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Arbejdet med at udmønte UngAalborgs rolle i forbindelse med folkeskolereformen 
fylder fortsat meget. Det er en spændende opgave, der på mange planer har udfordret 
UngAalborg, men som også samtidig giver mange gode erfaringer og inspiration til 
at søge nye veje, også i kerneydelsen.

Virksomhedsplanen er med udgangen af 2015 halvvejs gennem perioden. Et kig på 
de enkelte indsatser viser, at vi er kommet langt med at realisere og implementere de 
forskellige indsatser. En af de store indsatser i 2015 har været at udfolde UngAalborgs 
dannelsesindsats, som har medført mange spændende, anderledes projekter og 
tilgange til arbejdet med de unge. 

Drenge udgør en speciel problematik, 
når vi snakker uddannelse. Af den 
grund har vi igangsat et drengeprojekt, 
som sætter fokus på udviklingen 
af pædagogiske metoder, der kan 
sikre, at flere drenge bliver inkluderet 
i  undervisningen. UngAalborg 
Uddannelsescenter (UngAUC) har også 
i 2015 været et stærkt omdrejningspunkt 
for uddannelsesindsatsen  i 
UngAalborg, hvor et centralt punkt er 
aktivt at medvirke til, at Aalborg opfylder 
målet om, at 95% af en ungdomsårgang 
gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Fra sommeren er antallet af unge med 
anden etnisk baggrund på UngAUC 
eksploderet med modtagelsen af ca. 
100 unge fra Syrien.

UngAalborgs ung-til-ung grupper har 
i 2015 været meget benyttet ude på 

skolerne og ungdomsuddannelserne. 
Blandt andet har en gruppe unge 
afviklet flere temadage om demokrati 
på skolerne, hvor de unge selv har 
organiseret, undervist og ledet en dag 
med hele overbygningen på flere skoler. 
En cadeau til de unge for deres mod 
og dygtighed.

På den internationale scene har 
UngAalborg været aktiv både ude og 
hjemme. I Aalborg er der afholdt EU 
Youth Summit 2015, hvor unge fra 13 
forskellige EU-lande gennem en uges 
diskussioner og workshops satte fokus 
på forskellige EU-problemstillinger. 
International Uge blev i november 
afviklet for anden gang og var igen 
udsolgt alle dage. Der har været 
udvekslinger til flere lande, og der kører 
bistandsprojekter i Vilnius og Uganda.

Ungekongressen havde rekordtilmelding, og der blev valgt et nyt, stærkt ungebyråd. 
Der arbejdes aktuelt med demokrati på mange niveauer: demokratidag for 7.klasserne, 
udvikling af den lokale demokratiindsats, demokratiprojekter på KUL og forberedelse 
af de kommende stormøder for unge.

Klubberne er i gang med at udvikle ungemiljøer i tæt samarbejde med graffitikunstnere, 
og unges kunst forsøges sat fri i byens rum gennem etableringen af en graffitipark 
i Karolinelund, et Street Art laboratorium i Byens rum og teater- og dansegrupper 
i KUL/ Nordkraft.

Der kan således fortælles mange historier, og det vil vi forsøge i dette årsskrift. Den 
vigtigste historie er dog, at UngAalborg i kraft af både engagerede medarbejdere 
og unge formår at etablere relationer mellem mennesker. Relationer, som danner 
og udvikler mennesker. Derfor tak til alle medarbejdere for en stor indsats.

Tak for året 2015 - godt nytår og god læselyst
Helle Frederiksen   Ole Schøler
Formand for ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskoleinspektør

Et år er gået
UngAalborg 2015
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Man tror det næppe, men endnu et år er gået i 
UngAalborg. Et år, der som de tidligere år, har budt på 
mange udfordringer og spændende oplevelser for både 
unge og medarbejdere.

PS. Da 2015 er mit sidste år i spidsen for 

UngAalborg, vil jeg gerne sende en hilsen til 

alle medarbejdere og takke for et fantastisk 

samarbejde. 

Tak, fordi jeg har fået lov til at møde jeres 

engagement og dygtighed og være en del af 

fortællingen om UngAalborg. 

Det har været en ære og en fornøjelse. Tak.

Ole Schøler Ungdomsskoleinspektør
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UngAalborg har valgt at sætte fokus på unges 
dannelse. Det har i 2015 kastet projekter 
som ”Rejs Ud”, sejlskibsprojekt LOA og 
oplevelsesdagen ”Uanset hvad” af sig. 

Dannelse
UngAalborg arbejder med 
dannelse som en livslang 
proces, hvor mennesket i 
mødet med omverdenen får 
nye erfaringer og udvider 
sit perspektiv. Dannelse 
er, når refleksionsevnen 
udvikles, så det enkelte 
individ opnår kompetencer, 
der gør det i stand til at agere 
hensigtsmæssigt i en verden 
med mangfoldige normer og 
værdisæt.

UngAalborg og 
dannelse Tekst: Mogens Rude

Unge får ældres livshistorier
Rejs Ud var et power-døgn i oktober, hvor 30 elever fra 9. klasse i Aalborg 
Kommune fik nye perspektiver på livet gennem livsfortællinger fra Aalborgs 
ældre generation. 
De unge blev gruppevis inviteret ind i fem ældre menneskers bolig og fik deres livshistorie. De skulle 
på en rejse i et andet menneskes livsfortælling. På rejsen skulle de indsamle indtryk i deres rygsække. 
Indtrykkene blev brugt til at genfortolke den ældres livshistorie.  

   ”Eleverne skulle ved hjælp af deres sanser sætte sig ind i et andet menneskes liv. Lære hvem 
mennesket var. Hvad mennesket værdsatte. Hvilke valg mennesket havde truffet, og hvilke konsekvenser 
det har haft,” siger projektmedarbejder Charlotte Sandgaard, UngAalborg. 

   ”Vi dannede rammerne om et spændende døgn. Der var et teoretisk oplæg, som i kombination 
med de unges møde med de ældre udmøntede sig i et medieproduceret sjælebillede - de unges 
gengivelse af de ældres livshistorier. De unge bestemte selv hvordan. Det kunne for eksempel være 
en film. Sjælebillederne producerede de unge i grupper, inden de blev forevist for inviterede forældre,” 
forklarer hun.
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Elever på dannelsesrejse 
med sejlskib 
UngAalborg havde i september måned kapret det gamle sejlskib LOA og drog 
på dannelsesrejse i Limfjorden fra Aalborg til Thisted, Struer, Fur og Løgstør. 22 
elever fra Farstrup Skole var ombord som gaster i den første uge, inden elever fra 
Seminarieskolen påmønstrede LOA.

Dannelse på havet
Tanken bag UngAalborgs LOA-projekt er at sætte fokus på unges dannelse - give 
dem nye erfaringer og udvide deres perspektiv.  

   ”De unge bliver dannet på skibet, for 
rammen er på forhånd sat. Der er en 
lang række opgaver, der skal løses, for 
at vi kan komme fra A til B. Eleverne vil 
finde ud af, at alle skal deltage aktivt 
og løfte i flok. Det betyder, at der vil 
være unge, der blomstrer op og tager 
ansvar. Unge, der lærer betydningen 
af at være sammen med andre 
mennesker. Man kan ikke bare melde 
sig ud af fællesskabet på et skib. Man 
er tvunget til at forholde sig til andre 

mennesker for at få skibet til at sejle. 
Det er fuldstændig som med familie, 
kolleger eller skolekammerater. Man 
er nødt til at forholde sig til dem og 
få det til at fungere. Venner er måske 
den eneste undtagelse, for dem 
kan man selv vælge,” understreger 
projektmedarbejder i UngAalborg, 
Torben Jespersen Nielsen, der selv 
er med ombord på lige vilkår med de 
unge gaster. 

Går til sømand
”På LOA går de unge i skole på en anden måde. Man kan sige, at de ”går til sømand”. 
De lærer på en helt ny måde,” siger Torben Jespersen Nielsen. Han er ikke i tvivl 
om, at de unge har fået meget med sig.  

   ”Eleverne fik en masse oplevelser. Der var kulturelle indslag i hver by, som LOA 
stævnede ind til. Undervisning i geografi, biologi og historie i tilknytning til egnen. 
De unge oplevede naturen og sejlerlivet. De oplevede, hvad det kræver at gøre rent 
på LOA – også på toiletterne – og de skulle selv lave mad og sejle skibet.”

   Besætningen på LOA bestod af 9 erfarne besætningsmedlemmer. Derudover var 
der lærere fra skolen samt to medarbejdere fra UngAalborg med ombord som gaster. 

Hvor langt vil du gå for at redde et andet 

menneske? Hvis det virkelig gjaldt, ville du 

så sætte dit eget liv på spil? Er beslutninger 

taget af flertallet altid de mest retfærdige? 

Hvornår giver det hele mening? Og hvad 

stiller man dog op med alle de forskellige 

meninger?

Hemmeligt 
flystyrt i 
Aalborg
En forladt bygning. Et hemmeligt 
sted, hvor livets dilemmaer sættes 
på spil ved et fingeret flystyrt. 
UngAalborg inviterede – over 
otte onsdage - klasser/grupper 
af elever fra 7.-9. klasse på en 
spændende interaktiv endagstur.   

”Uanset hvad” er en interakt iv 
dannelsesrejse. 8 onsdage gennem 
efteråret 2015 fik elever fra skoler i Aalborg 
Kommune en på opleveren. En rejse førte 
dem gennem forskellige etiske/moralske 
dilemmaer og udfordrede eleverne til at 
træffe valg. At tage kollektive beslutninger, 
at forsvare og kunne argumentere for 
holdninger, der ikke nødvendigvis er ens 
egne. 

”Eleverne skal tage stilling og vælge. 

Uanset hvad, så kommer valget til at gøre 

ondt på nogen og gavne andre. De kommer 

til at lære om konsekvenserne af de valg, 

som vi træffer eller ikke træffer. At kunne 

sætte sig i andres sted og se en sag fra flere 

vinkler. Og de bliver forhåbentligt klogere 

på demokrati og får en stor overlevelse,” 

siger Lotte Wagner, der er UngAalborgs 

ansvarlige bag projektet.

Aalborg Ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk4

Årsberetning 2015 Dannelse & Læring



Ansvar for sig selv - og andre
Det var den samme følelse, der vendte tilbage, da jeg stævnede mod 
nye destinationer med skoleskibet Georg Stage i maj 2015. Her gjaldt 
det for alvor om at tage ansvar for sig selv. Pludselig stod jeg på et 
skib, hvor masterne var endnu højere end før, og hvor tovenderne 
halede i ting, der var betydeligt tungere end på LOA. Nu kunne det ikke 
alene få konsekvenser for én selv, hvis man ikke gjorde sit arbejde 
ordentligt, men også for mange andre. Jeg fandt snart ud af, at de 
fem måneder ombord på Georg Stage ikke skulle domineres af at 
tage ansvar for sig selv i farlige eller usikre situationer, for det lærte 
alle hurtigt. Noget helt andet var, hvordan man tog ansvar for sig selv 
i forhold til alle de andre. Både under arbejde og socialt.

   ”Jo jo, jeg har boet tæt før. Det klarer jeg nemt” tænkte jeg. 
Bekymringerne omkring togtet lå primært andre steder. Jeg mønstrede 
med en forventning om nemt at overkomme den forhindring, men 
hovmod står for fald, som man siger. Det viste sig, at den trange 
plads og de mange nye mennesker var min største udfordring. Det 
var ikke de nordatlantiske kulingvinde, den bidende kulde eller det 
fysisk krævende arbejde ombord, der var den primære barriere at 
overkomme. Det, der skulle komme til at kræve de fleste af ens kræfter, 
var at indgå i det intense samliv, der foregik ombord. At skulle spise 
aftensmad sammen ved bordet nede i banjen efter en uge på åbent 
hav blev langt mere krævende end at bjerge sejl i 30 knobs blæst. 

Konfrontér problemer
Det er nogle tanker, der først for alvor banker på efter hjemkomsten, 
og får én til at tænke over, hvad det i virkeligheden var, der gjorde, 
at man ændrede sig – og hvorfor.

   Det, jeg håbede på at finde, da jeg tog af sted, var endnu et skib, hvor 
jeg kunne få lov til at prøve kræfter med livet uden det sikkerhedsnet, 
der ellers findes næsten overalt i vores samfund. Det, jeg fandt ud af, 
da jeg kom hjem, var, at der findes en ekstra luksus for os i samfundet 
- udover sikkerhedsnettet. Nemlig det, at man har muligheden for at 
gå fra problemerne for en stund. Simpelthen bare flytte sig væk fra 
dem. På søen var den mulighed der ikke. Var der et problem, blev 
man nødt til at nærme sig det, frem for at flytte sig fra det. Det var 
den nemmeste måde at komme omkring problemet på. Der var ikke 
mulighed for pauser fra de andre mennesker ombord, lige gyldigt 
hvor meget de kunne irritere én. Kun ved at konfrontere problemet, 
kunne man finde en holdbar løsning. For alle vi 62 elever var fanget 
på det samme lille skib, langt ud på havet.

Dannelse  
på søen
”Et sejlskib er et af de få steder, der 
er tilbage, hvor man bliver nødt 
til at tage skridtet ud over det 
sikkerhedsnet, der ligger indbygget i 
vores samfund, uden man egentligt 
tænker over det,” siger 20årige 
Tobias Stidsen. Han fortæller om, 
hvordan han selv er blevet dannet 
ombord på sejlskibe som Georg Stage 
og LOA. 

Tekst og foto: Mogens Rude

Ombord på foreningsskibet LOA fra Aalborg blev jeg sendt i riggen for at være med til at sætte sejl for første gang 
nogensinde. På trods af en faldsikring og en formaning om, at mine hænder nok skulle holde fast, var det stadig med 
hjertet bankende og adrenalinen pumpende, at jeg kravlede derop. Det, at man selv ene og alene var fuldt ud ansvarlig 
for sig selv og for, at man ikke pludselig hang og dinglede i sin faldsikring i flere meters højde, var noget, der for alvor 
gjorde indtryk på mig. Turen blev den første af mange, og når jeg senere hen tænker tilbage på, hvad det var, der 
fangede mig, har denne følelse spillet en enorm stor rolle.
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Yoga, drama, miljøhold, tøsehold, 
Global Youth, psykologi, kinesisk, 
kanoture, Det sunde køkken, 
parkour, crossfit og forskerhold 
er blot nogle af de ca. 220 
fritidsprojekter- og hold, som 
unge har deltaget på rundt om på 
kommunens skoler (inkluderer ikke 
UngAalborgs 130 reformhold). 

UngAalborgs fritidsdel på skoler 
og i ungdomsklubber har formået 
at tilpasse sig folkeskolereformen.     

  

”Vi troede, at folkeskole-
reformen ville have betydning for 
medlemstallet i vores klubber, men 
vi har lige så mange medlemmer 
i klubberne. Det, de unge siger, 
er, at de har brug for at falde ned 
og være sammen med andre 
unge, efter en lang dag i skolen,” 
fortæller afdelingsleder Elisabeth 
Brun, UngAalborg og fortsætter:  

   ”På skolerne har vi ikke haft 
så mange eftermiddagshold 
i 2015, men til gengæld flere 
hold koncentreret på aftener og 
weekender.” 

Klubber og 
projekthold  
i 2015

Aalborgs sejeste er fra 
Stolpedalsskolen

Stolpedalsskolens 8.C kom, så og sejrede. Det 
næste år har de bevis på, at de er Aalborgs 
Sejeste 8. Klasse.

I den 11. udgave af Sejeste 8. klasse var 800 elever fra 36 
klasse i Aalborg Kommune klar til kamp. De kæmpede sig 
gennem udfordringer i Waterworld, Battlezone og Vikingeland, 
i området ved Friluftsbadet. Der var mulighed for at prøve sig 
af i 19 alternative idrætsdiscipliner. Det gjaldt blandt andet 
Promille Battle, en slags fodbold, hvor deltagerne fik briller på, 
som nedsatte synet. I Vikingegryden skulle eleverne mærke og 
føle sig frem, mens de skulle huske i Memory-game.

   Det var sidste gang, at UngAalborgs konkurrence foregik 
i Friluftsbadet, som man kender det. Friluftsbadet, der er fra 
1947, vil fra 2016 få et ”face lift” og efter planen blive til Vestre 
Fjordpark i 2017. Aalborgs Sejeste 8. Klasse vender dog stærkt 
tilbage allerede i 2016 – et andet fint sted i byen.

   Bag eventen stod UngAalborg i samarbejde med studerende 
fra Aalborg Læreruddannelse/UCN.

Unge forskerhold i Science-finale 

UngAalborg deltog med tre unge forskerhold fra Sct. 
Mariæ Skole på Science i Forum 2015 i København. De 
aalborgensiske hold var tre ud af 50 finalister i Unge 
Forskeres seniorkonkurrence.

Holdene fra Sct. Mariæ Skole løb 
ikke med vinderprisen i 2015, men fik 
ligesom de andre forskerspirer vist 
deres ideer frem på stande under 
videnskabsmessen i Forum 26.-28. 
april.

   Gennem længere tid har de 
unge forskere fra Sct. Mariæ Skole 
arbejdet på at udvikle deres ideer på 
UngAalborgs forskerhold. Forskerne 
havde i år sat fokus på solenergi, 
musik og synet.

   Khai Ho Quang fra 9. kl. i Sct. Mariæ 
Skole havde lavet et forskningsprojekt 
om solceller.

   "Hvis vi kunne udvinde solens 
energi med 100% effektivitet, ville 
hvert sekund af sollys kunne forsyne 
jorden med nok energi til et år..." 
skriver Khai i sin projektbeskrivelse. 
Ud fra sin tese havde han konstrueret 
sin egen solcelle for at kunne teste, 
om solceller kan absorbere radioaktiv 
stråling.

   Johanne Grønkjær Lorenzen og 
Bolette Harritsø Winther går ligesom 
Khai i 9. klasse på Sct. Mariæ 
Skole. De havde kastet sig over et 
forskningsprojekt, hvor de undersøgte, 
hvordan musik kan påvirke kroppen 
fysisk. Helt konkret undersøgte de, 
om musik er så kraftfuld, at den kan 
ændre hjerterytmen.

   De sidste af UngAalborgs finalister 
var Augusta Marie Kvist Hald, Martina 
Hanna og Astrid Leonora Hannibal fra 
7. kl. på Sct. Mariæ Skole. Pigerne 
havde lavet en undersøgelse af, 
hvordan synet tilpasser sig. Til det 
formål havde pigerne konstrueret 
nogle særlige briller, der vender 
alt på hovedet. Brillerne skulle 
forsøgspersoner – både drenge og 
piger – i 0-2 kl. og i 10. klasse så 
afprøve. Først skulle de spille Just 
Dance på Wii uden briller, inden de 
spillede spillet med brillerne.
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I tråd med Aalborg Kommunes fokuserede arbejde 
med bæredygtighed er UngAalborg vært for den 
internationale miljøkonference, CEI, der foregår i 
Aalborg i 2016. I 2015 var unge fra miljøholdet til CEI-
konference i Lissabon, Portugal. Her præsenterede 
de blandt andet et projekt om kystsikring. 

Bæredygtighed

Miljøholdet på togt til 
Vestkysten

UngAalborgs Miljøambassa-
dører var på weekendtur i 
Nordjylland i april. Det satte 
gang i nye ideer til, hvordan 
man kan sikre kysten og 
sommerhuse mod det 
brusende Vesterhav og 
skabe bedre "bademiljø".

Miljøambassadørerne kunne se frem til 
en weekend med undervisningsprogram 
på Nordsø Oceanariet i Hirtshals og 
mulighed for at idé-udvikle på, hvordan 
man kystsikre langs Vesterhavet.

   "Lørdag var vi på Nordsø Oceanariet, 
hvor centret havde forberedt et 
undervisningsprogram t i l  os, 
omhandlende forurening af farvandene 
omkring Danmark. De unge fik blandt 
andet lov til at undersøge plankton 
gennem teleskoper, og de fik lov 
til at sprætte sild og torsk op for at 
undersøge fiskenes anatomi," siger 
Sophie Bogø Rahbek Mortensen, som 
er ansvarlig for Miljøambassadørerne.

Kirkegård for sommerhuse
Medieambassadørerne fortsatte deres 
nordjyske miljøtur ved at køre mod 
Nørlev Strand, hvor de ved selvsyn 
kunne se konsekvenserne af den 
såkaldte "bløde kystsikring".

   "Vi så, hvordan Vesterhavet har 
ædt sig ind i klitterne, og derved revet 
mange sommerhuse i stykker - som 
nu ligger smadret på stranden. Nørlev 
Strand ligner mest af alt en kirkegård 
for sommerhuse," forklarer hun.

   Med lørdagens smadrede 
sommerhuse in mente, kunne de 
unge søndag undersøge, hvordan 
"hård kystsikring" fungerer, da turen 
gik videre til Lønstrup.

   "I Lønstrup har man valgt at kystsikre 
ved hjælp af store stendiger i vandet, 
som beskytter klitterne og derved 
også de huse, der er placeret helt 
ude på kanten af klitten. Det var en 
stor inspirationskilde for de unge. De 
begyndte allerede at udveksle ideer 
om, hvordan man kunne videreføre 
konceptet fra Lønstrup til Nørlev 
Strand. Blandt andet fik de ideen til at 
bruge stendigerne til at skabe et "strand 
bad", så den hårde kystsikring også 
bruges til at skabe et bedre "bademiljø" 
for sommerhusejerne, såvel som 
turisterne ved Nørlev Strand," fortæller 
Sophie Bogø Rahbek Mortensen om 
ideudviklingen.

Unge vinder 
Bæredygtighedsprisen 2015
Bæredygtighedsprisen 2015 gik til unge fra Mou Skole/ 
UngAalborg for deres ide med Genbrugsbiblioteket. Foruden 
de unges projekt var to voksne bæredygtighedsprojekter 
nomineret til prisen under Aalborg Bæredygtighedsfestival 
2015 i september.

Social Bæredygtighed

UngAalborg var i november vært for en landssamling 
for ungdomsklubber og ungdomsskoler i Danmark 
(DUSK-netværket), hvor der blev arbejdet med social 
bæredygtighed. 

Menu a la melorm

Publikum på Aalborg Bæredygtighedsfestival 2015 
kunne få stillet nysgerrigheden – og de modige – sulten 
i boden hos UngAalborgs miljøhold. Miljøholdets Diana 
fortæller, at de unge blev meget overraskede over folks 
eventyrlyst og iver efter at smage melorm, græshopper 
og fårekyllinger. Faktisk betød det, at holdet måtte en tur 
i byen for at købe nye forsyninger. Noget kunne tyde på, 
at vejen er banet for nye, bæredygtige smagsoplevelser, 
der rækker ud over hakkedrenge og brun sovs. Foto: 
Eder Lopez Ponce
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Drenge slapper af med sumobrydning. 
Foto: Anja Kamp Otte.

20 drenge sætter turbo på

20 drenge fra fire skoler i Aalborg Kommune var i august og september samlet 
på drengecamp i Koldkær ved Hals. De skulle sætte kul på deres fremtid 
gennem et nyt pilotprojekt, Accelerator. Drengene, der går i 7.-9. klasse, skulle 
på tre uger forsøge at genfinde lysten og motivationen til at lære.

Accelerator skal sætte skub i elever, som gerne selv vil ændre deres situation. Det er første gang et sådan 
projekt gennemføres i Aalborg Kommune. Bag pilotprojektet står UngAalborg og de fire skoler i Nr. Uttrup, 
Vadum, Løvvangen og Gl. Lindholm.  

   ”Accelerator er et tilbud til unge, som ikke er parate til at komme videre i uddannelsessystemet, fordi de 
har faglige eller personlige udfordringer. Det kan både være i skolen og i fritiden. De lærer at indgå i sociale 
relationer, bliver boostet fagligt, bliver set og får motivation,” siger lejrchef Martin Funke om projektet, der 
er inspireret af tidligere erfaringer med drengecamps.

Modige drenge
Accelerator er et 3 ugers projektforløb, hvor 
drengene bor i Sundby-Hvorup Feriekoloni i Koldkær 
fra mandag til fredag. Dagene består blandt andet 
af almindelig skoleundervisning kombineret med 
sociale aktiviteter for eksempel førstehjælp og 
kampe i sumobrydningsudstyr. 

   Der er fokus på sund kost, motion/ bevægelse 
og frisk luft på Accelerator. De ting bliver prioriteret 
på campen, da de kan sikre et godt udgangspunkt 
for elevens trivsel – herunder læring og udvikling.

   ”Det er hårdt arbejde for drengene at starte på 
projektet. De skal indgå i nye sociale relationer, 
situationer og i ukendte omgivelser. Vi anerkender 
også vedholdenhed og mod hos drengene, som 
slutter af med at få et diplom,” siger coach Anja 
Kamp Otte fra UngAalborgs Accelerator. 

   Før, under og efter projektet vil drengene blive 
coachet, så de får optimale muligheder for at nå 
deres individuelle mål. 

   ”Nogle drenge har svært ved at koncentrere sig og 
fokusere på undervisningen. Andre har svært ved at 
indgå i relationer og få venner. En dreng ønsker at 
ændre sin tilgang til voksne. Den er negativ i dag, 
men han vil gerne have en mere positiv tilgang,” 
fortæller Anja Kamp Otte. 

  Accelerator består foruden drengene af et 
personale sammensat af fagligt dygtige lærere, 
professionelle coaches og medarbejdere, som er 
særligt gode til aktiviteter, der fremmer drengenes 
personlige og faglige udvikling. En kok vil sørge for 
madlavningen i Koldkær. Endelig bakkes projektet 
op af engagerede forældre.

Der er fuld fart på UngAalborgs engagement i at implementere den nye folkeskolereform i tæt samarbejde med skolerne i Aalborg Kommune. I 2015 havde 
UngAalborg således 130 valghold på skolerne. Alt fra kinesisk til indretningsdesign. Det blev også til samarbejde om blandt andet Accelerator, Gamelab, De Sociale 
Medieambassadører, First Lego League, Aalborg Vandcenter, Friluftsskolen og Team & Samarbejde. Endelig har UngAalborg udbudt talenthold for folkeskolelever 
i samarbejde med Aalborghus og Hasseris gymnasier, Aalborg Tekniske Gymnasium samt Aalborg Handelsskole og Handelsgymnasiet. Fag såsom innovation, 
kommunikation/ IT, astrofysik og matematik, psykologi og medier og musik.   

Jeg er godt tilfreds
Abdi er en af drengene på 
Accelerator-campen. Han er med 
for blandt andet at forbedre sine 
koncentrationsevner i skolen. 
Han er positiv, da vi fanger ham 
i Koldkær, midt i Accelerator-
forløbet.

 
”Jeg er godt tilfreds. Det er mange 
forskellige personligheder Jeg var 
kritisk i starten, fordi jeg troede, 
at jeg ville blive set på som en 
svag person. Som én, der havde 
fejlet. Men efter et par dage blev 
man venner med alle. Det blev 
familieagtigt,” fortæller Abdi, der 
i virkeligheden har et andet navn.

   ”Jeg har sat mig som mål at tale 
mere i timerne og prøve at ignorere 
det, hvis andre siger noget sjovt, så 
jeg bliver bedre til at koncentrere 
mig,” siger han og fortæller, at det 
allerede går fint fremad. 

   ”Det bliver nok mærkeligt at 
komme tilbage i skole. Jeg glæder 
mig til at se mine klassekammerater 
igen. Jeg har alligevel savnet mit 
7-timers skema,” siger Abdi, der 
gerne vil videre på en gymnasial 
uddannelse. 

Engagement i 
folkeskolereformen
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IT-øjenåbner for unge
GameLab, der åbnede i efteråret på Station10, er et mødested for unge, 
som vil mere med IT. Her kan unge møde ligesindede, få hjælp til egne 
projekter og deltage i koncentrerede workshops. De kan også sparre 
med andre unge i huset, der for eksempel har musik og film, som deres 
interesser. Foruden Gamelab udbød UngAalborg 30 reformhold i 2015 
til skolerne indenfor spil- og app-udvikling.    

Tekst: Mogens Rude. Foto: Søren Eskildsen

”Den generelle modtagelse hos de unge har været ”Endelig!”. De har savnet det. Det har længe været skolernes udfordring 
at finde uddannede lærere med stor IT-faglighed, der ikke bunder i en serviceforståelse, men mere handler om hacker-viden 
på et programmeringsmæssigt plan,” fortæller UngAalborgs projektmedarbejder, Søren Eskildsen, der står bag GameLab og 
reformholdene i spil-og app-udvikling. 

Unge kan lære af ”hacker-generationen”
Den nye generation af unge bliver født ind i en tidsalder, 
hvor Windows-baserede styresystemer og lækre, grafiske 
platforme guider dem sikkert gennem IT-junglen. Man skal 
ikke som for 25 år siden have en ”ingeniør light”-uddannelse 
for bare at tænde sin nye, stjernedyre 8086-computer. Men 
det betyder også, at unge i dag ofte kun kender til overfladen 
af IT. GameLab vil gennem fokus på spil- og app-udvikling 
gøre unge klogere på computerens maskinrum.

   ”Den udvikling, som vi er en del af, flytter sig hurtigere 
end nogensinde før. Det betyder, at vi er kommet ud af den 
første ”hacker-generation”. I stedet har vi fået en meget IT-
modtagelig generation, der bærer præg af hurtigt at være 
med på nye trends – såsom sociale medier. De unge bruger 
mere IT som en service, hvor de forventer færdige løsninger 
og produkter. ”Hacker-generationen” lærte at køre på cykel 
uden støttehjul og tog de slag, der var, for at få den gode 
forståelse for balance, og hvad en cykel er i stand til. Den nye 
generation har støttehjul på cyklen, kører med cykelhjelm og 
alskens beskyttelsesudstyr,” siger Søren Eskildsen.  

Succesoplevelser gennem spil- og app-
udvikling
Spil- og app-udvikling skal åbne de unges øjne for en basal 
forståelse af, hvordan IT fungerer. 

   ”Gennem arbejdet med spil- og app-udvikling får de unge 
en forståelse for, hvor deres kompetencer ligger, og hvad det 
kræver. De lærer samtidig at arbejde sammen med andre. 
Det giver en forståelse og tolerance for andre professions- og 
interesseområder,” siger Søren Eskildsen. 

   ”De unge oplever at gå fra koncept til et færdigt produkt. Vi 
arbejder meget med succesoplevelser, da vi mener, at noget af 
det værste er, at man ikke når i mål. De unge kommer gennem 
alt - fra at konceptualisere en idé, til de slutteligt kan realisere 
det gennem programmering,”  forklarer han.

Folkeskolereformen

UngAalborg drager i forbindelse med spil- og app-
udviklingen nytte af Game2Grow-samarbejdets 
visioner om at styrke unges IT-færdigheder. 

Se mere på www.game2grow.dk
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Sociale medier på skoleskemaet
De Sociale Medieambassadører er et tilbud til elever 
i folkeskolernes 7.-10. klasser og ungdomsklubber 
i Aalborg Kommune. Eleverne har mulighed for at 
debattere deres brug af og holdninger til de sociale 
medier sammen med unge universitetsstuderende, 
der udgør De Sociale Medieambassadører.  

Tekst: Mogens Rude. Grafik: Mads Sawman

Unge skaber i dag en stor del af deres identitet og relationer 
ud fra de sociale medier. De sociale medier ændrer unges 
måder at være sammen på. Hvordan de dannes. Det har 
været UngAalborgs incitament til – i samarbejde med Aalborg 
Universitet - at lancere De Sociale Medieambassadører, 
et uddannet team af unge studerende fra Institut for 
Kommunikation. Siden marts 2015 har De Sociale 
Medieambassadører besøgt en lang række folkeskoler. 

Unge udvikler spilkoncept 
De sociale medieambassadører kommer omkring alt fra jura, 
rettigheder og sikkerhed over adfærd som sprogbrug og fotos 
til en etisk og holdningsbaseret dialog om sociale medier. Der 
har været god respons hos eleverne. Selv ”tunge emner” som 
jura har eleverne taget godt imod.      

   ”Vi har udviklet et undervisningskoncept, hvor eleverne 
udfordrer hinanden gennem tankevækkende, inddragende 
rollespil og dilemmaer. Det sætter spot på positive og negative 
sider af de sociale medier. På sigt kan vores undervisning 
forhåbentlig være med til at sikre, at de unge bliver mere 
bevidste om blandt andet regler, rettigheder og deres 
medansvar for at opretholde en gode tone på de sociale 
medier,” påpeger Charlotte Torp Nielsen fra De Sociale 
Medieambassadører.

   I udviklingen af materialet har de studerende kunnet trække 
på forskerkræfter fra Aalborg Universitet samt medarbejdere 
i UngAalborg. Undervisningsmaterialet er blevet pilottestet, 
så det er skræddersyet til de unge i målgruppen. 

I øjenhøjde med unge
Tanken med De Sociale Medieambassadører er at møde 
andre unge i øjenhøjde, så der skabes fortrolighed.

   ”Vi møder ikke op i klasseværelset for at bede de unge slukke 
for deres internetforbindelse. I stedet inviterer vi til en aktiv 
dialog om, hvordan klassen kan hjælpe hinanden, hvis der for 
eksempel opstår mobning på de sociale medier. Vi møder de 
unge dér, hvor de er og påskønner deres erfaringer med de 
sociale medier. Vi sender normalt læreren ud af lokalet, mens 
vi holder oplæg. Det fremmer en ung-til-ung dialog, hvor vi kan 
snakke fortroligt. Det kan for eksempel være spørgsmål om 
intime billeder, der er blevet lækket mod deres vilje, mobning 
og hadesider. Spørgsmål, som de unge måske vil tøve med 
at tale med en voksen om,” forklarer Charlotte Torp Nielsen. 

Fakta om De Sociale Medieambassadører

De Sociale Medieambassadører kan bookes af folkeskoler og 
ungdomsklubber i Aalborg Kommune. De har blandt andet også 
deltaget på Den Kriminalpræventive Dag 2015 i Aalborg. Mød dem 
på Facebook og Twitter

Selfie: De Sociale Medieambassadører og folkeskoleelever 
fra Svenstrup Skole.
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Stand Up Paddle (SUP) er en ny del af Aalborg 
Vandcenters aktivitets- og udstyrstilbud. 
Begejstringen fra specielt de unge kursister 
er tydelig, når de slippes løs på SUP boards 
i trygge rammer såsom Aalborg Friluftsbad. 
Det store, stabile board opfordrer til at lege og 
udfordre balancen. Det bliver selvfølgelig til en 
tur i vandet (eller flere) for de fleste, men det er 
heldigvis nemt at komme op på boardet igen. 

   Vores nuværende beholdning af havkajakker, 
kanoer og SUP boards supplerer hinanden 
godt, og i UngAalborg har vi instruktører, 
der kan undervise i alle tre fartøjstyper.  
   I 2016 venter forandringer, hvor byggeriet af 
Vestre Fjordpark starter. Aalborg Vandcenter 
skal genhuses i midlertidige rammer, og der er 
allerede en løsning undervejs.
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Lego-robotterne indtog 
Aalborg
Sofiendalskolen vandt teknologi-konkurrencen FIRST® LEGO® 
League i Aalborg Kommune og kvalificerede sig dermed til den 
skandinaviske finale i Norge. Over 600 unge mellem 10-16 år dystede 
holdvis mod hinanden i robotkørsel i Nørresundby Idrætscenter 
lørdag den 7. november. Foto: Eder Lopez Ponce.

 
Den landskendte tv-vært, Jacob 
Riising, ledede slagets gang, da Lego 
Mindstorms-robotterne blev sluppet 
løs. Hold fra 42 skoler i Aalborg 
Kommune var på plads, da der blev 
kæmpet om 1. pladsen, der gav 
adgang til den skandinaviske finale. 
Vinderen af den skandinaviske finale 
går videre til verdensmesterskaberne.

   Fremtiden tilhører de kreative og 
innovative. Det er en af grundene til, 
at Aalborg Kommunes Skoleudvalg 
har valgt at prioritere FIRST® 
LEGO® League med 400.000 kr. i 
økonomisk støtte. Den undersøgende 
og eksperimenterende arbejdsform, 
som teknologi-projektet tilbyder, kan 
være med til at udvikle de unges 
kompetencer fremadrettet. 

   ”Gennem teknologi-konkurrencen 
FIRST® LEGO® League kan vi skabe 
interesse blandt unge mennesker 

for teknologi og naturvidenskab 
og stimulere nutidens unge til at 
blive fremtidens ingeniører og 
forskere,” siger Rune Træholt, der er 
UngAalborgs/ Aalborg Kommunes 
projektleder på FIRST® LEGO® 
League.

   Foruden robotkørsel består 
konkurrencen i en problemstilling, 
som holdene skal give et bud på samt 
fremlægge for et dommerpanel. I år var 
opgaven ”affald”, hvor der skulle findes 
løsninger på fremtidens udfordringer 
indenfor reduktion, indsamling, 
sortering, smart produktion og 
genbrug. Holdene har to måneder 
inden konkurrencen til at løse opgaven 
– og der findes ingen bestemte svar. 
Holdene kan arbejde frit, bruge deres 
opfindsomhed og kreativitet og selv 
beslutte, hvor stort et arbejde de vil 
lægge i projektet.

Friluftsskolen 
og Team & 
Samarbejde
Tekst: Torben Jepsersen Nielsen

Friluftsskolen som valgfag er et tilbud til 
skolerne. I skoleåret 2015/ 2016 er der knyttet 25 
reformhold til Friluftsskolen. Friluftsskolen består 
overordnet af fire forskellige aktiviteter: havkajak, 
mountainbike, klatring og Trekking/lejrliv. De unge 
lærer de grundlæggende færdigheder i de fire 
discipliner og har også mulighed for at udfordre 
sig selv på forskellige niveauer. Friluftsskolen 
handler i høj grad om, at eleverne lærer at agere 
i en gruppe i andre rammer end deres normale 
klasseværelse – nemlig udendørs.

Team & Samarbejde var første gang på 
programmet i 2014, hvor der deltog ca. 300 
elever fordelt på fire skoler. Det har vist sig at 
være et tilbud, som skolerne har sat pris på. I 
skrivende stund er der afviklet 20 arrangementer 
med deltagelse af ca. 1400 elever i 2015.

   Det kan være forløb med løbende undervisning 
hver uge eller en dag med 3-6 timers undervisning. 
Andre forløb kan indeholde overnatning og 
friluftsaktiviteter med samarbejdsøvelser som det 
primære. Uanset hvilken konstellation skolerne 
vælger, så drejer Team & Samarbejde sig om, 
at eleverne skal arbejde sammen i grupper for 
at løse forskellige udfordringer. På den måde 
kan de opdage nye sider af sig selv. Få øjnene 
op for nye evner. De unge oplever, at ingen 
kan undværes. At kommunikation er et vigtigt 
parameter for at komme i mål med opgaven. De 
oplever vigtigheden af at give plads til andre. 
Det er også vores opfattelse, at eleverne får et 
bedre sammenhold i klassen efter et forløb på 
Team & Samarbejde.

Aalborg 
Vandcenter 
2015
Tekst: Tue Brems Olesen

Folkeskolereformen
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Gidseldrama under 
Demokratidag 2015 
Inferno. Kaos. Tumult. Sekunder, hvor ingen rigtig 
forstår, hvad der sker. Lyde brager ud i det mørke 
lokale. Og så forskrækkede hvin blandt de unge, der 
opdager voksne iført sort tøj og sorte masker. Med 
pistoler i hænderne. De råber ordre ud til de unge. 
Genner dem rundt. 

”SID NED! TI STILLE. NUUU”. ”IK’ SMIL!”
I løbet af få sekunder er gidseldramaet en realitet. 
Tre unge gidsler er placeret på en scene i KUL/
Nordkraft, mens en terrorist instruerer en ung foran 
et videokamera. Resten af klassen lytter i anspændt 
stilhed. Et ungt gidsel siger til det rullende kamera: ”Vi 
er taget til fange af terrorister. Vi er meget bange. Vi 
kræver en løsesum på 35 millioner kr.”

   Nu er det hele heldigvis et set up, et dilemmaspil, 
udtænkt af studerende fra Læreruddannelsen i Aalborg 
som en af posterne til UngAalborgs Demokratidag 
2015. En dag, hvor flere poster naturligt handler om 
demokrati og rettigheder set i lyset af terrorhandlingerne 
i København.

Dilemma med A, B, eller C
Eleverne får til opgave at løse gidselkonflikten ved at 
vælge en af tre muligheder. Samtidig bliver de bedt om 
at huske på, at det er deres egne klassekammerater. 
Kammerater, hvis forældre vil have deres børn hjem.

A: Vi sætter specialtropperne ind, men der er fare for, 
at gidsler kan dø.

B: Vi betaler løsesum, men vi ved ikke, om gidslerne 
kommer hjem, eller gidselstagerne vil forhøje beløbet.

C: Vi giver ikke efter for terrorister.

Der tegner sig et billede af, at klassens smågrupper 
vælger blandt A-, B- og C-løsningen. Og det er et 
dilemma. Som en af de lærerstuderende siger: ”Man 
er nødt til at løbe en risiko. Gidslerne kan dø ved 
alle tre muligheder.” Det sætter gang i en fin debat, 
inden klassen skal videre til den næste post på 
demokratidagen og blander sig med de 550 øvrige 7. 
klasseelever til dagens event i Aalborg Midtby.

Ungedemokrati i 2015
I 2015 afholdt UngAalborg Demokratidag for kommunens 7. klasser med fokus på rettigheder og 
ytringsfrihed i demokratiet – i kølvandet på terrorbegivenhederne i København. Et nyt Aalborg Ungebyråd 
blev valgt på Ungekongressen i september, der havde rekorddeltagelse af 518 unge. UngAalborgs 
demokrati-indsats blev videreudviklet i 2015, så der blandt andet indføres et årligt stormøde, mens Unge på 
Tinge stopper. Også netværkenes lokale ungeråd er blevet gentænkt.

Aalborg Kommune har fået nyt ungebyråd

Der var travlhed ved stemmeurnerne, da 500 unge 
stemte på kandidaterne til Aalborg Ungebyråd 2015-
2016. 
Det er den årlige Ungekongres i Nørresundby Idrætscenter, der danner 
rammen for valg til Aalborg Ungebyråd. I år var der 12 opstillede kandidater. 
9 blev valgt ind som stemmeberettigede på ungebyrådsmøderne. De sidste 
tre bliver suppleanter og deltager på ungebyrådsmøderne, men er ikke 
stemmeberettiget. Man skal være mellem 13 og 19 år for at kunne opstille. 

Foto: Aalborg Ungebyråd 2015-2016: Øverst fra v.: Noah Christensen (suppl.), Frederik 
Bech, Natascha Philipsen, Nikolai Tang. Mellem fra v.: Sofus Wacker, Oliver Madsen, 
Jonas Andreasen, Nikoline Prehn. Nederst fra v.: Mikkel Lund, Victoria Dalby (suppl.), 
Linda Luu, Emilie Vestergaard (suppl.)



Torsdag
Efter 12 timers rejse onsdag var pigerne med, da Folkemødet officielt 
blev skudt i gang kl. 14 med taler og musik og nåede en debat på 
Kæmpestranden. 

Debatten handlede om, hvordan man bedst muligt integrerer folk 
med anden etnisk baggrund, og hvordan man får flere til at stemme. 
Der blev lagt meget vægt på, hvad man kan gøre for, at de unge får 
noget at sige, og at de bliver hørt.

Fredag
Fredag begyndte med, at vi hørte en debat med Naser Khader om 
religionsskift. Hvad man kan gøre for, at der ikke bliver lige så store 
konsekvenser ved at skifte, som der er i dag. Herefter mødte vi 
en kvinde fra Danner, som fortalte os om kvinder og børn, der er 
voldsramte. Hun spurgte, om vi ville støtte. Det ville vi selvfølgelig 
gerne, så vi fik taget et billede og fik badges på. Efterfølgende hørte vi 
en masse ting om politiet, og vi tog en test for at teste vores kendskab 
til regler. Den gik heldigvis godt.

   Ved middagstid deltog vi i Ungdomsringens optog, hvor vi delte 
flyers ud for deres debat om, hvorvidt den kriminelle lavalder skal 
sænkes eller ej. I debatten deltog Nana, som er imod at sænke 
lavalderen. Hun mener ikke, at man bør straffe børn under 15 så 
hårdt, da det er i den proces, man skal finde sig selv og prøve grænser 
af. Selvfølgelig dummer man sig en gang imellem, men hun mener 
ikke, at det nødvendigt at lave en børnedomstol. Hun tror, at det vil 
påvirke børnene meget negativt, fordi man ikke har fundet sig selv i 
den alder. Man kan derfor nemt blive påvirket af andre inde i fængslet. 
Debatten vandt Nana og de andre, der var imod.

   Efter debatten skyndte vi os hen til den store scene, hvor Helle 
Thorning skulle holde tale. Inden Helle kom på, optrådte Carl Emil fra 
Ulige Numre. Helle Thorning lagde meget vægt på indvandrer og folk 
med anden etnisk baggrund, fordi hun mener, at det er vigtigt, at de 
bliver godt integreret. Folk skal indse, at de også er en del af Danmark, 
og fordi de er en stor del af arbejdsmarkedet. Hun lagde også meget 
vægt på miljøet og talte om, hvor vigtigt det er at passe på det.

   Senere var vi til en debat i Enhedslistens telt om sexisme. Man skal 
turde tale om tingene med andre, og der skal større opmærksomhed 
på, at sexisme faktisk sker, og det skal stoppes.

Lørdag
Lørdag tog vi til Politikens DM i debat. Vi hørte unge fra forskellige 
partier, som diskuterede forskellige emner, de fik tildelt. Publikum 
var godt med, og der var god stemning. 

   Senere mødte vi Lukas Graham. Nana var med i en debat, blandt 
andet sammen med Lukas Graham. Her diskuterede de, om hash skal 
legaliseres, hvilke konsekvenser det har, og hvordan det skulle foregå, 
hvis det blev legaliseret. Lukas mener, at hash skal legaliseres, men 
at der skal være meget kontrol med det. Han mener, at man skal være 
21 år for at købe det. At man kun må ryge det på bestemte områder 
- altså at det ALDRIG må blive lovligt at gå på gaden og ryge det. 
Endelig skal man kunne vide 100%, hvilket indhold der er i hashen.

Søndag
Søndag nåede pigerne også at møde Lars Lykke og fik en snak med 
ham, inden turen gik hjemad – 14 timer – mod Aalborg.

Dagbog fra 
Folkemødet på Bornholm
Unge fra UngAalborgs Netvæk 4 tog til Folkemødet i Allinge i juni 2015. Nana, Line 
og Anne-Sofie fortæller her om deres møde demokratiet og Folkemødet - med fokus på 
fredag og lørdag.

Tekst og foto: Mogens Rude

Unges stemmer
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Drengeprojektet
Tekst: Charlotte Sandgaard Pedersen

UngAalborg indgik i 2014 et samarbejde med 
lektor Heidi Bech Roesdahl fra VIA University 
College om et aktionslæringsprojekt med 
fokus på ”Drenge i uddannelse”. Drenge-
projektets sigte er at blive klogere på, hvilke 
udfordringer bestemte drenge møder i 
uddannelsessystemet. Især hvilke metoder, 
der virker i forhold til at fastholde drengene 
i uddannelse. 

   UngAalborg søsatte i 2015 drengeprojektet 
på UngAUC, hvor flere drenge optages efter 
dårlige uddannelsesoplevelser. I februar 
blev drengeprojektet skudt i gang med 
en arbejdsdag. 50 drenge fra UNGAUC 
var samlet for at fortælle gode og dårlige 
uddannelseshistorier. Historierne samt 
interviews med både drenge og undervisere 
fra UNGAUC bliver brugt som grundlag for det 
videre arbejde med tre fokusområder: 

1. Lærerens ledelseskompetence 

2. Relationer med fokus på læreren 

3. Relationer med fokus på eleven.

Lærere og elever arbejder 
sammen
Det er – med omorganiseringer – 
lykkedes at sikre, at alle unge på 
UngAUC er placeret i det team og på den 
undervisningsadresse, som kan tilgodese 
netop deres mål. For at kunne leve op til 
reformernes pædagogiske intentioner 
og for at kunne tilgodese et større antal 
unge – både etniske danske unge og 
nyankomne flygtninge – har vi ændret 
indretningen i Enggårdsgade, så både 
stueetagens værksteder og lokalerne på 
1. sal er mere fleksibelt indrettet. Det har 
primært kunnet lade sig gøre, fordi lærere 
har påtaget sig opgaven sammen med 
deres elever. Og netop samarbejde og 
inddragelse af eleverne har været og skal 
fortsat være et kendetegn for UngAUC. 

Fokus på prøver og karakterer
Med kravet om gennemsnitskarakteren 02 
i dansk og matematik for at blive optaget 
på en erhvervsskole har alle team haft 
større fokus på prøver og karakterer. 

   I Prøveteamet har en pædagogisk 
indsats om stilladsering af undervisningen 
og terminsprøverne resulteret i, at 
gennemsnitskaraktererne ved prøverne 
i maj/juni lå næsten 2 procentpoint over 
forrige år. 

   I Erhvervsteamet er de nye optagelseskrav 
en meget stor udfordring for de fleste 
unge. Fra succes og gode erfaringer med 

at øge de unges uddannelsesparathed 
gennem værkstedsarbejdet med 
udviklingen af fag-faglige færdigheder, 
sociale og personlige kompetencer 
(reelle kompetencer), skal vi nu også 
sikre det omtalte karaktergennemsnit 
(formelle kompetencer). Det er fokus for 
Erhvervsteamets arbejde.  

80 flygtninge i 2015
I løbet af 2015 har vi modtaget 80 nye 
flygtninge. Det er en stor og spændende 
udfordring. For at rumme det store antal 
flygtninge har vi tredoblet Basisholdene 
i Enggårdsgade og udvidet samarbejdet 
med VUC. Foruden Ungeklassen på AVU-
niveau har vi nu også Introhold for de 
ældste, nyankomne unge på VUC.  

Kompetencemål
I teamene arbejdes dagligt med at 
nedbryde og omsætte kompetencemål 
til konkrete videns- og færdighedsmål. 
Det understøttes af Skoleforvaltningens 
kompetenceudviklingsforløb og strukturelt 
med fælles forberedelse og forberedelse 
i længerevarende moduler.

Samarbejde med Vilnius
UngAUC har haft besøg af både ledere 
og unge fra Vilnius for at opstarte et 
bistandsprojekt. Senere har unge fra 
Erhvervsteamet som led i lejrskole 
været i Vilnius for at samle møbler i tre 
ungdomscentre.

På UngAUC har især implementeringen af elementer i 
folkeskole- og erhvervsskolereformen og modtagelsen af 80 nye 
flygtninge præget arbejdet i 2015.

Tekst: Vivi Kirch

UngAalborg Uddannelsescenter i 2015
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Foto: Regnar Bekker

Originalen ved 
mikrofonen
I aften er det sidste aften, On Air, for 21årige 
Mads Holm. Slut med radiotjansen på 
programmer som ”Originalerne” og senest 
”Unavngivet” på Station10s radio for unge. 

Mads er radiostemmen fra Station10s ”Unavngivet”, der har interviewet alle, fra cheerleaders til Jørgen Leth og Dizzy Mizz Lizzy. Han er også 
Mads med rollatoren. En ung fyr på 21 år med spastisk lammelse, som han lever med, men som ikke må stå i vejen for ham.    

   ”Jeg synes ikke - bare fordi der er en smule begrænsninger, og man ikke kan spille fodbold - at man skal sætte sig over i et hjørne og græde 
over, at man ikke kan noget. For det kan man. Man skal ikke give op. Det har også været en styrke, at jeg ikke lade mig begrænse, bare fordi 
jeg går med rollator,” siger Mads. 

    Han er typen, der vil have noget ud af verden. Ja, han kan ikke lade være. Som da han gik ud af gymnasiet med en fraværs procent på 0, 
fordi han simpelthen ikke ville gå glip af noget. Nysgerrigheden, engagementet og videbegæret sejrede. Fantastiske egenskaber at have når 
man som Mads arbejder med journalistik.  

   ”Grunden til, at jeg laver radio, er, at jeg godt kan lide at møde mennesker og høre deres historier. Høre hvad de godt kan lide at lave. Det 
er lige meget, hvad det er. Jeg har for eksempel interviewet cheerleaders, og jeg kan af gode grunde ikke være cheerleader, når jeg går rundt 
med rollator, men det gælder om at sætte sig ind i det. Finde ud af hvad det handler om. Så er det spændende. Jeg tror, at det er vigtigt altid at 
have interessen,” forklarer Mads.    

Radioaktiv legeplads
Godt nok stopper Mads som ankermand på ”Unavngivet” på Station10 
i aften, men han er begejstret for at have kunnet bruge ungdomshuset 
i Nørresundby som journalistisk tumleplads. Han har udviklet sig selv 
og kunnet konceptudvikle ”Unavngivet”.  

   Radioprogrammet ”Unavngivet” startede Mads for ca. fem år siden. 
Som titlen ”Unavngivet” henviser til, så er konceptet som at begynde 
på et tomt dokument uden at vide, hvad det vil føre til. Præcis den 
samme teknik, som digteren m.m. Jørgen Leth, der speaker introen til 

”Unavngivet”, benytter sig af. Det oplevede Mads, da han første gang 
interviewede Leth på tour med Mikael Simpson og Frithjof Toksvig.

   ”Vi kørte one-take, efter hans arbejdsmetode. Mikael Simpson blev 
ved at gå ind og snakke med Jørgen, da han ikke rigtig forstod, at vi 
var ved at lave et interview. Men ud fra Jørgens arbejdsmetode, så 
fungerede det jo skidegodt. At man skal gribe øjeblikket og fange, 
hvad der kommer, for der er en masse gaver i tilfældet,” fortæller 
Mads, som senere er blevet venner med blandt andet Jørgen Leth.

Den Store Drøm
Mads har fanget mange øjeblikke i sine programmer. Den helt store 
drøm gik i opfyldelse, da han fik lov til at interviewe rockbandet Dizzy 
Mizz Lizzy. Han havde forsøgt at få en interviewaftale i 2010, men 
bandet gik i opløsning samme år. Til alt held blev bandet gendannet 
efter nogle år, og gennem kontakter fik Mads et interview i stand i 
Aalborg. Det skulle dog blive en lidt stresset optakt for ham. 

   ”Der var gået ged i mailkorrespondancen, så jeg havde ikke fået 
at vide, hvornår og hvor interviewet skulle foregå. Kl. 15.45 skriver 
jeg til deres manager, som kunne fortælle, at bandet var klar kl. 16. 
Jeg skulle nå fra Svenstrup til Aalborg – og der var selvfølgelig sket 

en ulykke. Jeg kom kl. 16.15, men bandet var bare cool med det. Du 
ved også som journalist, at man komme ud for noget, men så går det 
alligevel helt vildt godt,” siger han. 

   ”Det er så fedt at kunne sige, at man opnåede det mål, man satte sig, 
Jeg har talt med mine litterære og musikalske helte. Og jeg har mødt 
nye helte,” understreger Mads og fortæller, at det er en af grundene 
til, at han stopper med ”Unavngivet”.  

   Til september 2015 begynder et nyt kapitel. Mads flytter til Aarhus, 
hvor han skal stå på egne ben (med hjælp fra rollatoren) og studere 
nordisk sprog og litteratur.  

Unges stemmer
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I 2015 foregik der en lang række internationale projekter. Fra store events som EU-topmøde for unge og 
International Uge til NordBuk-udveksling til Skt. Petersborg og bistandsprojekter i Vilnius, Litauen.  Der var 
studieture til Spanien og Italien og Global Youth på Vestbjerg Skole og Stolpedalskolen, hvor man arbejder 
på et Uganda-projekt. 

EU-topmøde for europæiske unge
EU-kommissær Margrethe Vestager og fremtidsforsker Jesper Bo Jensen 
var blandt de personer, som 35 indbudte unge fra 12 lande kunne møde på 
EU Youth Summit 2015 i Aalborg fra 1.-7. november. Topmødet satte spot på 
ungdomspolitiske temaer i et EU-perspektiv. 
 
 Topmødet bestod af ekspertoplæg, udflugter, 
workshops og debatter med deltagelse af politikere 
fra det lokale, nationale og transnationale niveau – 
alt på engelsk. Ugen kulminerede om fredagen, hvor 
de unge mellem 16-23 år fik mulighed for at komme 
i dialog med EU-kommissær for konkurrence 
Margrethe Vestager på et debatmøde i Byrådssalen. 

   Topmødet bød på emner som ”Europæisk 
udenrigs- og sikkerhedspolitik”, ”Demokrati og 
medborgerskab”, ”Uddannelse og arbejdsmarkedet” 
og ”EUs indflydelse på mig - min indvirkning på EU”.

   Det har været et fokuspunkt, at de unge skulle 
være med til at sætte deres aftryk på indholdet 
af workshops på EU Youth Summit 2015, der var 
støttet økonomisk af Erasmus+-midler.

   ”Det ligger helt i tråd med UngAalborgs aktive 

indsat for at skabe grobund for et bredt og 
kompetent ungepolitisk miljø. Vi står blandt andet 
bag den årlige Ungekongres, hvor 500 unge vælger 
medlemmerne til Aalborg Ungebyråd og skaber 
det politiske fundament for rådet. Marc Søgaard 
og Ida Mersholm, der faciliterede workshoppen 
om ”Demokrati og medborgerskab”, er selv 
tidligere medlemmer af Aalborg Ungebyråd,” siger 
UngAalborgs projektmedarbejder, Alexander 
Knudsen. 

   ”Vores hensigt er, at EU Youth Summit 2015 munder 
ud i konkrete budskaber og anbefalinger, der sendes 
med politikerne hjem og rundt i de unges respektive 
lande,” understreger projektmedarbejderen.  

EUs konkurrencekommisær Margrethe Vestager i 
dialog med unge europæere under EU Youth Summit 
2015 i Aalborg. Foto: Anne Mette Vestergård.

700 unge til 
International Uge 
For andet år i træk afholdte 
UngAalborg International Uge 
for kommunens 8.-9. klasser i 
Nordkraft i november. De unge 
kunne opleve 6 globale, interaktive 
workshops, der spændte fra 
antiradikalisering til det danske 
retsforbehold. Eleverne bliver sat 
ind i forskellige kulturer, historier 
og begivenheder, der knytter sig 
til den internationale dimension. 

   Eleverne kunne blandt 
andet opleve den barske 
dokumentarfilm ”Krigere fra 
Nord” og møde Muhammed Hee, 
der gik i dialog med eleverne 
omkring antiradikalisering og de 
processer, som kan lede unge 
ind i ekstreme fællesskaber. 
RAPOLITICS havde en workshop 
om revolutionær rap, ytringsfrihed 
og aktivisme i Mellemøsten, hvor 
de unge lærte at rappe. 

UngAalborg i et 
internationalt perspektiv

10 unge og 2 voksne fra UngAalborg var i august med til at starte 
en adventureskole i et gammelt kloster i Litauen. Besøget er led i et 
bistandsprojekt, hvor litauerne har søgt EU-midler hjem til samarbejdet. 
Foto: Martin Funke.  
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På den kulturelle front har UngAalborg markeret sig stærkt i bybilledet. Danmarks største gadegalleri blev indviet i 
Karolinelund, og unge-atelieret, StreetStation, åbnede i Byens Rum. UngAalborgs to ungdomhuse, KUL og Station10, 
har gennem året haft et omfattende program af foredrag, projekter, udstillinger, koncerter, installationer og events 
samt produktioner indenfor radio, musik, film og tv. Det vidner alt sammen om sprudlende kreativitet og engagement.   

Sprudlende ung kultur

Vinyler bliver revet væk
KULs vintage vinylmarked – VinylBazaar – er 
for alvor blevet et tilløbsstykke blandt unge. 
Næsten 500 musikfreaks havde lagt vejen 
forbi Kedelhallen i Nordkraft i starten af juni.

   Interessen for vinylpladen vokser og vokser. 
For første gang var VinylBazaar derfor flyttet 
fra KULs café til Kedelhallen. Små 500 havde 
forinden vist deres interesse på Facebook. 
Og det holdt stik. Mens regnen stod ned 
udenfor, bladrede unge gennem stakkevis 
af farvestrålende covers, i jagten på det sorte 
guld til samlingen. Der blev købt, solgt, byttet 
og udvekslet historier om vinyler og bands.

KULTUR

Danmarks største gadegalleri åbner

UngAalborg bag Danmarks største gadegalleri på 260 m2 i Karolinelund.
Aalborg er blevet beriget med Gadegalleriet, 
som lægger væg til borgernes – unge 
og voksnes – kunstneriske påfund med 
spraydåsen – graffiti, street art eller andet. I 
Karolinelund er der opstillet nye betonvægge 
på 3,3 ton stykket. De udgør sammen med de 
eksisterende vægge ved Platform4 Danmarks 
største gadegalleri. Ingen af kunstværkerne 
vil være permanente, men hele tiden være i 
konstant bevægelse.  

   ”Det bliver et rum i byen. Et levende galleri 
for byens borgere med skiftende udstillinger 
– for der males løbende nyt. Det er tilladt 
for alle at male på væggene, men det skal 
naturligvis være ordentligt. Det bliver et frirum, 
hvor man ikke behøver at male ulovligt,” siger 
William Hjorth, der er idemand bag projektet i 
samarbejde med UngAalborg. Han har en 30 

år lang graffitikarriere bag sig, som oprindelig 
startede i Aalborg. Den erfarne graffitimaler ser 
det som et vigtigt skridt i at lovliggøre graffiti 
og inddrage byrummet endnu mere. 

   ”Jeg har malet graffiti i 30 år, så vi graffitimalere 
er blevet voksne. Jeg vil derfor gerne hjælpe 
unge med at male graffiti. Der er kommet 
mange gavlmalerier i Aalborg. Det er flot og 
inspirerende, men man glemmer, at de, der 
bliver inspirerede, også har brug for et sted at 
male, hvis jeg må være en sur gammel mand,” 
understreger William. 

   Han opfordrer derfor til, at man finder flere 
lovlige steder i byrummet, hvor graffitimalere 
kan male.

   ”Det ville være en drøm,” siger den rutinerede 
graffitimaler, der til daglig er bosat i Malmö.
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KULs mange 
ansigter
Tekst: Carsten Steen Nielsen

I 2015 har KUL haft kalenderen så fuld 
af aktiviteter og arrangementer, at vi har 
kunnet fylde huset med engagerede unge 
mandag til torsdag både dag og aften - også 
tit i weekenderne. En del af vores faste 
arrangementer såsom Bazaar KUL og Vinyl 
Bazaren har således også taget Kedelhallen i 
brug, da der er mellem 300-500 besøgende til 
de populære bazaarer. 

   I løbet af 2015 har der været masser af debatter og foredrag 
såsom Frack Off om skifergas, debataften om ytringsfrihed, Crazy 
Craft optakt om at være ung med en psykisk sygdom. Workshops 
som blandt andet Speaking of Identity med unge poetry slammere 
fra Afrika, Rap & Resistance med syriske rappere og workshop 
om at arbejde konstruktivt med elevråd. Udstillinger med blandt 
andet Facing Europe - billeder på livet som flygtning i Europa - 
samt BGKs unge kunsttalenter og Art Affair med unge, talentfulde 
aalborgensiske kunstnere. Bazaarer med vinyl, tøj og kunst. 
Koncerter med unge upcoming bands fra Aalborg og meget, 
meget mere.

   Sidst, men ikke mindst, skal nævnes, at KUL i maj måned kunne 
præsentere hele to ungeproducerede forestillinger på Teater 
Nordkraft. Den ene var Revolution fra KULs dansetrup Massive 
Blend Dance Company, som var en fantastisk flot, fascinerende 
og meget talentfuld danseforestilling skabt af 20 unge mennesker. 
Den anden var vores teatertrup Teater uden Grænser, der med 
Stine Thorsen som instruktør og manuskriptforfatter spillede 
forestillingen Amor - om kærlighedens mange ansigter. Det var 
et meget tankevækkende og intenst drama, der igen viser, at vi 
har mange talentfulde unge skuespillere i Aalborg. 

Station10s 
mediepalet
Tekst: Rolf Bekker

Station10 har i 2015 haft ca. 4000 
unge mellem 13 og 19 år i huset, 
som har arbejdet med medier i flere 
forskellige former. Her kan nævnes alt fra 
musikvideoer, liveoptagelser, radio- og tv-
udsendelser, valgfagshold, understøttende 
undervisning og billedredigering. 

Åbent 24/7
I 2015 har bands, solister, radiofolk og filmhold igen gjort 
brug af vores 24/7 åbning, hvor der ikke kræves, at en 
medarbejder eller tekniker er tilstede. De unge bruger 
oftest huset i weekenderne. Ligeledes har der været stor 
efterspørgsel på udlån af filmudstyr, som mange unge 
gerne bruger deres weekender på.   

Station10 og skolereformen
Station10 er udbudt til folkeskolerne i forhold til den ny 
skolereform. Folkeskolerne har købte mediepakker, hvor 
de unge blandt andet fik fotoundervisning, producerede 
forskellige kortfilm, musik og fik generel medieundervisning. 
Igen i år har Station10 haft undervisningsprojekter i forløb 
kørte over 2 uger med stor succes.

Et væld af tv-produktioner
I 2015 har Station10 blandt andet produceret tv-programmer 
fra Ungdomsringens Musikfestival 2015, UngAalborgs 
talenthold, Accelerator, Aalborgs Sejeste 8. klasse, sportstv 
fra stævner, First Lego League, Bæredygtighedsfestivalen, 
arrangementer på KUL, Ungekongres, live radio- og tv-
koncerter samt fremstillet 6 musikvideoer og små novelle- 
og kortfilm. 

Kultur

Foto: Doppelgänger på KULs scene i Kulkælderen. 

StreetStation er et nyt kreativt atelier for unge med 
kunstneriske og kreative ideer. Atelieret ligger i Byens 
Rum, Hørfrøgade 4 i Aalborg. StreetStation er gratis 
og åbent for alle unge mellem 15-25 år, dog skal man 
udfylde et optagelsesskema. I øjeblikket er mellem 
10 og 20 unge i gang. 

   Bag initiativet står den unge kunstner, Frida Stiil 
Vium i samarbejde med KUL/ Nordkraft. Det er ideen, 
at de unge kan inspirere hinanden og udstille deres 
værker sammen med andre.

StreetStation, nyt kreativt atelier

Aalborg Ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk18

Årsberetning 2015 



Skidrengene Christian og Daniel elsker bare 
Østrig.

   ”Det er unikt og smukt nede i Østrig. Første 
gang jeg var af sted, var jeg simpelthen 
chokeret over, hvordan det så ud. Jeg synes 
virkelig, at det var smukt. Jeg havde ikke 
sådan rigtig været på ferie før, så det var 
virkelig, virkelig vildt,” siger Christian, og 
Daniel tilføjer:

    ”Bad Gastein er virkelig et kongeområde 
ned i Østrig. Det er fedt, for det er så stort, 
og der er så mange lifter.”  

   ”Det er godt for nybegyndere. Jeg startede 
her i 2010, hvor jeg var af sted på ski for første 
gang,” siger Christian. 

    ”Man skal selv gøre et stykke arbejde for at 
komme i gang, men så snart man kan basic-

ting som at bremse, er man i gang. 
Man starter med at tage grøn piste, 
så den blå og så rykker man ellers 
op,” fortæller Daniel. 

Nordmand uden 
skitræning
”Det er lidt ironisk, for jeg har en 

far, der er nordmand, og jeg har 
aldrig været på skiferie. Det var vildt at komme 
af sted i så sen en alder. Jeg havde aldrig 
tidligere været af sted, for min familie har ikke 
været til det. Måske hænger det også sammen 
med, at min bror er kommet til skade på ski. 
Så det var sådan lidt udelukket,” fortæller 
Christian, hvis bror brækkede nakken i en 
skiulykke, men stort set er frisk igen.

   ”Du er faktisk et meget godt eksempel på, 
at det handler om lysten til at stå på ski,” 
siger vennen Daniel til Christian. ”Nu er det 
er fem år siden, du lærte det. Og nu kører du 
jo hurtigere end os nu. Og du kan tricks: Der 
er lige et kæmpe hop, hvor vi andre tænker: 
arhhhh. Og inden vi når at tænke os om, så 
er Christian allerede ved at flyve over det,” 
siger Daniel, der har stået på ski hele livet.

Østrigs natur slå ski og piger
Det er ikke kun ski, der fylder på skituren. Det 
sociale er en vigtig brik.  

   ”Når man er færdig med at stå på ski, er der 
ikke noget, der er federe end at hygge sig på 
værelset eller at gå over og købe noget slik,” 
siger Christian. Så er der tid til at hygge sig, 
men der er også arrangementer efter ski. Det 
kan for eksempel være at slå katten af tønden 
på ”røv kælk” og køre kælkerace. Det er fast 
tradition på skiturene til Østrig. Der er også 
en aften til wellness i Felsen Bad og aftener 
til at kysse på værelserne, holde i hånd eller 
spille kort. 

   Selvom pigerne gør indtryk på drengene, 
så er det naturen, der har gjort størst indtryk.

   ”Man tror, det er løgn, når man står og ser op 
ad et bjerg. Om aftenen så kan man næsten 
ikke se himlen, fordi bjergene rækker ind 
og dækker for synet. Det ser mega fedt ud. 
Jeg har været i Østrig om sommeren og set 
bjergene, men det er bare noget helt andet 
om vinteren, når det er sneklædt. I år var der 
blå himmel, så man kunne virkelig se alt. Man 
føler, at man står midt i et postkort. Det er så 
flot,” siger Daniel drømmende.

Foto: Christian går på Nørresundby Gymnasium, mens Daniel går på HHX. Unges stemmer

Hvad får unge til at tage fem dage 
til Bad Gastein i Østrig, lade sig 
transportere op ad et bjerg, spænde 
kunststof-brædder under fødderne og 
køre ned ad et sneklædt bjerg, bare for 
at køre op og ned igen? Christian og 
Daniel, der har været på skitur med 
UngAalborg flere gange, giver svarene, 
da vi møder dem på en café i Aalborg.   

Af Mogens Rude. Fotos: Mogens Rude, Lone Klausholm (Østrig)

Vild natur og 
vilde pister
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 Zoom - den nye teaterfestival i 
Aalborg – samlede i april unge 
med teaterdrømme. Det er første 
gang, at Aalborg afholder en 
egentlig teaterfestival for unge. 
70 unge amatørskuespillere fra 13 
år og op var på scenerne på Det 
Hem’lige Teater, Teater Nordkraft 
og KUL/ Nordkraft.

   Zoom Fest ival 2015 
bestod a f  fo res t i l l i nger, 
visninger og workshops. Alle 
teaterstykker blev overværet af 
dramaturgistuderende fra Århus 
Universitet og en dramaturg fra 
Aalborg Teater, som gav feedback 
til de unge skuespillere. Der var 
også en enkelt professionel 
forestilling ”687 km” - spillet af 
Bornholms Teater - så de unge 
fik lov til at opleve professionelle 
skuespillere i aktion. Foruden 
skuespillere stod en gruppe unge 
for praktiske opgaver på festivalen.

Modige unge
”Ideen bag Zoom Festival er, at 
unge teaterinteresserede får øje 
på hinanden. Flere byer i Danmark 
har teaterfestivaler for unge, så vi 
ville gerne give unge i Aalborg en 
chance for at mødes med andre 
unge med samme interesse,” siger 
projektmedarbejder Lotte Wagner, 
UngAalborg.

   ”Det afføder respekt at se unge 
stille sig op på en scene og vise 
deres spilleglæde. For det kræver 
mod af en 13årig at spille for andre 
unge,” understreger Lotte Wagner 
og tilføjer, at unge kan gøre sig 
klar, for Zoom Festival vender 
stærkt tilbage i 2016. 

   Det var UngAalborg, der stod bag 
Zoom Festival 2015 i samarbejde 
med Teater Nordkraft, Det Hem’lige 
Teater og KUL/ Nordkraft.

Drama på de skrå brædder
Gennem 2015 fik UngAalborgs unge vist deres kunnen på de skrå brædder. 
De mange tiltag er med til at kitte teatermiljøet i Aalborg tæt sammen. 

Tekst: Mogens Rude

Vadum Skoles dramahold spiller scener fra 
”Sophies dilemma” på teaterfestivalen Zoom. 

Foto: Mogens Rude.

Festival samlede byens unge 
teaterinteresserede

Foto fra Zooms facebook side.

Drama
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Spiller for misbrugte børn
Børnemisbrug: 3000 kr. blev spillet ind til fordel for Børns Vilkår, da UngAalborgs 
teaterstykke ”Ham vi hader” spillede fire dage på Teater Nordkraft. Her fortæller den 
unge manuskriptforfatter, Stine Thorsen, om den dunkle inspiration, som ”Ham vi hader” 
bygger på. ”Ham vi hader”, skrevet og instrueret af Stine Thorsen, bygger blandt andet på 
de grufulde misbrugsager af børn i Tønder og Brønderslev. 

   ”Jeg læste og så beretninger, interviews og dokumentarfilm om de børn, som det er gået 
ud over. Det var inspirationen, og det var voldsomt og barskt,” forklarer hun.

Skulle overskride grænser
Stines teatermanuskript handler om 
Josefine og Mathias, der er blevet 
tvangsfjernet som børn og ikke har 
kontakt med hinanden. Som voksne 
bliver de en dag kaldt til deres hjemby, 
fordi deres biologiske mor ligger i koma. 
Det ripper op i sandheder, mens publikum 
bliver præsenteret for flashbacks til 
barndommen, hvor de blandt andet kan 
opleve farens seksuelle overgreb – skildret 
gennem farens stemme (man ser ham 
aldrig). I stykket føres søskendeparret 
sammen, mens de endegyldigt bryder 
blodets bånd til deres forældre.

   ”Det var på mange måder 
grænseoverskridende for mig at skrive 

scenerne. Og det var grænseoverskridende 
for mange publikummer. Det var fedt, at 
nogle blev forarget, og det flyttede grænser. 
Der var rigtig mange kommentarer 
bagefter. Jeg husker specielt en kvinde, der 
kom over til mig og gav mig en krammer, 
mens hun græd. Stykket havde ramt hende 
meget, fordi hendes onkel sidder inde for 
incest,” fortæller Stine Thorsen. 

   På skuespillerfronten havde Stine valgt 
at satse på unge, erfarne teaterkræfter.

   ”Det var tænkt som et elitehold. Det var 
unge, som jeg tidligere har arbejdet på 
forestillinger med, og som jeg synes, har 
talent,” fortæller hun

Alle indtægter til Børns Vilkår
Det var fra begyndelsen Stines idé, at entréindtægterne fra ”Ham vi hader” skulle gå 
ubeskåret til Børns Vilkår, der rådgiver børn, der har været udsat for misbrug.

   ”Det skulle ikke være for dyrt at komme ind. Derfor satte vi prisen til 30 kr., og vi spillede 
3000 kr. ind på fire dage,” siger hun.

OPRØR!
Han har sit eget oprør. Hver tirsdag aften klæder han om. 
Klæder om for at gå i REMA 1000. Iført dametøj og make-up 
triller han rundt i butikken og hilser på sine gamle lærere, 
sine forældres venner og sine gamle klassekammerater. Det 
var en af scenerne, som kunne opleves, da UngAalborg viste 
ny dansk dramatik i forestillingen ”OPRØR” på Det Hem’lige 
Teater i november.  

   Har Generation Z overhovedet noget at gøre oprør mod 
eller har tidligere generationer taget alle kampene? Kan man 
gøre oprør mod fodbolddrenge? Og racister, fodgængerfelter, 
kærlighed, uddannelsessystemet, taberforældre og døden? 

   ”Det kan måske virke som tunge emner, men vi spiller scener 
og viser øjebliksbilleder af personers liv, hvor humoren er 
med som forløser,” siger Thorbjørn Kruuse på 20 år, der har 
skrevet musikken og sammen med 7 andre unge spiller med 
i Tine Grauengaards ”OPRØR”.

Rikke Molgjer Højberg i scene fra ”Oprør mod 
kroppen”. Foto: Tine Grauengaard. 

Scene fra OPRØR! set fra tilskuerplads.  
Foto: Mads Sawman 

Drama
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Øvrige medlemstal
 Juniorklubber 263 medlemmer

 Knallertskolen 196 elever

 Førstehjælpskursus (knallertkørekort) 196 elever

 Centrale events 1750 unge

 Skatehallen 153 medlemmer

 Knallertbanen Hvorup ca. 200 unge/uge 

 Skatehallen juniorklub (7 til 11 år) 60 medlemmer

Fakta & nøgletal i 2015

Holdaktivitet 2013/2014
forår 2013 efterår 

2013

I alt 2013 forår 2014 efterår 

2014

I alt 2014

Antal holdelever 2.962 3.249 6.211 3874 6368 10242

Almen ungdomsskoles CPR-elever 2013/2014
forår 2013 efterår 

2013

I alt 2013 forår 2014 efterår 

2014

I alt 2014

Antal cpr. elever 2.208 2.360 4.568 4248 5022 9270

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 1084 1303 1151 810 329 179 344 5200
9270

 Piger 991 1266 915 531 156 90 121 4070

Almenundervisning 2014 

Ungdomsklubber 2014 

UngAalborg hold i 2015 

UngAalborgs samlede budget 2015: 49.067.000 kr.

Reformhold i 2015 ca. 130
Valghold i 2015 ca. 220 

Fakta & nøgletal
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UngAUC 2015 
Fordelingen af unge i målgruppen hos 
UngAalborg Uddannelsescenter

Ungdoms-og kulturhusene 
Kvantitativt antal unge, der har benyttet KUL og Station 10 i 2015

Webstatistik  

Tal hentet i Google Analytics  
Periode: 1. januar - 10. december 2015

 ungaalborg.dk
38.780 sessioner i 2015

• 83.182 sidevisninger

• 2,14 Sider/session

• 00:01:32 gns.tid på website

• 62.7% nye besøgende

 Mobile styressystemer
iOS: 14.899
Android: 2.507
Windows: 169

Aalborg Vandcenters 
aktiviteter i 2015

 Kursusdeltagere: 900 

 Friluftsskoleelever: 1600   

 Indtægter: ca. 330.000 kr.

Friluftsskolen + Team 
& Samarbejde 2015

 Friluftsskolen: 400 deltagende elever

 Team & Samarbejde: 1400 deltagende elever

 Indtjening i Team & Samarbejde i 2015: 200.000 kr.                                      

UngAalborg Uddannelsescenter 2015 

KLASSETYPER Alder Antal

Flexklasser 14 – 17 år 35

Erhvervsklasse 15 – 19 år 35

Prøveklasse 15 – 19 år 60

Basisklasse 16 – 23 år 50

Introklasse 18 – 25 år 30

Ungeklasse 18 – 25 år 16

Afklaringsforløb/ENKA 14 – 17 år 30

FULDTIDSELEVER I ALT 256

ØVRIGE AKTIVITETER Alder Antal

Kombi-forløb 13 – 15 år 10

Voxværk 14 – 18 år 20

Værkstedskurser 15 – 18 år 30

Studiestøtte 16 – 25 år 30

ELEVER I ØVRIGE AKTIVITETER I ALT 140

KUL: 20.562 besøgende   |   Station 10: ca. 4.000 besøgende

EVS volontører | Eramus+ 29.978 Euro 224.837 kr.

Ungekongres | Eramus+ 18.000 Euro 135.000, kr.

Youth Summit | Eramus+  17.170 Euro 128.775 kr.

Nordisk træf | Eramus+ 23.136 Euro 173.520 kr.

I alt 662.132 kr.

Fundraising 2015 

I Mediehuset Station 10 kan unge deltage i et 
projekt/førløb eller komme som enkelt individ og 
arbejde med medier.

KUL er primært et arrangement- og eventsted 
som samler større grupper af unge.

Samlede sessioner fra mobile enheder 
opdelt efter styresystem.

Fakta & nøgletal
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