,” siger Anders 
Roed Kristiansen fra KUL/ Nordkraft.

Hvorfor vinder noget så old school som 
vinylpladen frem blandt unge?

”Det er sjovt, at lyden kradser lidt, at vinyl-covers 
er større end cd-covers, og det er muligt at finde 
eksemplarer, der stadig er i god stand. Samtidig 
er det for mange mennesker et sjovt tilbageblik og 
måske et klenodie fra fortiden – som faktisk har 
overtaget cdens rolle i dag,” fortæller han.

Pladerne er analoge, og de fleste medier i 
dag er digitale. Hvad er der med dette levn 
fra fortiden?

”Jeg tror måske, at der er nogle mennesker, der 
hellere ser et levn fra fortiden end at alt skal være 
digitalt. Det er ideen om at gemme noget af det 
gamle,” mener Anders Roed Kristiansen.

Vintage-bølgen peger måske i retning af en generel 
tendens blandt unge?

”Det er det blandt nogle unge. Der er meget snak om 
bæredygtighed og genbrug. Man kan se den ene genbrugsbutik 
efter den anden skyde op. Så der er helt klart et marked for det. 
Folk vil jo gerne have noget med en historie, og det kan man få 
på den måde,” siger han. 

Er det på grund af det historiske, der ligger i pladerne?

”Ja. Du får ikke bare et lille 10X10 cm’s eksemplar. Du får noget, 
du kan hænge op på væggen, hvis du vil det. Det er måske mere 
kunstnerisk på den måde, vinylpladen er udformet på.  Samtidig 
tror jeg også, at folk i krisetider søger tilbage til fortiden, fordi 
det giver dem en tryghed,” siger vinyl-entusiasten.

Er vinylpladen noget, der er kommet for at blive, eller er 
den et forbigående fænomen som fuldskægget?

”Man må næsten gå ud fra, at vinylpladen er kommet for at blive, 
for cden er på vej ud,” siger han.
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Undervisere og 
vejledere
- har arbejdet med at tilegne sig ny 
viden og udvikle egen praksis.

Ca. 85 lærere fra folkeskoler, UngAUC, 
gymnasier, SOSU-Nord og 7 UU-
vejledere, som udgør projektets 2. 
hold, afsluttede i foråret et 60-timers 
uddannelsesforløb med fokus på 
sproget i fagene og inkluderende 
pædagogik. Kursisterne arbejder 
herefter fortsat med at uddybe deres 
nye viden i 9 studiegrupper. 

I dagligdagen ”hjemme” på skolerne 
har den enkelte knoklet med at 
afprøve, tilpasse og implementere 
de nye principper og metoder i 
undervisningen. Erfaringerne fra 
forløbet drøftes med fagkollegerne – og 
projektmedarbejderne står til rådighed 
med støtte og sparring.

For de 24 lærere fra Tech-College og 
UngAUC, som er med i det ”Udvidede 
Projekt Uddannelsesløft”, har arbejdet 
vekslet mellem samarbejde om 
udvikling af egen undervisning og 
fælles ”På-tværs-møder”, hvor de har 
fået nye vidensinput, drøftet tiltag og 
udvekslet erfaringer. 

Lederne 
- har arbejdet med at implementere og 
understøtte udviklingen af praksis. 

I projektets lederfora har lederne arbejdet 
med de strukturelle udfordringer, der 
kan være, når en organisation gerne 
vil arbejde med at udvikle praksis. 
Projektmedarbejdernes oplevelser 
og erfaringer fra samarbejdet på 
institutionerne er blevet præsenteret, 
og lederne har drøftet temaer og 
arbejdet med udviklingsprocesser på 
tværs af institutioner og sektorer. 

Eleverne
- har arbejdet med aktiverende metoder 
og produceret bedre resultater.

Også de mange, mange elever i 
de involverede klasser har været i 
arbejdstøjet ud over det ”normale”, idet 
de er blevet udsat for en undervisning 
med en mangfoldighed af aktiviteter, 
som har udfordret alle til deltagelse, 
en høj grad af sproglig aktivitet og 
fordybelse i fag og tekster.

Underviserne oplever, at det fremmer 
elevernes læring, at de bliver mere 
sprogligt aktive i undervisningen. 

Eleverne lærer simpelthen hurtigere 
og bedre faget, når der sættes fokus 
på fagsproget, og de bliver støttet i at 
tilegne sig det. Og det er motiverende 
for at fortsætte metodeudviklingen, når 
det virker for eleverne:

Projektmedarbejderne
- har udfordret, støttet, samlet op, holdt 
fast - og udbredt.

For projektmedarbejdergruppen 
har 2013 også været et travlt år. 
Arbejdet har især været koncentreret 
om funktionerne: undervisere i 
uddannelsesforløbet, tovholdere for 
studiegrupper og ”på-tværs-møder” 
og sparringspartnere for de enkelte 
deltagere i udviklingen af praksis. 

En anden arbejdsopgave har været 
at udbrede projektets erfaringer og 
resultater gennem oplæg, kurser og 
konferencer. Her ved overgangen til 
projektets sidste år har projektgruppen 
intensiveret arbejdet med opsamling og 
beskrivelse af gode aktiviteter og forløb 
– for at fastholde og udbrede dem i 
projektets vidensbank og i udgivelser.

Projekt Uddannelsesløft 
udvikler - til gavn for alle
Projektets tredje og næstsidste år har været præget 
af arbejdet med at implementere nye metoder i 
dagligdagen. Alle involverede har været i arbejdstøjet 
- og oplevet, at det gør en forskel.

Tekst: Projekt Uddannelsesløft. Foto: Gro Pedersen
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Lyn-teater over Facebook
Stine Thorsen på 18 år er vild med skuespil, vild med teater, men 
også med Facebook. De to dele smeltede sammen i opsætningen af 
teaterstykket ”Hus forbi” på KUL i Nordkraft.

Tekst: Mogens Rude. Foto: Stine Thorsen, Mogens Rude

”Jeg syntes, at det var spændende at se, hvor hurtigt det kunne lade sig gøre at sætte et teaterstykke op. Jeg ville 
gerne være involveret i hele processen, så jeg kunne få erfaringer, som jeg kan bruge i teaterverdenen,” siger Stine. 

Stine, der er nybagt student fra Nørresundby Gymnasium, har selv været med til at skrive ”Hus forbi” sammen med 
dramaelever og – lærere på gymnasiet. Hun besluttede sig for (igen) at sætte stykket op på KUL for på den måde at 
lære alle sider af en teateropsætning at kende.

Metoden til at få samlet en teatertrup på rekordtid var Facebook. Stine fik kontakt til en række unge med interesse for 
skuespil og teater – enkelte kom til gennem flyers og håndplukning. Inden længe havde Stine samlet ti unge til stykket 
”Hus forbi”. Skuespillerne fik manuskriptet tilsendt over Facebook. I løbet af en intensiv uge i august klarede de unge 
prøverne og fik sat stykket op på KUL i Nordkraft i august.

Fra prøverne til 
forestillingen “Hus 

forbi”

Stine Thorsen

Find dit sted i livet
”Hus forbi” fortæller historien om pigen 
Sofie, der gør oprør og bliver en del af 
en gruppe af rodløse unge på kanten. 
Unge uden et sted at bo, uden noget 
at bruge tiden til.

”Det er de unge, Sofie møder, da hun 
vil gøre op med sit pæne, ordentlige liv, 
hvor moren og hendes kæreste presser 
på for, at hun skal læse jura. Mødet med 
de rodløse unge får konsekvenser. Sofie 
havner i et stofmisbrug. Det lykkedes 
hende at bryde med den rodløse klike 
og kvitte stofferne. Hendes mission er 
at rejse til Sydamerika for at hjælpe folk 
uden et hjem,” fortæller Stine.

Skuespiller vs. skolelærer
Stine mener, at stykket afspejler en typisk konflikt hos unge 
i dag.

”Der er så mange valg, så mange muligheder. Skal man 
forfølge sin drøm, se om den kan bære, eller skal man træffe 
et sikkert valg? Skal man gå sine egne veje, eller gøre det, 
folk forventer? Det oplever jeg også lidt selv. Jeg vil gerne 
være skuespiller, men det er et nåleøje at komme igennem. 
Jeg synes, at man skal følge sin drøm, ellers kan man ende 
med at sidde som gammel og fortryde det,” siger hun.

For Stines vedkommende er den helt store drøm at komme 
ind på Statens skuespilleruddannelse – i enten København, 
Odense eller Århus. Hvert år optages der kun 8 elever på hver 
skole, så det kræver sit at komme ind på skolen og senere 
slå igennem i en vanskelig skuespilbranche.

”Jeg synes godt, at det må være lidt risikabelt. Frem for at 
vælge et mere sikkert job som for eksempel skolelærer. Det 
bliver det mere spændende af, fordi man skal kæmpe for 
det,” mener Stine.
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Graffitilund
”Må vi male på fliserne?” spørger pigerne.

”Ja, vi laver graffiti!” udbryder graffiti-maleren.

”RIOT!” 

Sisse, Anna og Maiken er nogle af de unge, som er mødt 
frem for at prøve at male graffiti i det gamle tivoli Karolinelund 
i Aalborg. Graffiti-maleren, SWET, der startede sin graffiti-
karriere lige i nærheden af Karolinelund for næsten 30 år 
siden, er med for at male og guide de unge, der møder 
op for at være med i løbet af weekenden 6.-7. april 2013.

SWET, som er en af landets mest respekterede graffiti-
malere, svarer på pigernes nysgerrige spørgsmål, inden de 
skal i gang med at male graffiti på bænke i Karolinelund. Og 
det er helt OK, at de maler bænkene. Aalborg Kommunes 
Park & Natur har sagt god for det.

Mens ideerne rumsterer hos pigerne, breder SWET 
blyantstegninger ud, der viser forskellige graffiti-motiver, 
som han har skitseret. Det giver en fornemmelse af det 
forarbejde, som kan ligge i graffitikunsten. Men i dag maler 
SWET – ligesom pigerne – ud af hovedet.

Spraymaling til alle
Ideen med graffiti-malingen i Karolinelund er, at man bare 
møder op. Alle unge kan deltage. Spraymaling og udstyr er 
gratis. Graffiti-malerne er i fuld gang. SWET maler på en 
opstillet væg, mens pigerne og et par drenge maler bænke. 
Pigerne, der lidt tøvende har øvet sig på en graffiti-mur 
tidligere, er med stor energi og opfindsomhed i gang med 
at omdanne en bænk til en kæmpe mund. Imens stopper 
folk op for at følge med i graffitimalingen, hvor farverne 
spreder sig livligt i Karolinelund og står i skærende kontrast 
til parkens triste vinterfarver.

Graffiti-malerne får sat deres kreative aftryk, inden skyerne 
trækker sig alt for truende sammen over parken. Måske 
føler de, at de har sat et aftryk. Et aftryk på verden. Som 
de første graffiti-tag malere i New York.

Unges 
kunstneriske 
udtryk
Tekst & fotos: Mogens Rude

2013 har i den grad stået i 
kunstens tegn i UngAalborg. 
Graffiti-kunsten fik mulighed 
for at udfolde sig – blandt 
andet i samarbejde med 
Kunstens ”Dansk Graffiti 
1984-2013”. 2013 var 
også kendetegnet ved 
en række spektakulære 
design-, billed- og 
installationskunstudstillinger 
på ungdomshuset KUL i 
Nordkraft. 

Graffiti-workshops 
Foruden graffti-kunsten i Karolinelund fik unge 
mulighed for at gå i krig med spraydåserne 
på workshops i UngAalborg, der fandt sted i 
Skelagerparken, Hasseris Ungdomsklub, Skatehallen 
og Trekanten.

PANK I HUK 
Den dygtige lokale graffiti-
kunstner, Lars Pank, har 
kastet farver over Hasseris 
Ungdomsklub - HUK. 
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Aalborg i 
Rødt, bil i 
multifarver
Graffiti-væggene blev sat 
op. Karma-cyklen med 
musik på solcelle-energi 
blev fundet frem. Raber var 
klar til at lave cykelstunts 
på sin BMX. KULs bil blev 
kørt i stilling. 

UngAalborg var på charmeoffensiv under Aalborg i Rødt på 
havnefronten i august. Unge kunne droppe forbi og lære at male 
graffiti og få en snak om UngAalborg. Og så var der mulighed 
for at overvære graffiti-maleren SWET give ungdomshuset 
KULs bil en make over.

Visual Interactive Works
De to unge lysinstallationskunstnere Apostolis Kourtogiannis og Urs Basteck fik 
væggene til at bevæge sig i ungdomshuset KULs gamle industrilokaler i Nordkraft.  

Det er som at træde ind i en anden dimension denne torsdag aften i marts. Visual Interactive Works er titlen på en 
helt anderledes kunstudstilling, hvor væggene i KUL er omdannet til et visuelt sansebombardement. De mange, unge 
publikummer kan lade sig stimulere af interaktive visuelle værker tilføjet afslappende ambient-lyd, som kan nydes med 
gratis græsk mad og bjerg-te.

Foto: KUL
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Aalborg Ungebyråd 
2013-2014         
Tekst: Mogens Rude.

Det er ikke kun blandt de voksne i Aalborg 
Kommune, der har været valg. Kommunens 
unge har stemt på deres kandidater til 
Aalborg Ungebyråd 2013-2014. 

Ungebyråd klar med inspirationshæfte
Aalborg Ungebyråd skal i den kommende periode arbejde ud 
fra et inspirationshæfte. Hæftet er udarbejdet på baggrund af 
Ungekongressen i oktober 2013, hvor 350 unge diskuterede 
ungepolitik. 

Inspirationshæftet kigger på fem områder: Aalborg som 
uddannelsesby, Unges fritid og kulturmuligheder i Aalborg, Unge 
i en international verden, Ungdomsliv i byens fysiske rum og Det 
gode unge-liv i Aalborg.

Aalborg Ungebyråd skal nu i gang med at udmønte indholdet, 
som berører unge i Aalborg Kommune, til konkrete politiske tiltag.

UNGE-DEMOKRATI
Unge-demokratiet har for alvor vundet fodfæste i Aalborg Kommune. 2013 bød blandt andet på Demokrati-dag for kommunens 7. klasser 
og Unge på Tinge i Byrådssalen med repræsentanter fra Netværkenes ungeråd. Aalborg Ungebyråd lavede en Ungekaravane for at gøre 
reklame for Ungekongressen og valg til Ungebyrådet. Ungebyrådet implementerede også bloggen www.uguides.dk.  På Ungekongressen 
i oktober tog et nyvalgt ungebyråd over. De unge skal det næste år arbejde ud fra et politisk inspirationshæfte – udarbejdet på baggrund 
af kongressen.

Aalborg Ungebyråd 2013-2014
ØVERST FRA VENSTRE: Henrik Weper, Gustav Gottlieb. MIDT: Line Bruun, Marco Ruby (fmd), Nicoline Klems, Freja Knudsen, Marc 
Søgaard (medl . af Ungdomsskolebestyrelsen). NEDERST: Natascha Philipsen (medl. af Ungdomsskolebestyrelsen), Frederik Andersen, 
David Kjærside (3. supp.), Lisa Kramme (2. supp.), Ida Mersholm (næstfmd.). FRONT: Eva Dong. Maja Bruun (mangler). Foto: Mogens Rude.
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Unge blogger om 
deres uddannelser
På den nye blog www.uguides.dk 
hjælper unge hinanden med valg 
af ungdomsuddannelse i Aalborg 
Kommune. 

Unge fra Aalborg Ungebyråd har i samarbejde med UU-Aalborg 
og UngAalborg været med til at udvikle bloggen www.uguides.
dk. En blog skrevet af unge på ungdomsuddannelserne for unge, 
der skal videre på en ungdomsuddannelse. På bloggen skriver 
unge om deres uddannelse og deres hverdag på uddannelsen. 
Tanken er at inspirere og hjælpe andre unge i grundskolen til 
at træffe, ikke bare et uddannelsesvalg, men det rigtige valg.    

I øjeblikket er der 11 frivillige, unge bloggere, der også besvarer 
spørgsmål fra bloggens læsere. Der er desuden mulighed for at 
få svar på faktuelle spørgsmål om uddannelse af en UU-vejleder 
på www.uguides.dk. 

Unge vil have insiderviden
En af initiativtagerne til bloggen er Ida Mersholm, der på andet 
år er valgt ind i Aalborg Ungebyrådet.

”Bloggen skal være et sted, hvor man kan få det at vide, som en 
UU-vejleder ikke kan fortælle. Den skal være en vejledning for 
unge om det sociale liv, lektier og forberedelse – om hverdagen 
på uddannelsen,” siger Ida, der selv har efterspurgt info om 
uddannelserne – set fra de unges perspektiv.  

”Jeg syntes selv, at der manglede noget om studielivet. Det 
havde været fantastisk med sådan en blog, da jeg skulle vælge 
ungdomsuddannelse. Man vil gerne vide noget mere om 
uddannelsen, når man skal tage en stor beslutning. Derfor er det 
godt, at man nu kan få andres personlige erfaringer,” siger hun.  

Fotos herunder fra  
facebook.com/aalborgungebyraad

Ungekaravane
Ungekongressen og programmet er blevet til i en proces, 
hvor elevrådsrepræsentanter fra Aalborg Kommunes skoler 
og ungdomsuddannelser har givet deres bud på, hvordan en 
Ungekongres skal se ud. I løbet af august 2013 var det siddende 
ungebyråd på ungekaravane på folkeskoler, hvor de demokratisk 
valgte unge opfordrede andre unge til at stille op som kandidat. 
Ungebyrådet berettede både om succes og nederlag – og om 
hvor vigtig ungeindfydelse er. Ifølge ungebyrådets medlemmer 
har det sidste år budt på mange oplevelser, og flere af de siddende 
medlemmer stiller op til genvalg. Det er alle 13-20årige elever 
på kommunens skoler og ungdomsuddannelser, der er inviteret 
til at deltage på Ungekongressen samt har mulighed for at stille 
op til ungebyrådet.

Få et indblik i studielivet på 
ungdomsuddannelserne.
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Foto: Den prisvindende dramatiker 
Thomas Markmann og Freya 

Rose Hansen.
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Væk fra civilisationen
Freya kan sagtens forstå sine hovedpersoners trang til at vende ryggen til hverdagens 
hektiske byliv. Hun kunne selv finde på det samme. 

”Jeg tror, at man har brug for komme væk på grund af forventning og pres. Det kan 
være alt fra forældre, arbejde og skole, til at man skal udvikle sig og blive til noget 
stort. Det kan godt være, at det race kører lidt for hurtigt til, at man får sig selv med 
- at man kan finde sig selv i det. Jeg kunne godt finde på at tage af sted og finde mig 
selv, som man siger,” siger Freya, og tilføjer:

 ”Jeg forestiller mig et sted, hvor man kan isolere sig. Komme højt op i bjergene eller 
ud i junglen eller måske endda ud i ørkenen. Det er ikke, fordi jeg har tænkt mig at 
blive i udlandet i 100 år, men det kunne være fedt at komme tilbage og fået noget 
livserfaring. At have fået noget med fra en ny kultur – og ikke bare det man har lært 
i Danmark - men får en forståelse for andre dele af verden.”

Forventningerne står i kø
Antallet af stressede unge på ungdomsuddannelserne er stigende. Måske er en 
væsentlig årsag til det, det forventningspres som unge oplever i hverdagen.

”Man lægger måske ikke så meget mærke til det, fordi det bare er blevet standarden. 
Jeg synes især, at det er i forhold til uddannelse. Jeg havde en UU-vejleder i 6. klasse, 
der sagde: I skal bare i gang. Vil I i gymnasiet? Det vil jeg faktisk opfordre jer til,” 
fortæller hun og tilføjer: 

”Det er, som de siger i nytårstalerne: vi skal have den bedste generation af unge. Vi 
skal have en stærk fremtid med gode, veluddannede unge. Ja, selvfølgelig skal vi det, 
men det er også at lægge et pres på de unge,” siger hun og erkender, at det kræver 
en uddannelse, hvis man vil skabe den bedste generation. 

”Jeg vil også selv gerne have en god uddannelse, derfor går jeg også på gymnasiet, 
men der skal også være plads til andet, for eksempel at tage på højskole. Mange 
unge er ikke klar til gymnasiet. Mange bliver helt forpustede - wow, hvor er der lige 
pludselig mange ting - i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Det kræver flere 
muligheder,” mener hun. 

Storby-
trængsler
Freya Rose Hansen, 
2. G’er fra Aalborg 
Katedralskole, vandt 
KUL og Teater 
Nordkrafts dramatiker-
konkurrence, der 
afsluttede manuskript-
workshoppen 
”Storbyens Hjerte & 
Smerte”. Vi fik en snak 
med Freya, da de tre 
finale-manuskripter blev 
opført af professionelle 
skuespillere på Teater 
Nordkraft.

Tekst & fotos: Mogens Rude 

”Udenfor” hedder Freya Rose Hansens 
vinder-manus. Det fabulerende 
teaterstykke handler om parret Nulle 
og Jeppe, der har valgt at isolere sig og 
vende ryggen til storbyen, som de kan se 
vokse sig voldsomt stor udenfor vinduet.

”Jeg forbinder ikke storbyen med noget 
party-hearty, men et sted med lidt for 
mange mennesker, hvor der ikke er så 
meget plads til individet. Det har mine 
hovedpersoner besluttet sig for, at de ikke 
vil være en del af. De vil ikke være en del 
af en masse. Derfor trækker de sig tilbage 
og siger: så holder vi bare sammen mod 
alt det andet, mod alt det onde,” fortæller 
den unge manuskriptforfatter.

Aalborg Ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk16



Unges 
kulturelle 
udtryk
De to ungdomshuse i 
UngAalborg – KUL i Nordkraft 
og Station10 i Nørresundby – 
havde i 2013 gang i en palet af 
kulturelle og mediemæssige 
tiltag. Hjulene rullede på 
Skatebanen i Vejgaard og 
Crossbanen i Hvorup. 

10.000 unge på KUL i Nordkraft
”Det kører ret godt på KUL. 10.000 brugere i 2013 viser, at vi er med. 
Vi har ikke haft en aflysning i vores mange kulturelle arrangementer 
i 2013,” siger Carsten Steen Nielsen, der er husleder på kulturhuset 
KUL for de 15-19årige. Og det er godt gået i et tætpakket program af 
koncerter, oplysende foredrag, workshops, bazaar, projekter og digital 
installationskunst. 

Tekst: Mogens Rude. Foto: Marie Hald

”Selvom det går rigtig godt, er der stadig plads til at optimere. Det er vigtigt at slå fast, at det skal ses 
som noget positivt, når vi fra 2014 retter ekstra fokus på KULs kommunikation. Det er en udbygning af 
noget, der allerede fungerer. Vi har haft en gruppe universitetsstuderede til at se på vores kommunikation, 
og de har givet deres bud på, hvordan vi kan blive endnu mere synlige i forhold til vores målgruppe,” 
siger han. 

Styrket samarbejde i 2013
”Blandt mange gode partnere vil jeg især fremhæve 
Teater Nordkraft og Kulturskolen i 2013. Samarbejdet 
med de to kulturinstitutioner blev virkelig udbygget i løbet 
af året. Det skyldes blandt andet, at vi på KUL fik skabt en 
scene for Kulturskolens mange unge talenter og lavede 
manuskriptworkshoppen med Teater Nordkraft,” fortæller 
KULs leder. 

Kulturministeren på KUL
I 2013 var KUL vært for Kulturaftalen med deltagelse 
af alle Nordjyllands kulturildsjæle og kulturminister 
Marianne Jelved og minister for by, bolig og landdistrikter 
Carsten Hansen. Fornemt besøg venter også i 2014, når 
Kronprinsesse Mary kommer på KUL i forbindelse med 
Forskningens Døgn. 

Ung prisvindende fotograf
Fotojournaliststuderende Marie Hald vandt landets 
fornemste fotopris – Årets Pressefoto 2012/2013. 
Marie, der er født i Aalborg, har i gymnasieårene blandt 
andet taget fotos for www.insite.dk – KULs kultursite - 
produceret af unge for unge.    

På UngAalborg.dk fik vi lov til at bruge Maries fremragende 
fotoreportage fra KULs og Aalborg Bibliotekernes 
Afghanistan-arrangement – i øvrigt ledet af journalist 
Nina Hermansen, også med en fortid på InSite.dk/  
Se Maries fotoreportage på UngAalborg.dk under artiklen 
”Politikeren, forskeren, ex-soldaten og forsvarets mand”. 
Et udvalg af Maries øvrige fotografier kan findes på www.
mariehald.dk

Manuskript-workshop
KUL og Teater Nordkrafts Manuskript-workshop, der 
fandt sted fra september måned på folkeskoler og 
ungdomsuddannelser, var støttet af Statens Kunstråd 
med 250.000 kr.

Marie Halds fotoraportage fra ungaalborg.dk
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UngAalborgs 
øje
Station10 har i 2013 dækket alle 
større begivenheder i UngAalborg 
i radio og tv-form. Demokratidag, 
Sejeste 8. klasse, Ungdomsringens 
Musikfestival, Unge på Tinge, 
Aalborg Bæredygtighedsfestival, 
Manuskript-workshop og meget 
andet. Station10 har også hjulpet 
en ung instruktør og et filmhold, 
der i over et år har produceret 
en vampyrfilm, der blev færdig 
i 2013.

Tekst: Mogens Rude. Foto: Regnar Bekker

Rock & Catwalk 
Station10 er mere end medier. Det er et levende, vibrerende hus. 
De unge har været i sving i musikstudiet, hvor blandt andet Eyedrop 
lavede sin cd færdig i 2013. Der har også været koncerter.

”Vi har typisk 4-5 koncerter om året. Vi lavede i 2013 noget helt 
vanvittigt. Vi valgte at lade et band spille koncert på scenen, mens 
modelholdet gik catwalk på scenen. Det blev sådan lidt Victoria 
Secret’s modeshow – bare ikke i undertøj. Det var vildt skægt. Og 
modellerne og bandet fik meget ud af det,” siger Else Petersen fra 
Station10.   

Station10 som samarbejdspartner
En stor del af Station10s daglige arbejde handler om samarbejde 
med en lang række eksterne partnere. Hvad enten det er med andre 
ungdomsskoler på Ungdomsringens Musikfestival eller skolerne, der 
benytter Station10s faciliteter eller andre samarbejdspartnere som 
for eksempel Flyvestation Aalborg. 
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Praktiksted i animation og webintegration
Som tv-station er Station10 blevet godkendt som praktiksted inden for animation 
og webintegration. I 2013 blev 3D-animator, Michael Kirkegaard, som den første 
Station10-praktikant, færdiguddannet på MediaCollege Aalborg - efter at have 
afsluttet sit læreplads-forløb på Station10. 

Filmkraft
”Vi er kommet i bestyrelsen for Filmkraft 
Aalborg. Vi er nu med til at vurdere filmene 
og sige hvem der skal med, hvem skal ikke, 
og hvem skal vinde,” siger Rolf Bekker.   

Station10 er væksthus for 
unge tv-talenter 
Live-dækningen på tv giver de unge en fremragende 
mulighed for at få praktisk kommunikationstræning. 

”Det mest interessante er, når vi producerer 
live tv. Det giver de unge utroligt meget i 
kommunikationsøvelsen. Og det er det, vi træner 
herover,” siger Rolf Bekker, husleder på Station10. 
Det gælder dækningen af sportsstævner, hvor der 
er brug for alle unge - ikke mindst kommentatorerne.

”Det er en kæmpe opgave, for de unge skal 
lynhurtigt kunne sætte sig ind i hele programmet, 
navnene, og hvad der ellers sker. Og så skal de 
kunne træde vande. Det er kommentatorerne, der 
gør det spændende. Uden dem ville det være en 
mega kedelig kamp,” siger han.    
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Stigende 
medlemstal på 
Crossbanen i 
Hvorup
2013 har været et godt år 
for UngAalborgs Crossbane i 
Hvorup.

Tekst & foto: Mogens Rude

Tekst & foto: Mogens Rude

”Vi har oplevet et stigende medlemstal på Crossbanen. Der er blandt andet venteliste på begynderholdet, hvor der 
er tilmelding gennem UngAalborg. Det er gratis at deltage – de unge skal kun betale 150 kr. årligt for en forsikring,” 
siger husleder René Hansen fra Crossbanen i Hvorup. 

”Hos os kommer de unge til at bruge hænder og værktøj og lærer, hvordan en motor hænger sammen. De unge har 
masser af værkstedstid. Vi viser dem, hvordan de skal bruge værktøjet, men de skal lære det praktiske. Og lære at 
rydde op. Hver aften har vi fælles oprydning i værkstedet og i kantinen, hvor der skal vaskes op. Ved at inddrage de 
unge på den måde, får de et medejerskab,” understreger René Hansen. 

Nye ramper i 
Skatehallen
Skatehallen i Vejgaard er 
et mekka for unge med 
hang til skateboards, 
bmx, løbehjul og inliners. 
I 2013 har Skatehallen 
blandt andet bygget nye 
indendørs ramper, hvor 
de unge medlemmer blev 
taget med på råd.

”Når vi bygger ramper, tager vi de unge med 
ind i projektet, så godt vi kan. De får lov at 
hjælpe med det arbejde, de må udfører. 
Resten tager vi voksne os af, som tovholdere 
på projektet,” forklarer Skatehallens leder John 
Brun Paulsen. 
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Alverdens køkkener 
En historie fra UngAalborgs Netværk 5 om at 
afprøve nye madretter og skabe relationer.

Tekst: Pia Ekelund, Netværk 5

”Åh nej, skal dem fra 7. også være med, så ved jeg altså ikke helt om jeg gider”. 
”Kan vi ikke bare lave noget helt almindeligt – måske burgere eller pasta?”. ”Jeg 
er altså ikke så vild med grøntsager, kan vi bare få ris?”. ”Skal vi være i gruppe 
sammen med dem fra de andre klasser?”

Der var rigtig mange kritiske spørgsmål, inden vi skulle starte vores UngAalborg 
Madlavningshold, ”Alverdens køkkener”, på Farstrup Skole. Konceptet var ret nemt 
at forstå. 4 gange madlavning, hver gang et nyt land. Og kun adgang for piger.

Vegatarisk og Indonesisk
Vi startede med dansk vegetarmad, 
men den første gang var der nogle 
stykker, der havde ”glemt” at melde 
afbud. Da vi ved 2. mødegang ”var i 
Indonesien”, var der flere på holdet. 
De, som havde været med første gang, 
havde nået at reklamere så meget, 
at de mest kritiske godt turde møde 
op. Grupperne var helt opdelt efter 

klasser og fastgroede relationer, men 
henover eftermiddagen tøede alle lidt 
op. Det viste sig nemlig, at ingefær var 
en fremmed grøntsag, og at ingen var 
100% sikre på, hvordan man skulle 
håndtere en porre. Og så var soayen 
hele tiden endt hos en anden gruppe, 
så man måtte starte en eftersøgning.

I Kina
Da vi mødtes 3. gang, rejste vi sammen 
til Kina. Grupperne begyndte at ændre 
sig. Dem fra 7. var ikke længere så 
forfærdelige – og det var porrer for 
øvrigt heller ikke. Vores forårsruller 
lignede efterladenskaber fra en uddød 
dyrerace, og karryretten smagte enten 
for lidt eller for meget af karry. Men 
stemningen havde ændret sig ganske 
dramatisk fra første mødegang, 
og alle var i et forrygende humør. 
Deltagerlisten var længere, end det 
der oprindeligt stod på dagbogen.

Og pludselig kunne man indgå i nye 
grupper og turde godt spise mad med 
både ingefær og porre. Ingen (hverken 
lærer eller elever) var interesserede 
i at slutte efter 4. mødegang, som 
det ellers var planen. Drengene var 
misundelige, men de næste 3 gange, 

var også kun for piger. Om fredagen 
i middagspausen spiste vi rester – 
alle sammen. Både dem fra 7., 8., 
og 9. kl. Drengene fik lov at smage 
resterne af resterne og ville også gå 
til madlavning.

Det, der som udgangspunkt var 4 
mødegange, endte med 7. Dem, der 
var irriterende og fra andre klasser, 
var ikke irriterende mere. Opskrifter, 
der som udgangspunkt blev lidt 
kritisk modtaget, blev efterfølgende 
efterspurgt, fordi man egentlig godt 
ville lave det til sin mor. 

Og inden julen 2013 startede vores 
julemadlavning – denne gang for både 
piger og drenge. Vejen til hjertet går 
nemlig gennem maven... Måske.

Klubber og 
netværk i 
UngAalborg
UngAalborgs klubber 
og projekthold på 
skolerne er opdelt 
i 9 netværk, som 
hver især er stærkt 
kørende. I 2013 er 
netværkene begyndt 
at samarbejde på 
tværs. 

I 2013 blev der bygget videre på 
netværks-traditionerne. Blandt andet 
er Netværk 7 på en årlig Robinson-tur 
til Læsø, og Kongerslev Ungdomsklub 
i Netværk 3 har faste temaer for årets 
gang i klubben. I 2013 var der fokus 
på ”at gøre noget godt for andre, 
gør godt i mig selv”. Klubben havde 
i den forbindelse et foredrag om et 
børnehjem i Tanzania. 

Der blev i 2013 søsat nye 
netværksinitiativer med fokus på 
relationer. I Netværk 2 blev der holdt 
teambuilding-dag for eleverne med 
masser af samarbejdsøvelser og 
konkurrence. I Netværk 5 fik man 
kreeret nye, eksotiske madretter og 
banet vejen for nye relationer mellem 
eleverne på Farstrup Skole... 

Foto: Netværk 7 på Robinson-tur til Læsø. 
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Bæredygtighed er 
ikke nørdet
Emilie Jensen på 19 år er medlem af 
UngAalborgs miljøhold, som deltog i 
Aalborg Bæredygtighedsfestival i september 
2013. Vi har talt med Emilie om unge og 
bæredygtighed.

Tekst: Mogens Rude. Foto: Emilie Jensen

Hvad er bæredygtighed?

”Der er mange, som tænker direkte på miljøet – på 
CO2-udledning og global opvarmning. Men det handler 
også om, at noget kan fungere på længere sigt og være 
optimalt.  At kunne producere en ting igen og igen, uden 
at det har betydning for eksempelvis et øko-system, så 
biodiversiteten er bibeholdt,” forklarer Emilie.  

Hvad betyder bæredygtighed for dig i din hverdag?

”Jeg tænker ikke helt vildt meget over bæredygtighed i 
hverdagen, sikkert fordi at jeg har været med på miljøholdet, 
siden jeg gik i 8. klasse. Det har gjort, at jeg ved noget mere 
om det og kan træffe nogle valg ud fra det. Jeg tænker da 
over, at jeg skal huske at bestille et ”Reklamer Nej Tak”-skilt 
til min postkasse. Det er sådan nogle ting. Det er blevet 
en vane, fordi jeg er på holdet,” fortæller hun.

Er unge generelt optaget af bæredygtighed?

 ”Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Det er måske ikke 
så sejt. Det er sådan nørdet. Mine jævnaldrende kigger 
undrende, når de for eksempel hører om, at jeg er på 
miljøkonferencer. Det er ikke så naturligt for unge at gå op 
i. Vi arbejder på, at det skal blive mere naturligt for unge at 
tænke over. Derfor har vi planer om at starte en forening, 
der kan oplyse unge på folkeskolerne om bæredygtighed,” 
siger hun.

Hvorfor tror du, at andre unge kan opfatte jer på 
miljøholdet som nørdede?

”Jeg tror, det er fordi, det kan være teknisk. Måske bliver 
det på folkeskolerne forbundet med noget, som man skal 
skrive projekt om. Det kan være en forsvarsmekanisme 
hos eleverne. Det er noget, vi håber på at kunne gøre 
noget ved gennem vores forening - især ved de lidt yngre 
elever,” siger hun. 

Jeg troede, at unge gik meget op i miljø og 
bæredygtighed…

”Det er nok mere de 25-30årige. Jeg tror ikke, at der er så 
mange unge på min alder, der interesserer sig for miljøet. 
Der er mange på 19 år, der ikke er flyttet hjemmefra. De 
har ikke samme forhold til det. Vandet kommer bare ud af 
bruseren. De tænker ikke over, hvad det betyder for miljøet, 
og hvad det koster. Det kommer først, når de bliver ældre. I 
denne alder er man nok lidt egoistisk. Man tænker én dag 
frem og lever livet,” siger Emilie, uden at hun vil lyde frelst.     

Kan du af og til blive modløs eller tænke, at 
miljøarbejdet er for stort og omfattende?

”Det bliver for uoverskueligt at redde hele verden. Derfor 
siger vi også, at det er vigtigt, at alle gør noget lokalt, så 
bliver det globalt,” understreger hun.  

Internationalt samarbejde og miljøuddannelse 

Emilie har været i Skotland og i Holland med miljøholdet. I 2014 skal hun med miljøholdet til Taiwan. Emilie har også taget et Young 
Masters Programme-diplom fra Lunds Universitet, som giver kvalifikationer, som hun kan bruge på sit CV.  
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Øvrige medlemstal
 Juniorklubber 271 medlemmer

 Knallertskolen 238 elever

 Centrale events 1650 unge

 Skatehallen 118 medlemmer

 Knallertbanen Hvorup:  ca. 200 unge/uge 

Herudover kommer diverse events og ti træf med en 
ugentlig åbningsaften.

Fakta & nøgletal i 2013

Gns. ungefremmøde pr. åbningsaften for alle klubber

2012 2013
forår efterår I alt forår efterår I alt

Sønderbro 12 16 28 13 19 32
Gug Kirkes 33 42 75 53 34 87
Visse 36 26 62 27 33 60
Vejgaard 29 37 66 33 37 70
Mou 14 12 26 8 17 25
Gistrup 29 29 58 Lukket 18 18
Klarup 13 20 33 12 13 25
Hasseris 41 74 115 42 43 85
Skelager 30 40 70 30 24 54
Frejlev 38 38 76 37 35 72
Nibe 34 53 87 28 42 70
Sønderholm 34 22 56 32 18 50
Ferslev 38 39 77 35 35 70
Hals 19 20 39 12 37 49
Ulsted 21 23 44 18 13 31
V. Hassing 46 46 92 38 36 74
Gandrup 38 42 80 34 37 71
Vadum 33 26 59 15 21 36
Vodskov 24 Lukket 24 Lukket 32 32
Vestbjerg 49 43 92 39 30 69
Sulsted 64 71 135 67 58 125
Løvvangen 23 20 43 20 18 38
I alt 698 739 1437 593 650 1243

Antal registrerede medlemmer i ungdomsklubber

2012 2013
forår efterår I alt forår efterår I alt

Sønderbro 45 79 124 98 122 220
Gug Kirkes 41 58 99 67 46 113
Visse 107 70 177 151 252 403
Vejgaard 67 148 215 164 131 295
Mou 43 27 70 36 32 68
Gistrup 101 101 202 lukket 49 49
Klarup 46 39 85 42 23 65
Hasseris 138 235 373 244 126 370
Skelager 124 166 290 176 78 254
Frejlev 92 47 139 61 51 112
Nibe 169 175 344 179 160 339
Sønderholm 140 117 257 117 117
Ferslev 89 72 161 72 55 127
Hals 148 72 220 75 68 143
Ulsted 79 54 133 70 41 111
V. Hassing 75 90 165 108 63 171
Gandrup 130 223 353 251 120 371
Vadum 102 81 183 84 71 155
Vodskov 88 lukket 88 lukket 104 104
Vestbjerg 73 64 137 64 40 104
Sulsted 162 177 339 178 102 280
Løvvangen 82 63 145 79 64 143
I alt 2141 2158 4299 2316 1798 4114

Holdelever 2012/2013
forår 2012 efterår 

2012

I alt 2012 forår 2013 efterår 

2013

I alt 2013

Antal holdelever 5.044 2.689 7.733 2.962 3.249 6.211

Almen ungdomsskoles CPR-elever 2012/2013
forår 2012 efterår 

2012

I alt 2012 forår 2013 efterår 

2013

I alt 2013

Antal cpr. elever 3.225 1.972 5.197 2.208 2.360 4.568

Nedgangen i foråret 2013 skyldes lockouten i folkeskolen.

Tabellen dækker over holdelever og CPR-elever, da unge kan tilmelde sig flere hold. 
CPR-elever er det antal unge, som er registreret i UngAalborgs system.

Aldersfordeling, CPR-elever 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år Ialt:

 Drenge 357 527 620 515 203 64 40 2.326
4.568

 Piger 405 531 614 469 120 48 55 2.242

Almenundervisning 2013 

Ungdomsklubber 2013 

UngAalborgs samlede budget 2013: 50.140.000 kr.
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KUL 9666 gæster
Station 10 4982 gæster

Tallene bygger på kvantitative data 
fra touchskærme. Skærmene blev 
implementeret i foråret 2013, og det 
tog ca. 3 måneder at få systemet op at 
køre. Derfor har der højst sandsynligt 
været flere besøgende end tallene, der er 
registret i tabellen viser. 

EVS – Volontører 227.223,20 

Internationale udvekslinger 439.214,66 

Ungekongres 129.532,86 

Projekt Unge og EU 137.897,76 

Manuskript-workshop 249.000,00 

Nordbuk – Nordisk Træf 220.000,00 

UngAUC - Udvikling af læringsstrategier 269.000,00 

Ungdomslederudvikling (DUF) 160.883,00 

Partnerskabsprojekt - Zimbabwe (DUF) 493.553,00 

I alt 2.326.304,48

Uddannelseløft

Det Obelske Familiefond 3.000.000 

Trygfonden 650.000 

Lærerstandens Brandforsikr. 40.000 

Det Obelske Familiefond 1.200.000 

I alt 4.890.000

I alt 7.216.304

UngAalborg Uddannelsescenter Alder Antal
Forår Efterår

Flexklasser  15 – 17 år 58 48

Prøveklasser 15 – 16 år 36 26

Ungeprøveklasser 17 – 23 år 49 35

Ungeklassen/VUC 18 – 25 år 18 18

Erhvervsklasser 16 – 23 år 30 36

Basisklasse 17 – 23 år 14 22

Afklarings- og uddannelsesforberedende forløb / ENKA 14 – 17 år 30 35

Fuldtidselever i alt 235 220
Værkstedskurser for folkeskolens specialklasseelever 15 – 18 år 35 + 20 + 10

Lektiecaféer/studiestøtte 16 – 25 år 30

Værested/Lærested 14 – 16 år 6

Øvrige aktiviteter i alt 101

UngAUC 2013 
Fordelingen af unge i målgruppen hos 
UngAalborg Uddannelsescenter

Ungdoms-og 
kulturhusene 
Kvantitativt antal unge, der har 
benyttet KUL og Station 10 i 
2013

Fundraising 2013 
 Udbetalte /  beviligede midler

Webstatistik  

Tal hentet i Google Analytics fra perioden 
1. januar - 31. december 2013

 ungaalborg.dk
14.653 unikke besøg i 2013

• 52.174 Sidevisninger

• 2,29 Sider/besøg

• 00:01:40 Gns.tid på website

• 52,55 % Enkeltsidefrekvens

• 58,96 % Nye besøgende

• 38,01 % (10.835) Tilbagevendende besøg

Browserbarometer

 Internet Explorer 6.612
 Safari 8.029
 Chrome 5.455
 Firefox 1.107
+ andre browsere som ikke er angivet her.

 7.663 mobile besøg
Mobile 4.228
Tablet 3.435
Apple iPad 3.303

 Apple iPhone 3.083

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 172

+ andre mobile enheder som ikke er angivet her
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