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Unge vælger 
UngAalborg til
UngAalborg har i 2016 spillet en vigtig, udviklende rolle i flere 
tusinde unges fritidsliv. Vi har hvert år berøring med rigtig mange af 
de unge i vores målgruppe, der tæller ca. 17.000 potentielle unge 
mellem 13-19 år i Aalborg Kommune. De unge, vi møder, har alle 
truffet det aktive valg at bruge en del af deres fritid på et eller 
flere af UngAalborgs mange tilbud. Fra 250 almene projekthold i 
fx yoga og kinesisk til social hygge og oplevelser i UngAalborgs 32 
ungdomsklubber. 5 ambitiøse ungdomshuse med skarpe profiler 
inden for musik, kultur og debat, medier, cross, skate og street art. 

Der er ca. 17.000 unge 
i vores målgruppe.
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Unge, 
medarbejdere 
og ledere

En væsentlig årsag til, at UngAalborg i 2016 er blevet 
valgt til af de unge, skal findes hos UngAalborgs 
professionelle og dedikerede medarbejdere, der 
arbejder for at sætte de unge i centrum. Dette 
fokuserede nærvær kombineret med faglighed er 
nogle af de afgørende faktorer for, at de unge vælger 
UngAalborg til. Tak alle medarbejdere i UngAalborg i 
2016 for at være der for de unge!

UngAalborg oplevede i 2016 stor omskiftelighed 
på ledelsesfronten. Efter den mangeårige leder af 
UngAalborg, Ole Schøler, stoppede med udgangen 
af 2015, blev Michael Borg ny leder fra februar 2016. 
Fra midten af september 2016 tog Brian Klitgaard 
over fra Borg, som konstitueret leder, inden Rasmus 
Flemming Jensen i december blev ansat som ny 
leder, med start d. 1. februar 2017. UngAalborg 
ønsker de tidligere ledere god vind fremover og 
byder Rasmus velkommen! 

UngAalborg og skolerne
UngAalborg har i 2016 været en særdeles aktiv spiller i 
de unges skoleliv. Foruden UngAUC, UngAalborgs eget 
uddannelsescenter, har vi et stærkt samarbejde med Aalborg 
Kommunes skoler, der er udvidet med partnerskabsaftaler. Det 
giver eleverne i udskolingen unikke muligheder. UngAalborg 
udbyder i samarbejde med skolerne store arrangementer og 
events, ung-til-ung grupper, understøttende undervisning, 
temadage/ -uger, talenthold samt valgfag på skolerne. Det 
giver de unge nye kompetencer, alternative oplevelser og 
livsduelighed gennem innovative læringsformer. 
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FIRST LEGO League er blevet et 
tilløbsstykke, der får unges kreative, 
iderige hjerner til at lyse om kap. 
UngAalborg og Skoleforvaltningen stod i 
2016 igen bag teknologi-konkurrencen i 
Aalborg Kommune. Johnny Hefty styrede 
konkurrencen fra scenen, da 450 elever fra 
kommunens skoler nørdede med LEGO-
robotter og innovative ideer i Nørresundby 
Idrætscenter i november 2016. 

Programmering og 
robotteknologi er et væsentlig 
aspekt af konkurrencen. 
Et andet element er projektarbejde og profilering af et 
forskningsprojekt – i 2016 inden for temaet ”Animal Allies”. 
De tilmeldte hold kunne i 2 måneder inden konkurrence-
dagen bruge deres opfindsomhed og kreativitet. Og holdene 
gik til opgaven med krum hals. Der blev tænkt gode og store 
tanker. 

Robotter og kreativ 
forskning

First Lego League 2016UngAalborg  |  2016
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Nørholm Skole vandt First Lego 
League 2016 i Aalborg Kommune. 
De deltog derfor senere i december i de skandinaviske 
mesterskaber i Bodø i Norge. Her blev det til en solid og fin 
midterplacering som nr. 24 ud af 47 hold. 

Et hold havde de universelle briller på, 
da de redegjorde for, hvordan man kan 
etablere insektfarme på Mars. Et andet 
hold havde lavet et projekt om tand-
læge-hunde, hvor hundene vil kunne 
trænes til at afhjælpe tandlægeskræk hos 
mennesker. Et tredje hold havde fået den 
idé at lave et certificeret produktmærke, 
der viser, at et produkt er dyrevenligt ved 
fx at støtte truede dyr. Gruppen havde i 
den forbindelse taget kontakt til COOP 
Danmark for at få koncernens blik på 
produktcertificeringen.  
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GameLab 
med app- og 
spiludvikling 

For UngAalborg har 2016 budt på valgfag i app- og spiludvikling på en lang række skoler – hvor 
også eSport blev introduceret. GameLab har etableret sig som et centralt midtpunkt for app- og 
spiludvikling på Station10, hvor unge kan arbejde med at udvikle, programmere og designe deres egne 
spil/apps. Frugten af de mange timers slid kunne de unge høste i august 2016, da UngAalborg for 
første gang afholdt DM i Spiludvikling for 13-16årige unge under den store spilfestival, Gamescope, på 
Aalborg Universitet. 

Unge på AppStore 
og Google Play 
UngAalborg leverer nu en service, 
hvor de unges spil og apps kan 
udgives på AppStore og Google 
Play.

E-sport og GameLabUngAalborg  |  2016
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eSport som valgfag
eSport er prof-tankegang med sund kost, 
søvn og motion. Væk er det støvede image 
af drengeværelset med spil, chips og cola. 
UngAalborg startede det første valgfags-
hold op i eSport på Vester Hassing Skole i 
2016. UngAalborg er på vej med flere skole-
hold i 2017, hvor UngAalborg også starter 
en decideret eSportklub op på Station10.

DM i spiludvikling 
UngAalborg stod for første gang bag DM i Spiludvikling for 13-16 årige under spilfestivalen Gamescope i august. Både etablerede udviklere og de 
unge var begejstrede. 

“Vi endte med at vælge et spil, hvor vi tænkte: Hvis vi lukkede øjnene og ikke vidste, at det var kommet herfra (de unge, red.), så ville vi have troet, 
at det var fuldt professionelt udviklet og ville nemt have givet penge for det og have sagt: ”Nå, men det er nok et sejt spilfirma, der har lavet det.”” 
Uddrag af dommer Søren Lundgaards, CEO Ghostship Games, tale om vinderspillet ”Cosmos”.

”Det, der tiltalte mig meget, var, at man havde måneder til at lave spillet og ikke bare 48 timer. Det gør, at man bliver mere fanget af sit projekt, 
eftersom det ikke bare er noget, man arbejder på i et stykke tid, og så ikke snakker om det igen. Tanken om, at tilfældige personer fra gaden 
kommer ind og prøver ens spil, gør også, at man får en masse feedback til ens idé, hvis det er noget, man ønsker at arbejde videre på.” Benjamin 
Oliver Musak Hansen om GameLab og DM i spiludvikling.

”Det gjorde for mig, at jeg fik endnu mere håb til min fremtid som spiludvikler, og feedbacken har også hjulpet mig på vej. En anderledes oplevelse.” 
Ali Abdullah om GameLab og DM i spiludvikling.
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Unge 
stemmer

Der skal 
viden til 
handling 

”Hvis vi skal have en sund og bæredygtig 
kommune, skal man have de unge med. 
De er fremtiden,” mener 15årige Frederik 
Bonderup Bech. Han var med, da Aalborg 
Ungebyråd holdt fællesmøde med de 
voksne politikere i Aalborg Byråd. Med 
sig havde de unge konkrete miljø- og 
bæredygtighedsforslag.

Unge stemmer | Aalborg UngebyrådUngAalborg  |  2016
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De unge skal på banen, når det gælder miljø- og bæredygtighed 
i Aalborg Kommune. I den afledning havde Ungebyrådets tre 
repræsentanter Sofus, Nikoline og Frederik to forslag med til 
Aalborg Byråd, da rådene holdt et fælles møde den 9. maj 2016 
i Byrådssalen.

   ”Vi blev taget godt imod. Vi blev rost efter mødet af flere politi-
kere, blandt andet for vores engagement. Jeg fornemmer, at der 
er en bred opbakning fra Aalborg Byråd om, at vi i Ungebyrådet 
taler de unges sag,” siger Frederik Bonderup Bech. Aalborg 
Ungebyråd vil meget gerne i endnu tættere dialog med Aalborg 
Byråd. De voksne politikere bad derfor Ungebyrådet om at udar-
bejde et udkast til en samarbejdsaftale.

Miljø- og Bæredygtighedsstrategi
Ungebyrådets første forslag på mødet ligger i forlængelse af 
miljøundervisningsprogrammet Grønt Flag, der slår på, at alle 
skolerne skal have deres egne miljøråd.

   ”Vi foreslog, at der dannes miljøråd på hver enkelt skole. Det 
passede ifølge flere politikere godt ind i deres miljø- og bære-
dygtighedsstrategi, hvor et mål er, at alle kommunens skoler 
skal have Grønt Flag. Grønt Flag er en organisation, der arbejder 
for en synlig grøn profil på alle skoler. Det har kun halvdelen 

af de tilmeldte skoler i dag,” siger han og fortæller, at Aalborg 
Ungebyråd allerede har et godt samarbejde med organisationen 
Grønt Flag.

En årlig miljødag på skolerne
Det andet forslag, som Aalborg Ungebyråd havde valgt at 
præsentere for Aalborg Byråd, var en årlig miljødag på skolerne.

   ”Vi foreslog en årlig miljødag på skolerne. Vi forestiller os, at 
en lærer, for eksempel fra UngAalborg, kommer ud og under-
viser i miljø og bæredygtighed. Efterfølgende kommer eleverne 
på banen, så man får en temadag ud af det. En mærkedag for 
miljøet – så de unge får viden om miljø, klima og bæredygtighed,” 
siger Frederik og tilføjer:

   ”Som udgangspunkt skal unge kende til klima, miljø og bære-
dygtighed. Der skal viden til handling. Så kan de unge bagefter 
danne sig en politisk holdning på baggrund af deres viden.”

   Ungebyrådets repræsentanter kunne også gå fra mødet med 
forhåbningen om, at de unge vil få mulighed for at få Aalborg 
Kommunes kommende Miljø- og Bæredygtighedsstrategi i 
høring.

UngAalborg  |  2016
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2016 i ungepolitik
Ungebyrådet i fin 
dialog med Aalborg 
Byråd
Nikoline, Frederik og Sofus fra Aalborg 
Ungebyråd 2015-2016 mødtes i foråret 
med Aalborg Byråd til en veloplagt debat 
i Byrådssalen. Med sig havde de unge to 
forslag til de voksne politikere inden for 
emnet ”Klima, miljø og bæredygtighed”. 
De unge politikere mener, at kommunens 
unge har brug for endnu mere viden om 
emnet, som fremtidige generationer skal 
bygge på. Debatten bølgede livligt frem 
og tilbage med forskellige synsvinkler. 
Det blev blandt andet foreslået, at den 
nye Miljø- og bæredygtighedsstrategi 
skal i høring hos de unge. Flere politikere 
kunne også se en mulighed i, at Aalborg 
Ungebyråd og Det Fælles Elevråd i Aalborg 
Kommune måske kunne arbejde videre 
med de unge politikeres forslag.

   Ungebyråd debatterede også med de 
voksne om, hvordan de unge kan styrke 
samarbejdet med Aalborg Byråd. Det 
førte til, at de unge laver et udkast til en 
samarbejdsaftale, der vil blive sendt til 
Aalborg Byråd.

2016 var et travlt år på den ungepolitiske front. 
Flere hundrede unge var i marts til UngAalborgs 
demokratidag for 7. klasser i Aalborg Kommune. På 
de mange workshops rundt om i byen blev der blandt 
andet diskuteret kriminel lavalder og at gå i krig for 
demokratiet. 

I samme måned kunne 
alle unge deltage i stor-
mødet ”Unges stemmer” 
på KUL/ Nordkraft og 
ytre sig om politiske 
områder. På mødet 
kunne man fx opleve et 
video-oplæg med unge 
flygtninge i Danmark og 
høre om deres vej hertil, 
sproglige barrierer og 
problematikker, som de 
støder på. På selvsamme 
møde kunne de unge 

møde Aalborg Ungebyråd 
2015-2016, der fortalte 
om deres rolle og ansvar 
som repræsentanter for 
ungepolitikken i Aalborg 
Kommune.
Ungebyråd mødtes i 
maj med Aalborg Byråd 
i Byrådssalen for at 
debattere to forslag fra 
de unge.
Ungebyrødderne Fredrik 
Bech og Nikolai Tang 
var blandt talerne ved 

Aalborg Kommunes 
største Grundlovsmøde 
søndag d. 5. juni i 
Skanseparken. 
Aalborg Ungebyråd 
2015-2016 deltog 
aktivt på Folkemødet 
på Bornholm, hvor 
blandt andet Nanna 
Houmann Korsgaard fra 
Ungebyrådet diskute-
rede, om skolereformen 
har været til gavn for de 
unge.

Ungedemokrati UngAalborg  |  2016
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Kongres og valg 2016
400 unge var klar til at diskutere ungepoli-
tiske emner og vælge et nyt Aalborg Ungeråd 
2016-2017 til Ungekongres i Nordkraft i 
september. På valg var også kandidater til 
det nye ungebyråd.
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Bordfodbold Bordtennis Brætspil 
Debataftner Events Fester Foredrag 
Hygge Madaftner Motionsrum Online 
gaming Musik Pool Sport Ture Turneringer 
Værksteder Venner Øvelokaler...

UngAalborgs 32 ungdomsklubber er for alle 
13-19årige i Aalborg Kommune. Klubberne 
har alle forskellige muligheder. Klubberne 
udgør et frirum for unge, hvor de bare kan 
være og råhygge med vennerne. Der er 
også masser af aktiviteter, som de unge kan 
kaste sig over.

Ungdoms- og 
juniorklubber  
i 9 netværk

Netværk, ungdoms- og juniorklubber UngAalborg  |  2016
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9 dynamiske netværk
Ungdomsklubberne er samlet i 9 netværk, der samarbejder 
internt. Det er helt tydeligt i eksempelvis Netværk 2. 
Netværket afholder fælles TeenBattle, hvor ca. 200 unge 
deltager fra forskellige skoler i netværket. Engagerede elever 
dystede i 4 timer i discipliner som teambuilding-øvelser, 
miljøviden, minefelt, vandposter og mountainbike og skabte 
en fantastisk stemning. Det er altid gratis at kigge forbi et par 
gange og se, om det er noget.

UngAalborg har også 6 
velfungerede juniorklubber
Ligesom året før havde UngAalborgs juniorklubber ca. 300 
tilmeldte børn. Juniorklubberne lægger væsentligt vægt på 
de sociale relationer og det fællesskab, som bliver skabt i 
klubberne. Børnene lærer at skabe sociale bånd på tværs af 
klassetrin og begå sig socialt i deres fritid, når de mødes om 
fælles aktiviteter.
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UngAalborg 

Classic
En af UngAalborgs kerneydelser er projektholdene 
i fritiden. I skoleåret 2015/2016 havde UngAalborg 
ca. 250 hold med ca. 6700 unge deltagere, 
fortrinsvis fordelt på kommunens skoler. 

BAG EN UNGDOMSSKOLE

Find noget at have DEN i  
(fx nogen solide ungemiljøer) 

INGREDIENSER:

100 g sprudlende engagement
100 gram nærvær
10 gode grin og sjove historier
100 gram faglig indsigt
Kreative drys

350 grader på ildsjæleniveau

Toppes med innovation og 
massevis af unge.

Fritidshold & aktiviteter UngAalborg  |  2016
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De unge kunne i 2016 frit vælge mellem 
fag som yoga, LAN-party, stille drenge, 
Masterchef, Modelskolen, motorlære/teknik, 
musik, night basket, pige-image, prøveforbe-
redende engelsk, rugby, robot-programme-
ring, styrketræning, film og historie, FIFA-
aften, ekstra tysk, Europas sprog og kultur, 
skitur og meget, meget andet.   

”Ofte bliver vi kontaktet af klubber og 
UngAalborgs kontaktlærere på skolerne i 
forhold til oprettelse af fritidshold. Det kan 
være spiludvikling, drama, friluftsliv, første 
hjælp etc. Så er vi behjælpelig med at udvikle 
og facilitere kommende projekthold,” siger 
Christian Skriver Kragegaard, projektmedar-
bejder i UngAalborg. 

UngAalborg  |  2016
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Indsats for miljø og 
bæredygtighed

Unge i UngAalborg ydede i 2016 en kæmpe 
indsats for miljø og bæredygtighed på hold og 
i events som Aalborg Bæredygtighedsfestival 
og den internationale miljøkonference 
CEI2016 for unge.   

“Hosting a conference 
of such size is not easy. 
Thank you!!” 

“Great Organization. Congratulations to 
all the crew. Next year's hosts keep up 
the good work.”

Miljø og bæredygtighed  | CEI miljøkonferenceUngAalborg  |  2016
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UngAalborg samler unge 
miljøforkæmpere fra hele verden
De kom fra Taiwan, Mexico, Japan, Sydafrika og mange andre lande, da UngAalborgs 
indsats inden for miljø og bæredygtighed kulminerede med CEI2016. Aalborg var 
værtsby for de 300 unge, der deltog på miljø- og bæredygtighedskonferencen, 
som finder sted årligt, næste gang i staten Oregon, USA. UngAalborg stod bag 
planlægning og afvikling af konferencen først på sommeren på Aalborg Kaserner, 
hvor unge fra UngAalborgs miljøhold også deltog med stort engagement. Støttet 
af Erasmus+. 

UngAalborg poppede 
til Aalborg Bæredygtig-
hedsfestival 
UngAalborgs Miljøambassadører uddelte gratis 
kræmmerhuse med insektpopcorn den 12. 
september i Biffen til dokumentarfilmen ”BUGS. 
Inden filmen fortalte de unge om, hvorfor de 
arbejder med bæredygtig insektmad, og natur-
ligvis hvordan de popper insekterne.

   FN satte insekterne på dagsordenen, da de 
anbefalede insekter som en ressource til at 
bekæmpe sult i verden. Filmen ”Bugs” følger et 
hold kokke og forskere fra Nordic Food Lab, der 
har rejst verden rundt for at lære af de 2 milli-
arder mennesker, som allerede spiser insekter.

En CEI-workshop om insekter som protein af biologistuderende Søren Nøhr 
Thomsen fra Aalborg Universitet. Hvad med friske danske jordbær på havregrød 
drysset med ristede græshopper, voksmøl, melorm og buffaloorm? 

UngAalborg  |  2016
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UngAalborg, 
skoler og 
partnerskaber
UngAalborg har indgående samarbejde med alle kommunens folkeskoler og udvidet med 
partnerskabsaftaler. UngAalborg er også tilstede på 7 privat- og friskoler i kommunen. 
Det betyder, at flere tusinde elever i udskolingen har benyttet sig af unikke tilbud såsom 
287 hold (2015/ 2016) i valgfag/ understøttende undervisning, ung-til-ung grupper, 
deltagelse i store events, temadage/-uger og 16 talenthold, som kan danne og udvikle 
dem fagligt og personligt. 

Skoler og partnerskaber UngAalborg  |  2016
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Specialiseret undervisning
UngAalborg kan under partnerskabsaftalen 
bistå skolerne med undervisning, der kan give 
eleverne indblik i en række specialiserede 
fag. Eksempelvis app- og spiludvikling, kine-
sisk, miljø- og bæredygtighed, indretnings-
design, psykologi og håndværk. Friluftsliv 
fylder meget i samarbejdet med skolerne. 
Det kan være undervisning under Team & 
Samarbejde, UngAalborgs Friluftskole med 
klatring, mountainbike, havkajak og trekking/
lejrliv, Aalborg Vandcenter med undervisning 

i kajak, kano og stand up paddle board eller 
togter i sail-training med foreningsskibet 
LOA.

   ”Vi har nogle kerneområder, som vi er 
blevet rigtig, rigtig skarpe på i forhold til 
samarbejdet med skolerne. Vi har fået erfa-
ring fra de seneste par år. Vi ved, hvordan 
vi leverer bedst muligt,” siger projektmed-
arbejderne Torben Jespersen Nielsen og 
Christian Skriver Kragelund fra UngAalborg. 

Bindeled mellem skoler, private og foreninger
Skolereformen lagde op til, at skolerne skulle samarbejde med blandt andet foreningsliv 
og private virksomheder. UngAalborg er på mange måder blevet et bindeled mellem disse 
aktører. UngAalborg samarbejder med foreninger i lokalområderne, som bidrager med under-
visning fx Aalborg Fægteklub, Cross by the Mill og Aalborg Gymnastikforening. UngAalborg 
samarbejder også med private aktører, som udbyder undervisning, blandt andet Gl. Hasseris 
Ejendomsservice, AO Coaching og House of Dance.    

Okay, UngAalborgs 
Klatrekælder er 
ikke Mont Blanc...
...men med 8 meter ned fra 
toppen udgør klatrevæggen på 
Vesterkærets Skole en solid udfor-
dring for de fleste. Her er det 
elever fra Mellervangsskolen på 
UngAalborgs valgfag. 

Unge uddannes til Junior Rangere
Unge uddannes til Junior Rangere og skal under-
vise skoleelever i Lille Vildmose Naturskole. 
Et unikt samarbejde mellem UngAalborg, 
Mou Skole og Lille Vildmose Centret om et 
nyt valgfag betyder, at elever fra Mou Skoles 

7.-9. klassetrin har mulighed for at uddanne 
sig til Junior Rangere. Som Junior Ranger i 
Lille Vildmose er de unge med til, at formidle 
Danmarks største fredede naturområde til 
andre elever fra Aalborg Kommunes skoler.
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Unge booster 
selvtilliden En udfordrende opgave. Unge fra 

VoxVærk 2016 forsøger sig med at 
forme bogstaverne V O X V Æ R K med 
fingrerne.
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UngAalborgs Voxværk er 
for unge i 7.-10. klasse, 
der har brug for at booste 
deres selvtillid og selvværd. 
UngAalborg har kørt 4 
VoXværk-ugeforløb i 2016 
med 12 unge på hvert forløb. 

”Hvad betød mest for dig i denne 
uge?

”At man kom et sted hen og mødte 
personer med ca. samme problemer, 
som man selv har, og at man mødte 
nogle voksne, som kunne forstå og 
hjælpe én med sine problemer.” 
(Julie)

”Jeg har læ        rt nye mennesker at 
kende… Jeg har gjort ting selvom jeg 
var bange/ nervøs for det…  ALTID 
tænke positivt… og når jeg er trist, 
skal jeg huske ”Der er mange der 
elsker mig”” (Emilia)

Hvad har været det bedste på 
VoXværk?

”At det ikke var det samme som at 
være i skole. Det med at der er en 
masse udfordringer, som man selv 
kan være med til at vælge.” (Sanne)

Hvad er det vigtigste, du har 
bidraget med?

”Da vi var ude og gå, hvor vi skulle 
snakke med hver person, der var 
med. Og at jeg følte, jeg tog initiativ 
til at spørge ind til folk.” (Maria)

Eleverne bliver udfordret og får kendskab til værktøjer, 
som de kan bruge i både skolen og fritiden. De unge 
bliver vejledt af en professionel coach, som fx leder de 
unge gennem afspændingsøvelser, mens UngAalborgs 
projektmedarbejder supplerer med elementer som 
fysiske udfordringer. På årets første hold tog flere imod 
en stor og meget kold udfordring - vinterbadning i en 
vandtemperatur på 1 grad!
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Alting farer rundt i 
hovedet
Han kan ikke samle tankerne i 
skolen. Han har uro i kroppen. Kan 
ikke sidde stille. Han har svært ved 
at tale med kammerater i skolen 
og sige noget i timerne, fordi han 
er genert. På UngAalborgs projekt 
VoXværk får 14årige Sebastian* 
værktøjer, der kan hjælpe ham 
fremover. Unge stemmer
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”Jeg havde det ikke så godt, så min mor syntes, at det 
kunne være en god idé at være sammen med nogen, 
der selv havde det lidt ligesom jeg. VoxVærk er for 
personer, som alle sammen er generte, og ingen af os 
på holdet havde prøvet noget lignende før,” fortæller 
Sebastian om projektet, der varer en uge. 

   Sebastian har det svært i skolen, når han skal møde 
nye mennesker. Han bliver genert og lukker sig inde i sig 
selv, men føler samtidig ikke, han er sig selv. VoXværk 
er en mulighed for arbejde med genertheden og i den 
forbindelse også turde sige noget i timerne i skolen. 
VoXværk skal også hjælpe med at få styr på uroen i 
Sebastians krop, når han bliver hyper.

   ”Jeg har meget svært ved at koncentrere mig i 
timerne, så jeg bliver tit bedt om at tage nogle pauser, 
fordi jeg ikke kan sidde stille. Jeg skal altid være i gang 
med noget, for ellers skal jeg have en pause. Jeg sidder 
vipper på stolen, piller ved væggen eller rykker ved 
bordet. Jeg kan ikke sidde stille. Nogle gange finder jeg 
også bare min computer frem og trykker på tasterne 
– uden at lave noget. Hvis det støjer, så bliver jeg bedt 
om at gå udenfor i 10 minutter. Nogle gange bliver jeg 
også bedt om at lave noget andet, hvis jeg enten er 
færdig eller ikke kan koncentrere mig ordentligt,” siger 
Sebastian. 

  

Mødet med VoXværk
På VoXværk mødte Sebastian 
andre unge, der også tumlede med 
generthed. Det har været en øjen-
åbner.  

”Man lærer hinanden at kende. 
Det er godt at vide, at man ikke er 
den eneste, som har det sådan,” 
siger han og tilføjer, at han havde 
besluttet at tage initiativ at skabe 
sammenhold på VoXværk gennem 
fællesspisning, så de andre ikke 
skulle blive alt for generte. 

   Sebastian var også helt fremme 
i skoene, når øvelserne var fysiske 
som fx klatring i Klatrekælderen, 
men modighedsbarometret faldt, 
når der var afslapningsøvelser som 
mindfulness.

   ”De andre lå og slappede af. Det 
kunne jeg ikke. Efter 10 minutter 
rejste jeg op,” fortæller han. Han 
havde svært ved at have lukkede 
øjne og trække sig ind i sig selv. Det 

var vanskelig for ham at være i rum 
sammen med andre, der kunne se 
én sådan. Det var blufærdigt. Også 
selv om de andre havde lukkede 
øjne.

   ”Jeg ved godt, at de andre også 
havde lukkede øjne, men jeg kunne 
stadig ikke. Det var svært at slappe 
af i kroppen og få hovedet til at 
fokusere på én ting. Mit hoved 
kører bare. Jeg fokuserer på 
ALTING,” forklarer Sebastian og 
tilføjer: 

   ”Jeg tror, det er, fordi jeg tænker 
på det, andre tænker. Hvis man 
tænker over, hvad andre tænker 
om én, så skal man bare sige ”pyt”. 
Man kan bruge tid på at tænke 
over, hvad andre tænker, men det 
er lige meget,” siger han om et af 
de værktøjer, som han har fået 
med fra VoXværk. Han fortæller, 
at VoXværk også har lært ham at 
”Tro På Lortet”. 

*Sebastians rigtige navn er anonymiseret. 
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KUL Nordkraft
Kulturhus i rivende udvikling

Kulturhuset KUL/ Nordkraft har i 2016 vist sig som en 
væsentlig spiller i forhold til musik, kultur og foredrag/ 
debat i Aalborg. I efteråret afprøvede KUL tilbud til 
internationale unge.
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KUL har i efteråret oplevet er større 
besøgstal af internationale unge. 

I efteråret er KULs program udkommet 
i en engelsk udgave, og arrangementer 
som Docu Nights har tiltrukket både 
danske og internationale unge og er 
arrangeret af internationale studerende 
fra UCN og Aalborg Universitet.

6.-8. april var der proppet med besø-
gende på KUL, som i samarbejde med 

Ordkraft bl.a. bød på Open Mic, arran-
geret af gymnasieelever fra Aalborgs 
gymnasier samt opvisning i Formel 
Debat med landsholdet i Debat. 

KULs samarbejde med frivillige organi-
sationer har gennem året budt på rigtig 
mange spændende arrangementer om 
blandt andet at være ung og leve med 
psykisk sygdom. Skifergas var til debat 
på KUL – et samarbejde med Frirummet, 

Greenpeace Aalborg og Danmarks 
Naturfredningsforenings studenteraf-
deling. 

Teaterforestillingen ”Lille Virkelighed” 
og Danseforestillingen ”Alice in 
Wonderland” spillede på Teater 
Nordkraft for fulde huse. Begge forestil-
linger var skabt af unge skuespillere og 
dansere fra KUL.

Bazaarne, som nu består af Bazaar KUL (tøj), Vinyl Bazaar (Plader), Bogbyttemarked (Bøger) og Baz’art 
(Kunst) har gennem 2016 igen været en stor succes. Vinyl Bazaar og Bazaar KUL holdes i Kedelhallen 
med 300-500 besøgende og de mindre Bogbyttemarked og Baz’art på KUL med 70 – 100 besøgende. 
Genbrugsbazaarerne skriver sig ind i Aalborg Kommunes arbejde med bæredygtighed.  

Brasilianske Karl Heding kunne i efteråret opleves på KUL/ Nordkrafts caféscene, hvor han spillede ambient-set. Fra en smukt klin-
gende akustisk guitarspil til programmerede synthflader krydret med håndspillede analoge lydlandskaber på den legendariske Korg 
MS-20 synth.  Hør Karls musik på Soundcloud.
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Mediehus med 
blækspruttearme 
Station10 havde i 2016 besøg af ca. 3000 unge mellem 13 og 19 år, som 
har arbejdet med medier i flere forskellige former. Her kan nævnes alt fra 
musikvideoer, liveoptagelser, udsendelser på Station10 radio, valgfagshold, 
understøttende undervisning, billedredigering, lydstudier, øvelokaler, 
koncerter og spil- og app-udvikling i GameLab. Station10s Youtube-kanal har 
haft over 248.000 visninger i alt – primært unge fra 13-19 år - så der er mange, 
der er bevidste om husets eksistens og virke. 
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Fuld adgang 24/7
Bands, solister, radiofolk, filmhold og GameLab har igen gjort 
brug af Station10s 24/7 åbning. De unge kan bruge huset, uden 
der er en medarbejder tilstede. De unge bruger ofte huset i 
weekenderne, da de kan arbejde flere timer ad gangen med 
deres projekter og undgå forstyrrelser. 

   Station10s lokaler er brugt af mange i forbindelse med 
forskellige møder, projekter og undervisning bl.a. UngAUCs 
INKA-klasser i dagtimerne • folkeskolerne til medie- og projek-
tuger • Kulturforvaltningen til hjælp til forskellige opgaver • 
samarbejdspartnere som SLRtv  • LU-møder • UngAalborgs 
modelhold.

Filmkraft 
rækker ud 
efter unge 
filmskabere
Station10 spillede en central 
rolle under årets Filmkraft 
Festival i maj i Biffen/ 
Nordkraft. Kortfilmsfestivalen 
skal fremme vækstlaget 
af unge filmskabere. Der 
uddeles præmier til et beløb 
på 250.000 kr. til produkti-
onsfaciliteter, optageudstyr 
og teknisk assistance til en 
ny kortfilm samt VIP-pas til 
TheNextFilmFestival.

   Station10 har både en person 
repræsenteret i bestyrelsen 
for Filmkraft og en repræsen-
tant i dommerudvalget. Det 
er også Station10, der host’er 
de deltagende film og sørger 
for, at uploadet virker. Endelig 
havde mediehuset et kamera-
hold med, som dækker selve 
Filmkraft. 

Station10s tv-
dækning i 2016
I 2016 er der produceret en 
lang række programmer, hvor 
de fleste er blevet vist på 
TVAalborg bl.a.: 

 § Ungdomsringens Musikfestival 
2016

 § Klogeste 9 klasse
 § Events på KUL
 § Sportstv fra stævner
 § Live radio og tv
 § Koncerter
 § Små novellefilm
 § Ungebyråd og Ungekongres
 § Aalborg Sejeste 8 klasse
 § Volontører i UngAalborg
 § CEI2016 – Miljøkonference
 § Skolearrangementer
 § Aalborg Bæredygtighedsfestival

Der har også været bestillings-
opgaver i form af FIRST LEGO 
LEAGUE og flygtningevideoer.

På www.youtube.com/Station10dk kan du finde produkti-
oner, som Station10 har været ude at dække - her screen fra 
demokratidagen 2017.
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Ung, urban 
street art
Street Station er UngAalborgs urbane 
atelier for unge. Ca. 20 unge er tilknyttet 
Street Station, der holder til i Byens Rum 
på Aalborgs havefront, men får nye lokaler i 
2017. 2016 har budt på kulturelle projekter 
og udstillinger som Aalborg i farver og de 
unges egen Street Station // #1 Art Exhibition 
Reality Check. 
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Unges check på virkeligheden
I februar 2016 holdt Street Station fernisering på 
kunstudstillingen ”Reality Check”. Gennem street art, 
maleri, foto og skulptur tog 12 unge fra atelieret et 
check på virkeligheden.  

   ”Vi har valgt at kalde udstillingen for ”Reality 
Check”, fordi vi er mange unge i atelieret, som sætter 
spørgsmålstegn ved den tid, vi lever i. For mange af 
os er ægthed vigtigt. Det handler om, at man som ung 
tør stå ved, hvem man er. Som ung skal man huske at 
lytte til sig selv. Der er meget, der kan forvirre unge 
som forældre, vennekreds, skole, reklame og sociale 
medier. En af kunstnerne arbejder med, hvordan hun 
skal se ud. Hvilken indflydelse reklamer og sociale 
medier har på unge, og hvordan vi balancerer det, 
”fortæller 19årige Frida Stiil Vium AKA Projekt Nada, 
der er idémageren bag UngAalborgs Street Station. 

   ”Jeg arbejder selv med splittelse mellem værdier, 
blandt andet splittelsen mellem danske og fremmede 
værdier. Jeg har rejst i Afrika og senest på Sri Lanka, 
hvor jeg malede som frivillig. På den måde har jeg set 
og oplevet, hvordan andre mennesker, herunder unge, 
lever andre steder i verden, og hvad deres værdier er,” 
understreger hun.  

Kreativ magi med spraydåser
Skoleforvaltningens gamle cykelskur i Nørresundby 
blev hen over sommeren forvandlet til et farveorgie 
af graffitikunst. Unge graffitikunstnere fra Gistrup, 
Vadum, Ferslev og Skansevejens Skole fik under Aktiv 
Sommer råd og vejledning af UngAalborgs in-house 
grafftikunstner Frida Stiil aka Nada fra Street Station. 
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Cross 
binder unge 
og voksne 
sammen
I Hvorup ligger UngAalborgs Crossbane, hvor 
unge mødes om crossmaskiner og social snak 
på værkstedet. Man kan køre race med udsigt til 
naturskønne omgivelser og nyde hop og mudder. 
Det kan være hygge i klubben, og det kan være 
cross-mesterskaber rundt om i Danmark. Det 
afhænger af ambitioner. 

Mange forældre 
bakker op
I 2016 har rigtig mange forældre 
bakket op om sporten ved at 
følge de unge rundt i landet. De er 
blevet en aktiv del af det sociale liv 
omkring cross.

   ”Forældrene følger engageret 
med og er meget hjælpsomme - 
så forældrene går på ingen måde 
i vejen,” siger crossbanens leder, 
René Hansen, med et glimt i øjet. 
Han tilføjer, at de unge har samme 
kultur, hvor de hjælper hinanden 
på tværs af alderstrin. 

Cross & Skate UngAalborg  |  2016

32



Full run på Skatehallen i 
Vejgaard 
”Der er full run på Skatehallen,” siger husleder René Hansen og 
fortæller, at UngAalborgs skatehal er et omdrejningspunkt i Aalborgs 
skatemiljø, og alle er glade for, at opholdsrummet blev moderni-
seret, og man fik nyt toilet i bygningen sidste år. ”Vi er mange unge 
i Skatehallen, så det var nødvendigt med bedre faciliteter,” siger han.  

Unge fra Crossbanen 
vinder DM i 2016
12 unge fra UngAalborg havde kvalifi-
ceret sig til DM i Cross 2016 i Gribskov 
i Nordsjælland. Det blev til fine place-
ringer, herunder guld til Emil Grønhøj 
i 65-klassen og bronze til Thomas 
Pedersen i 50-klassen. 
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Globale unge
I 2016 var der internationalt snit over UngAalborg. Den 
internationale miljøkonference CEI 2016 havde besøg af 300 
unge fra hele verden. International Uge i Nordkraft var igen i år 
fint besøgt af flere hundrede folkeskoleelever, der i 6 workshops 
kunne få kulturelt udsyn gennem fx revolutionær rap i KUL. 
UngAalborg sagde efter et år farvel til fire EU-volontører ved 
sommerferien. Efter en pause i efteråret kommer der fra 2017 
fire nye volontører. UngAalborg har 

også stået bag studie-
ture med fokus på kultur-

forståelse samt nordisk 
udveksling, hvor unge mødtes 
i Finland med andre unge 

fra Skandinavien og de 
baltiske lande. 
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youtube.com/watch?v=mkLDlx8ZOkQ

CLAP LAB  
- unge udvikler lederegenskaber
UngAalborg stod bag CLAP LAB – Youth Leadership Programme 
– et EU-støttet program for unge mellem 18-25 år med mod 
på at udvikle deres lederegenskaber. Sarah på 23 år var som 
den eneste med gennem hele CLAP LAB-forløbet i 2016. Først 
i Spanien og Holland, hvor hun og Ditte var ”leder trainees”, 
inden de sammen med seks unge aalborgensere tog til leder-
konference i Italien i efterårsferien. Det blev lidt af et wake up 
call for danskerne.

   ”Hvor vores danske unge var klar til at tage lederskab, så havde 
en del af de udenlandske unge et andet udgangspunkt. Man 
kan sige, at mange af de andre unge først skulle være ledere af 
deres eget liv, inden de kunne lede andre,” siger Sarah. Mange 
af de udenlandske unge kom med tunge problemer i baggagen 
- svære depressioner, misbrug og ofre for voldelige overgreb. 
Det kom bag på de danske unge, som dog siden fandt ud af, 
at lederskab også forudsætter at kunne håndtere forskellige 
mennesketyper. 

   ”Vores unge var normale og velfungerende, men de fik noget 
ud af at møde andre med en helt anden baggrund og fra en 
anden social klasse. De danske unge lærte at tilpasse sig de 
andre unge. Og alle unge fandt ud af, at de kunne skabe noget 
af værdi sammen. Skabe selvtillid og selvværd,” siger hun. Det 
kom til udtryk, da de unge lavede en happening i byen Lucca, 
hvor positive budskaber som ”Keep Smiling” var i højsædet.    

De unge i CLAP 
LAB-programmet 
kom i 2016 fra 
Italien, Litauen, 
Finland, Irland, 
Letland, Kroatien, 
Rumænien, 
Portugal, Danmark, 
Spanien og Holland. 

Foto: Thijs Kroezen

Oplevelser for livet

Se video fra turen med 
gruppen Global Youth 
Uganda i 2016. Filmen er 
lavet i samarbejde med 
Station10.

”Jeg lærte at facilitere undervisning, og hvordan jeg gerne 
vil være i en lederrolle,” fortæller Sarah. 
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Får plastikoperation 
i gave

Øh, hvad?! tænker du nok. Det kan lyde som en horrorscene fra en 
fremtidsgyser, men det er virkeligheden i Sydkorea. Danske unge fik 
mulighed for at reflektere over skønhedsidealer rundt om på kloden 
under UngAalborgs Internationale Uge i Nordkraft. 
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Mai og Christine deler 8.a op i tre hold. Inden for 
et minuts tid begynder et hold at hoppe rundt i det 
ene hjørne af lokalet, der har udsigt over Aalborg. 
De skal arbejde med fitness-kulturen og Instagram. 
En af opgaverne bliver blandt andet at lege ”mode-
blogger”. En anden del af klassen arbejder med 
modeller og idealer i glitrede modemagasiner. Den 
tredje og sidste del af klassen har sat sig foran en 
storskærm, hvor de bliver præsenteret for Mai og 
Christines emne ”Plastikkirurgi”. 

   Mai og Christine indleder med at vise en nyhedsre-
portage fra den amerikanske tv-kanal, CBS. Indslaget 
”Behind The Plastic Surgery Boom In South Korea” 
fortæller om sydkoreanernes besættelse af skøn-

hedsoperationer. I 2014 blev der i Sydkorea foretaget 
1 mill. skønhedsoperationer i et land med 50 milli-
oner indbyggere – ca. 10% af alle skønhedsoperati-
oner på verdensplan. Det er især unge, der bruger 
kirurgi til at omforme deres kroppe og ansigter. 
Skønhedsoperationerne handler for sydkoreanerne 
om gøre sig smukkere, ikke fordi det er kosmetisk 
nødvendigt.  

   ”I Sydkorea er det nærmest normen, at unge, efter 
de har fået høje karakterer på gymnasiet, får en plasti-
koperation i gave, så de kan ændre deres udseende,” 
fortæller Mai. 

   Tanken om, at danske forældre skulle forære en 

plastikoperation i studentergave, lyder bizar.

   ”Her i Danmark acceptere vi, hvordan vi ser ud. Det 
handler ikke så meget om personens udseende. I 
stedet kigger man for eksempel på tøjet til en jobsam-
tale,” siger Christine. 

   De unge rundt om bordet er hurtige til at kaste 
sig ind i en debat efter at have set reportagen. Og 
det er netop formålet. At få dem til at debattere og 
reflektere, når de bliver stillet over for kontraster - i 
dette tilfælde skønhedsoperationer. Kontraster, som 
eleverne også bliver præsenteret for på andre works-
hops under International Uge.   

Se den - hvis du tør

Mai og Christine møder de unge fra Stolpedalsskolens 8.a på 6. sal i Nordkraft i Aalborg. Mai er iført hvid kittel og stetoskop. 
Christines ansigt er tegnet op med stiplede linier, der markerer de steder, hvor kirurgens skalpel skal snitte. Nu skal de heldigvis 
ikke i gang med en skønhedsoperation, men står klar til at levere en knivskarp introduktion til workshoppen ”Beauty Standards 
And Self-Perception” - Skønhedsidealer og selvopfattelse”. Workshoppen foregår på engelsk, da Mai, Christine og deres medstu-
derende på workshoppen, læser på den internationale linie på UCNs læreruddannelse.

”Behind The Plastic Surgery Boom In South Korea”

Den korte, sydkoreanske horrorfilm ”Human Form” er et gysende, urovækkende indblik 
i problemstillingen om skønhedsoperationer. Pigen Inhyung føler sig fra lille anderledes. 
Hun har et brændende ønske om at blive som resten af sin familie. Det betyder imidlertid, 
at hun må ”under kniven”. Advarsel: Doyeon Nohs film er ikke for sarte sjæle. Find den 
på Youtube.
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Drama og dans for 
fulde huse
UngAalborgs dansekompagni Massive Blend opførte ”Alice in 
Wonderland” på Teater Nordkraft. Kompagniet holder normalt 
til på KUL, hvor også dramaholdet hører til. Dramaholdet stod 
bag forestillingen ”Lille virkelighed”, der kunne opleves på Teater 
Nordkraft.  UngAalborg var også arrangør af den ambitiøse 
teaterfestival ZOOM 2016, der i april samlede alle kommunes unge 
kræfter inden for amatørteater. 
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UngAalborg havde i 2016 
også drama som valgfag på 
Svenstrup Skole, Vadum 
Skole, Filstedvejens Skole 
og Byplanvejens Skole.

Ung i en kaotisk, forvirret verden
På teaterfestivalen ZOOM i april 2016 kredsede en lang række af fore-
stillingerne om, hvordan man som ung kan navigere i en tilsyneladende 
kaotisk og forvirret verden.  Bag forestillingerne stod lokale unge 
mellem 13-29årige, der spillede på scenerne i Det Hem’lige Teater og 
Teater Nordkraft i Aalborg.

   I stykket ”To sider af Maja” 
er det hovedpersonen, der 
skærer i sig selv, måske for at 
kunne mærke sig selv, mærke 
livet. I ”NU STÅR DU DER IGEN 
HELT NØGEN” handler det om 
mennesket i opbrud. I scener 
fra UngAalborgs ”OPRØR!”, der 
spillede i 2015 på Det Hem’lige 
Teater, er omdrejningspunktet 
oprør mod kærlighed, forældre, 
uddannelse, spillemaskiner, 
fodbolddrenge og en flække 
i Danmark. Teatermusicalen 
””F.U.C.K.” - Forbudt. Ulykkelig. 
Camoufleret. Kærlighed” under-
søger, hvad der rumsterer i 
hovedet på en teenager. I Line 
Knutzons ”Det andet hold”, spillet 
af unge fra Aalborg Kulturskole, 
møder vi personer på kanten af 
det hele. Den satiriske samfunds-

komedie ”Småt med brænd-
bart”, opført af Nørresundby 
Gymnasium & HF, fortæller om 
12 skæbner, der møder hinanden 
på en genbrugsstation - med hver 
deres grund til at være netop 
dér. I ”Kapitalismens væsen” 
portrætterer unge fra Aalborghus 
Gymnasium en persons forfald 
som følge af kapitalismens mange 
fælder.

   ZOOM 2016 bestod af lokale 
teatergrupper og dramahold 
under UngAalborg, gymnasi-
erne Hasseris, Aalborghus og 
Nørresundby, hhv. Aalborg- og 
Mariagerfjord Kulturskole, TGK 
(teatergrundkursus), HF MusT og 
Det Hem’lige Teaters Teaterskole 
og Turbohold.
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Vadum-piger til 
Demokratidag 2016

Vi tog temperaturen på UngAalborgs 
Demokratidag 2016 i Aalborg Midtby. 
600 elever fra kommunens 7. klasser 
blev udfordret til at tage stilling 
til emner som sociale medier og 
flygtningeproblematikken på historiske 
steder i byen.

Aalborg buzzede af liv 
under Demokratidag 2016

Unge 
stemmer

Unges stemmer | DemokratidagUngAalborg  |  2016
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Pigerne på bænken venter i Nordkrafts Kedelhal på dagens 
næstsidste post på Demokratidagen. Lærke, Sarah og Hannah 
fra 7.a på Vadum Skole bobler af humør, for dagen har været 
en god oplevelse for de tre Vadum-piger. Alene det at komme 
rundt på historiske steder i Aalborg.

   ”Det betyder noget, at man er ude i stedet for at sidde i 
klassen. Det er anderledes. Vi har set nye steder i Aalborg, 
for eksempel krypten i Budolfi Kirke, som vi troede var mørk 
og skummel, men den var faktisk lys og hvid,” siger Hannah.

   Klasserne skulle på skift besøge poster på historiske steder 
i Aalborg midtby. Posterne rundt om i Aalborg var bemandet 
af studerende fra Læreruddannelsen/ UCN, der også var 
ansvarlig for indholdet i samarbejde med UngAalborg. Et af 
dagens største indtryk fik Vadum-pigerne på Badehusvej, hvor 
et rollespil handlede om, at menneskerettigheder også gælder 
flygtninge.

   ”Det var et rollespil, hvor man sad i en rundkreds og fik 

forskellige roller. En var imam og kunne frede nogen. Der var 
også integrationsministre, en selvmordsbomber og flygtninge. 
Man skulle så gætte roller. Mens man sov, kunne man fx være 
blevet selvmordsbomber eller fredet af imamen,” fortæller 
Lærke begejstret.

   ”Posten, der handlede om sociale medier, var også meget fin. 
Vi skulle forholde os til det, ” forklarer Sarah og tilføjer, at hun 
har fået mest viden ud af posten i KULkælderen i Nordkraft, 
der handlede om ”I krig for demokratiet” og konsekvensen 
for ofre og flygtninge.

   ”Det er rigtig godt og spændende at høre om demokrati og 
politik. Jeg synes, at posten om flygtninge har været bedst,” 
siger Hannah, og Lærke fortæller i forlængelse af det, at flygt-
ningeproblematikken fylder meget på de sociale medier:

   ”Det popper op på Facebook, og så bliver man nysgerrig og 
tjekker det.”
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Events og dannelse
I 2016 kørte UngAalborg igen tæt parløb med Aalborg Kommunes skoler, så unge i 7.-10. 
klasse kunne få ny viden og alternative oplevelser, der kunne rykke dem fagligt og som 
mennesker. Det gjaldt blandt andet Ungekongressen i Nordkraft i september, hvor ca. 400 
unge mellem 13-19 år deltog. Alene en event som Aalborg Sejeste 8. Klasse tiltrak 800 unge. 
Næsten 4000 unge mødte i skoleåret 2015/ 2016 UngAalborg gennem events.
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Seje 8. klasser med mod, 
kløgt og fair play
800 unge kæmpende, svedende, pustende, 
råbende, kastende, løbende, hoppende, grinende 
unge til Aalborgs Sejeste 8. Klasse. Vinderen af 
Aalborgs Sejeste 8. Klasse blev.... Gug Skole 8.A. 
Fairplayprisen gik til Sønderholm Skole. Godt 
gået!

UngAalborg var i 2016 
(med)arrangør af større 
events som...

 § Ungekongressen
 § Aalborgs Sejeste 8. Klasse
 § Teaterfestivalen ZOOM
 § International Uge
 § Aalborgs Klogeste 9. Klasse
 § Demokratidag
 § International Uge
 § CEI Miljøkonference 2016
 § First Lego League 2016
 § DM i Spiludvikling (Game Scope)
 § Ungdomringens Musikfestival.
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Værdierne lever i 
dagligdagen på UngAUC

I 2016 fik UngAUC endnu 
engang testet viljen og 
evnen til at agere hurtigt. 
Med flere nye unge 
flygtninge og ny lovgivning 
på integrationsområdet kom 
værdien dynamisk for alvor i 
spil.

Tekst: Vivi Kirch, leder UngAUC / Foto: Station10
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Antallet af nyankomne og en ny lov om 15 timers virksom-
hedspraktik inden for 4 uger for alle nyankomne har udfordret 
DSA-teamet (Enggårdsgade og VUC) både pædagogisk og plads-
mæssigt. Et nyoprettet Praktikteam udvikler undervisningskon-
cepter, som mixer fagundervisning med praktik. Pladsproblemer 
løses fleksibelt ved, at den ene halvdel er i praktik, når den anden 
halvdel er i skole – og omvendt. 

Værdien professionelt kommer især til udtryk i det daglige 
arbejde. Den faglige stolthed lever i alle team. Erhvervsteamet 
(Enggårdsgade) har styrket den projektorienterede undervisning. 
Eleverne vælger mellem 4 værkstedsområder: Bygge-, Metal/
Motor-, Håndværk/Design- eller Køkkenværksted. I hvert værksted 
arbejdes anvendelsesorienteret med fagene dansk og matematik. 
Der er kursusfag, hvor eleverne arbejder niveaudelt i dansk, mate-
matik og engelsk. Projektorienteret undervisning og kursusfag 
tilgodeser elevernes forudsætninger for at kunne tage 9. og 10. 
klasseprøver.

Prøveteamet (Sejlflod) arbejder fagopdelt i de bundne prøvefag, 
som er parallellagte, så undervisningen er tilpasset hver elev. 
Eleverne vælger også forskellige understøttende fag/fagområder. I 
Prøveteamet arbejder man med målsætning og løbende evaluering 
af parametre i relation til uddannelsesparathed.

Afklaringsforløbet ENKA (på Station10) har især lagt vægt på 
opfølgning af den enkelte unges faglige/ personlige udvikling. 
Dokumentation og samarbejde med forældre, PPR og rådgivere 
er vigtige metoder. 

Værdierne inkluderende og ressourceorienteret viser sig ikke 
mindst blandt eleverne. Kammerater, medarbejdere og ledere 
måtte knibe en tåre, da Mads fra Prøveteamet (Sejlflod) og Julie 
fra Erhvervsteamet (Enggårdsgade) under deres dimissionstaler 
fortalte, hvordan de som elever på UngAUC har haft en følelse af 
at være én familie og har nået deres mål med støtte fra vedhol-
dende lærere.

På Facebook skrev en elev, Aras fra Syrien: ”TAK FOR ALT – Tak til lærere. 
Det var fantastiske dage, vi tilbragte i sommerskolen.” Fra de unge assi-
stenter lød det samstemmende: ”Det er det bedste fritidsjob nogensinde 
- er der sommerskole igen næste år?”
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UngAalborg og sociale 
medier

Facebook har i flere år været en 
integreret del af de forskellige 
grene af UngAalborg – i klubber, 
ungdomshuse og projekthold – i 
form af åbne og lukkede grupper 
for både unge og medarbejdere/ 
ledere. I marts 2016 lancerede 
UngAalborg sin egen egentlige 
Facebook-side. Siden har hver 
måned fået ca. 100 nye følgere 
gennem trekvart år i 2016. 

Sociale medier | facebook UngAalborg  |  2016
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UngAalborgs Facebook er skrevet 
med de unge for øje og præsen-
terer historier fra UngAalborg 
i tekst, fotos og video. Den 
fungerer som et ”hurtigere” 
medie end UngAalborgs hjem-
meside - www.ungaalborg.dk, 
der er de unges ”gateaway” til at 
tilmelde sig og navigere i tilbud 
samt læse længere historier og 
interviews. 

Find UngAalborg på
www.facebook.com/ungaalborg
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UngAalborgs budget 2016: 52.122.229 kr. Budgettet blev korrigeret med 1. 
mill. til 51.122.229 kr. som følge af budgetunderskud ved udgangen af 2015.

Fakta og nøgletal

Junior- og ungdomsklubber i  
skoleåret 2015/ 2016
Juniorklubber 
6 klubber med 287 deltagere  
(300 deltagere i 2014/2015)

Ungdomsklubber 
32 klubber med 2041 deltagere 
(1912 deltagere i 2014/2015)

Andre fritidsaktiviteter i skoleåret 
2015/ 2016
For skoleåret 2015/16 har UngAalborg haft følgende events og antal 
elever:

Event Antal elever
Miljøkonference 50 danske og 300 udenlandske elever
International uge 650 elever
Skoleslam NO’NONSENSE 300 elever
Demokratidag 600 elever
Sejeste 8. klasse 800 elever
Ungekongres 450 elever
First LEGO League 400 elever
Nordjyllands klogeste 9. kl. 400 elever
I alt 3.950 elever
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Almene undervisningshold samt reformhold i skoleåret 2015/ 2016
Almene projekthold 244 hold med 6713 deltagere
Valgfags-/ uuv-hold/talenthold (reformhold) 287 hold med 7682 deltagere

Fordeling af almene hold og reformhold på kategorier
Boglige fag, herunder sprog og lektiehjælp 1073 deltagere (793 deltagere 2014/2015)
Kreative, musiske og håndværksmæssige fag 1185 deltagere (929 deltagere 2014/2015)
IT & medier 1734 deltagere (1069 deltagere 2014/2015)
Samfund, kultur og menneske 4829 deltagere (2876 deltagere 2014/2015)
Sport og fritidsliv 5574 deltagere (4047 deltagere 2014/2015)
Almen samt reformhold i alt skoleåret 2015/2016 14395 deltagere (9714 deltagere 2014/2015)

Aalborg Vandcenters aktiviteter
Skoleelever: 935 deltagere 
Kursusdeltagere (borgere i Aalborg Kommune): 390 deltagere. 
Nettoindtægter for kalenderåret 2016: 145103 kr.

Friluftsskolen + Team & Samarbejde 
Friluftsskolens 30 og 60-timers valgfag: 551 deltagere 
Team & Samarbejde-temadage: 800 deltagere 
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UngAalborg Uddannelsescenter 2016 
Fordelingen af unge i målgruppen hos UngAalborg 
Uddannelsescenter 

KLASSETYPER Alder Antal
Erhvervsklasse 15 – 19 år 70
Prøveklasse 15 – 19 år 70
Basisklasse 17 – 23 år 60
Praktikklasse 18 – 23 år 16
Fortsætterklasse 18 – 25 år 30
Ungeklasse 18 – 25 år 24
Afklaringsforløb/ENKA 14 – 17 år 30
FULDTIDSELEVER I ALT 300

Fundraising 2016
EVS volontører | Eramus+ 20.350 Euro / 152.625 kr. 
Miljøkonference 2016 | Eramus+ 23.670 Euro / 165.690 kr. 
NO’NONSENSE Poetry Slam I Statens Kunstfond 50.000 kr.
First LEGO League I Spar Nord Fonden 250.000 kr. 
I alt 618.315 kr.

ØVRIGE AKTIVITETER Alder Antal
Værkstedskurser 14 – 17 år 70
Studiestøtte 16 – 25 år 30
Fysik/kemi – enkelt fag 14 – 16 år 8
ELEVER I ØVRIGE AKTIVITETER I ALT 108

Ungdoms- og  
kulturhusene
Kvantitativt antal unge mellem 
13-19år, der har benyttet KUL og 
Station10 i 2016

KUL: ca. 24.000 besøgende
Station10: ca. 3.000 besøgende
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Webstatistik 2016
ungaalborg.dk 
37.367 sessioner i 2016
94.985 sidevisninger
2,54 Sider/session 
00:02:51 gns.tid på website
62.42% nye besøgende.
Gennemsnit på 288 brugere på en uge.

Enheder
Desktop: 54,65 %
Mobil: 32,88 %
Tablet: 12,47 %

Tal hentet i Google Analytics. 
Periode: 1. januar – 31. december 2016

facebook 2016
facebook.com/ungaalborg
Synes om: 782
Flest synes godt om på en dag: 34 (21. september 2016)
Kvinder 58% heraf 25% 13-24 årige
Mænd: 42% heraf 22% 13-24 årige

Tal hentet i Facebook indblik.  
Periode: 1. januar – 31. december 2016
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Foto: UngAalborgs 
modelhold på photo 
shoot i Karolinelund 
2016
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