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Forord
UngAalborg er de unges. Det er dem, vi er her for og 
det deres stemme, vi skal lytte til. Dette bliver især 
tydeligt ved den øgede opmærksomhed, som vores 
Ungebyråd møder i deres arbejde. De unge bliver 
taget seriøst overalt, og de viser, at når vi giver dem 
tillid og muligheder, så lever de op til det, OG vores 
arbejde med og for unge bliver mere relevant og 
meningsfuldt.

UngAalborg kan og skal mange ting. Vi er dem, der griber, når de unge falder, 
og vi er dem, der tror, når de unge tvivler. Men vi er også dem, der giver de unge 
en stemme. Dette års årsrapport vidner om, at unge i Aalborg i stigende grad 
benytter sig af UngAalborgs mange aktiviteter og muligheder. Et af vores politik-
områder handler om individet ind i fællesskabet, og derfor hæfter jeg mig særligt 
ved stigningen af fritidsaktiviteter, der fortæller os, at unge gerne vil være aktive 
i fritiden, især sammen med andre unge. Fællesskab er et nøgleord, for de unge 
men også for personalet. Vi gør det i fællesskab, uanset om det er i en klub, på 
UngAUC eller i vores kulturhuse, har ledere og medarbejdere arbejdet loyalt, ikke 
kun efter dette politikområde, men også de tre andre områder. 

UngAalborg er en del af skoleforvaltningen, og 
det er vigtigt, at vi som ungdomsskole følger den 
retning, som resten af forvaltningen vil. Vi har 
fokus på fremtidens færdigheder, og derfor går 
vi altid ind i de debatter og arbejdsopgaver, som 
udvalget prioriterer. For eksempel i forhold til 
vores ordblindeforløb og i arbejdet med inklusion. 

Tendensen i samfundet er, at man ofte altid vil 
se det, før man tror det. Dette bliver eksempelvis 
tydeligt med det øgede fokus på karakterer og 
beviser, hvor man vil have tal eller beviser på et 
udsagn, før man tror på udsagnet. I UngAalborg 
ved vi, at man oftest bliver det, som andre 
forventer af en. Derfor vender vi udsagnet, at ville 
se det, før man tror det, lidt på hovedet. Det gør vi, 
fordi vi ved, at man først kan se resultaterne, når 
man tror på dem, der skal opnå dem. Derfor tror 
vi på de unge, og derfor ER UngAalborg de unges. 

Jeg håber, at du vil læse årsbetningen med den 
tillid og interesse, dette giver. 

God læselyst!

Rasmus Jensen 
Ungdomsskoleleder

De unge bliver taget seriøst overalt, og de 
viser, at når vi giver dem tillid og muligheder, 

så lever de op til det...
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Turbo på 
intensive 
læringsforløb
UngAalborg har i 2018 stået bag en lang række inten-
sive læringsforløb. Fælles for læringsforløbene er, at de 
er korte og intense. De er ikke tænkt som et quick fix, 
men som en ansats til varig forandring hos den enkelte 
unge.

Læringslokomotivet var et 
tre-ugers internat-forløb, hvor 
de unge skulle booste karakter-
gennemsnit og udvikle personlige 
og sociale kompetencer.

Ordblindeforløbet GROW har 
været afviklet flere gange i 2018 
som uge-forløb. 

VoXværk for unge med ondt i 
deres trivsel har været tilbage-
vendende uge-forløb i 2018. 

”Klarup-drengene” var et pop 
up forløb, hvor Klarup Skole og 
UngAalborg reagerede umiddel-
bart på problemstillinger hos en 
gruppe drenge.  

Virker forløbene?
UngAalborg arbejder målrettet på at forankre forlø-
bene, når de unge vender tilbage til dagligdagen i 
skolen. De unge fra Læringslokomotivet mødes fx 8 
gange i 2018 og 2019 med UngAalborg for at skabe en 
overgang efter det intensive forløb.

”Personlig forandring tager tid. Måske går det ikke altid 
efter bogen. Man kan også fejle, når man er på diæt 
eller forsøger et rygestop. Sådan er det også her. Man 
har fået redskaber til at igangsætte en forandring, men 
man har måske brug for støtte til at gøre forandringen 
permanent. Derfor prøver vi at inddrage dem, der ser 
de unge hver dag,” siger Anders Kjær Møller.   

“Forløbene er ret entydig en succes. Alle svarer stort 
set ja på spørgsmålet, om de vil anbefale det til andre. 
De har dannet nye relationer, og de har fået en positiv 
oplevelse,” siger Anders Kjær Møller og tilføjer: 

”På GROW siger flere af de unge, at de er motiverede 
af, at de kan møde andre ordblinde unge. Derfor har vi 
også indlagt sociale møder, der følger op på det intense 
turboforløb. Det gør vi, fordi mange af de unge har brug 
for fællesskaber, hvor de føler sig forstået. Det er dét, 
de søger.”

”Vi hjælper de unge i gang med at skabe 
en forandring. Det handler for alles 
vedkommende om en personlig foran-
dring. På Voxværk og de andre forløb 
prøver vi at gøre de unge opmærksomme 
på deres styrker. Vi arbejder med at få 
dem til at reflektere over personlige 
styrker og udfordringer. Vi hjælper dem 
i gang ved at lave en plan for, hvordan 
de kan bruge deres styrker, så de kan 
afhjælpe deres udfordringer fremad-
rettet,” siger Anders Kjær Møller, som har 
været tilknyttet UngAalborgs lærings-
forløb i 2018. Han fortæller, at lærings-
forløbene - fx Læringslokomotivet - 
også kan handle om at rykke den unge 
fagligt eller hjælpemiddelteknisk som på 
ordblindeforløbet GROW.

UngAalborgs læringsforløb 2018
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Kan man på 3 uger gøre en forskel for 19 
unge i 8. klasse, så de udvikler et positivt 
mindset omkring deres ressourcer og 
booster deres lyst til at gå i skole? Det 
mener Caroline, der var en af de udvalgte 
elever på ”Læringslokomotivet”, et turbo-
forløb med overnatning i Dokkedal-lejren 
ved Egense.  

Caroline 
stod på 
UngAalborgs 
Læringslokomotiv 

Mødet med ligesindede
For Caroline har det betydet meget at blive placeret 
i et helt nyt fællesskab. 

   “Det var godt at komme væk fra skolen og møde nye 
mennesker. Det spillede en stor rolle for mig at møde 
nye mennesker på Læringslokomotivet. Det giver en 
anden forståelse, når alle går og har det svært. Jeg 
kunne spejle mig i de andre. Det kan jeg ikke i dem fra 
min klasse. På Læringslokomotivet var vi det samme 
sted, og vi vidste det. Det gør man ikke i en almin-
delig klasse,” siger Caroline og slår fast, at alle unge 
på forløbet deltog frivilligt, fordi de selv ville det. 

   Hun erkender, at det var svært at komme 
tilbage på skolen efter det intensive forløb på 
Læringslokomotivet, hvor der blev taget hånd om 
hver elev. 

   “Den første uge var svær. Jeg manglede, at skolen 
stadig holdt fast i det. Det er blevet bedre nu, hvor 
lærerne kommer ned og siger: nu gør vi det. De lukker 
af for de andre elever. Min dansklærer sidder hos mig 
nu,” siger hun og mener, at lærerne har fået en bedre 
forståelse af læringsmetoderne på forløbet. 

“Jeg har rykket mig personligt. Jeg har 
manglet grunden til at gå i skole. Jeg fik 
en øjenåbner på Læringslokomotivet. 
Jeg fik virkelig lyst til at gå i skole. Det 
er NU! og ikke om en måned,” siger 
Caroline. Hun oplevede også, hvordan 
hendes procenter i opgaveløsningen 
steg, da hun kom tilbage på skolen 
efter 3 uger med Læringslokomotivet.

“Jeg kan se det på, at mine opgaver 
og mine besvarelser er blevet bedre. 
Jeg har flyttet mig fagligt. En af mine 
veninder fra Læringslokomotivet 
og jeg begyndte at skrige, da vi fik 
opgaver tilbage. Vi gik helt amok, 
fordi det gik godt. Man kæmper rigtig 
hårdt på Læringslokomotivet – og så 
får man en belønning. Det betyder 
rigtig meget for os begge,” forklarer 
hun og tilføjer, at hun også har kunnet 
mærke en positiv forandring i hendes 
venindes personlighed. Hun er blevet 
gladere.  

De unges stemme
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Dum og doven...  NOT
UngAalborg oplevede en stor tilstrømning af unge fol-
keskoleelever til GROW, UngAalborgs læringsforløb for 
ordblinde, der blev afviklet flere gange i 2018. Forløbet 
sætter spot på hjælpemidler, udfordrer de unge gennem 
alternativ, performativ læring og skaber rammerne for 
fællesskaber og netværk mellem de ordblinde.

De er dumme. De er dovne. 
De er langsomme. De er 
uintelligente. 
Der er mange fordomme om ordblinde. På GROW 
bliver ordblinde unge i folkeskolens ældste klasser en 
del af et fællesskab med andre unge i samme situa-
tion. Der bliver skabt et rum, hvor de unge sammen 
kan dele deres historier – uden at skulle bekymre sig. 
Et rum, hvor de kan gøre op med alle fordommene om 
ordblinde.  

   ”De unge har været meget motiverede for at komme 
i gang. De har fået en introduktion til hjælpemidler som 
fx apps og computerprogrammer, der kan hjælpe dem 
i hverdagen. De har tænkt og reflekteret over deres 
fremtid. Fundet ud af at de kan mange flere ting, end de 
måske regnede med. De har lært at være åbne – både 
for egne og andres ideer. De har fundet ud af, at de ikke 
er ”ofre”, men kan handle aktivt,” siger projektmedar-
bejder og underviser på GROW, Wilma Walther-Hansen.  

   GROW-forløbet bygger på en kropslig og performativ 
tilgang til læring. De unge har blandt andet arbejdet 
med improviserede rollespil, som de løste med stor 
opfindsomhed. De skulle fx sammen improvisere deres 
ønskejob – alt fra elektriker, smed og dyrepasser til 
fotograf, ja, selv astronaut.

GROW-unge med 
på International 
Ordblindeuge
Unge fra UngAalborgs GROW deltog 
mandag under events på Aalborg 
Hovedbibliotek, som en del af den 
Internationale Ordblindeuge (uge 40). 
De unge fortalte om deres oplevelser og 
erfaringer med GROW, og hvordan det er 
at leve med ordblindhed.
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Jælpemidler til 
orblinde gør en 
forskæl

6,5% 
ordblinde unge
”Tal fra oktober 2017 viser, at blandt de 12-15 årige medlemmer 
hos Nota udgør de indmeldte ordblinde 6,5% af den samlede 
årgang (Danmarks Statistik).”

Forældre-erfaringer 
fra GROW
”Det har været enormt positivt. 
Jeg synes, det har været vildt 
godt. At mærke at vores datter 
har fået et boost. Allerede tirsdag 
kom hun hjem og fortalte, at 
der ingen problemer var med at 
række hånden op - det var trods 
alt nye mennesker, hun ikke kendt. 

Det fælles forståelsesgrundlag: 
at der er noget, som er svært, 
det var der fra begyndelsen. Det 
betød, at de alle havde tillid til 
hinanden. Der var ikke nogen, som 
grinte. Vores datter er helt sikkert 
blevet løftet, selvom hun faktisk 
har en skole, som yder en stor 
indsats for ordblinde unge. 

GROW er klart noget, som de 
unge får noget ud af,” siger Rikke 
Werning.

Det nytter noget, når unge ordblinde bruger digitale hjælpemidler, mener Rikke 
Werning, hvis datter har fulgt et af UngAalborgs GROW-forløb.

”I aften skal de unge på GROW-forløbet 
ud at spise pizza.” fortæller Rikke 
Werning.

”Så bliver det spændende at se, hvad de 
får at spise,” joker jeg, men er samtidig 
helt klar over alvoren bag. Som ordblind 
ung er dagligdagen fyldt med udfor-
dringer. Det kan være at læse pizza-me-
nukortet eller underteksterne på en 
Hollywood-film i biffen og måske vigtigst 
af alt, skrive med venner og kammerater 

på sociale medier via mobilen. 

”Unges liv er i høj grad bygget op 
omkring det sproglige. Det er sjældent, 
at man ser en ung uden en mobiltelefon 
i hånden. Meget liv foregår på skrift, og 
det er vigtigt at kunne være en del af. 
Men det, at turde fortælle, at man er 
ordblind, kan være svært. Det kan også 
være svært at turde skrive noget forkert. 
Det gør, at man ofte bliver meget simpel 
i sit sprog og kan blive betragtet som 

kedelig i andres øjne. Her handler det 
om at bruge de digitale hjælpemidler, 
fx indtale en note og kopiere den over. 
De ordblinde unge skal vænne sig til at 
bruge hjælpemidlerne. Det er vigtigt, 
at de ikke bare giver hurtigt op. De skal 
føle sig trygge ved hjælpemidlerne. Både 
lærere og forældre skal skubbe på for, 
at hjælpemidlerne bliver brugt,” mener 
Rikke Werning. 

Forældernes
stemme

Ordblindhed er udbredt blandt unge. Der er 
ikke præcise tal for, hvor mange ordblinde 
unge, der er i Danmark. Nota – Det nationale 
bibliotek for mennesker med læsevan-
skeligheder – opgør det således på deres 
hjemmeside...
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KlarupDrenge 
med nye relationer
UngAalborg griber bolden og skaber et 
kortere læringsforløb for 10 drenge fra 
Klarup Skole. 
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Ornli’ syyye gangstaz
KlarupDrengenes video har fået thumbs up af Dobbelt As 
lokale hiphop-ikon, Johnny Hefty, ”Ornli’ syyye gangstaz”. 
Find videoen med Klarup G’s ”Gangster-Fantasi’. Skriv: 
”Youtube Klarup G” i Google. 

Beatet kører på mobilerne i cafeen i 
KUL i Nordkraft. 

”Alle behøver ikke at rappe, men 
jeg synes, at alle skal være med til 
at skrive rap-teksten,” siger Jens 
Michael fra UngAalborgs Station10 og 
trommeslager for bl.a. Jokeren. Han 
er medunderviser af 10 drenge fra 
Klarup Skole i et ”pop-up” forløb, der 
skal forsøge at tackle de udfordringer, 
som drengene står i på skolen.  

Over de næste dage skal drengene 
sammen skrive en rap-tekst, indspille 
den i studiet på Station10 og lave en 
musikvideo, så de fredag kan vise 

den for alle på Klarup Skole. Forinden 
har drengene været på 2 x 2 dages 
”ryste-sammen-tur” med klatring og 
outdoor-aktiviteter med mad over bål. 
Formålet at få drengene til at skabe 
en ny fortælling om dem selv, så de får 
bedre relationer og andre oplevelser 
sammen, som kan rykke dem, når de 
kommer tilbage på skolen.

”I skal bare rime og skrive små ting 
ned. Vi sætter det sammen senere,” 
forklarer Jens Michael

Flere af drengene mener, at rappen 
skal være ”gangsta”, men Jens Michael 
foreslår, at drengene tager udgangs-

punkt i dem selv og deres liv i Klarup. 

”Hvad laver I, når I er sammen?” 

Den summer drengene over, og én 
kommer op med et rim om ”scooter”. 

”Fedt, du kan få scooter til at rime på 
subwoofer.”

”Hvordan staver man til subwoofer?” 
spørger den unge forfatter til rimet.

”Bare skriv, så du selv kan forstå det,” 
siger Jens Michael. 

Stykke for stykke får drengene sat en 
humoristisk rap sammen om at være 
ung i Klarup. 



Unge med 
håndværker 
SKILLS

De unge på UngAalborgs Håndvær-
kerhold er ikke bange for at få sorte 

hænder. De er vilde med at trække i 
arbejdstøjet og give den gas i værk-
stederne på UngAUC.

På UngAalborgs ”Håndværkerhold” lærer de unge alt fra at montere en vand-
hane som VVS’er til at bygge bord/bænke-sæt i råt træ.

”Det er praktisk arbejde, og de unge ELSKER det. 
Bare det at få lov til at trække i rigtigt arbejdstøj,” 
siger Bodil Cold Bak, der har haft elever fra Sulsted 
Skole med på UngAalborgs Håndværkerhold.

”Håndværkerholdet” er et valg-
fagshold under UngAalborg, der 
er blevet udbudt til blandt andet 
elever på Sulsted Skole i flere 
år med succes. De unge er så 
engagerede, at de møder frivil-
ligt op på UngAUC i Aalborg om 
lørdagen, hvor de kan benytte 
sig af skolens værkstedsfacili-

teter fra 9.00-14.00. De unge 
har lavet en samkørselsordning, 
hvor forældrene på skift kører 
eleverne mellem Sulsted og 
Aalborg. Weekendundervisningen 
betyder, at de unge fra Sulsted har 
mulighed for at holde fri en gang 
imellem i normal skoletid. De har 
haft ”flextimer”. 

UngAalborgs 
håndværksfag på 
skoler i 2018
Der har blandet andet været 
håndværksfag på Ferslev, 
Svenstrup, Tofthøj, Byplanvejen 
og Vester Hassing Skole.

Skolerne skal øve sig i værkstedsfag
UngAalborg understøtter værkstedsfagene i folkeskolen, men skolerne kan ifølge 
Bodil Cold Bak også selv komme langt med fagene, hvis de øver sig. Det handler 
ikke mindst om, at lærerne skal øve sig i at blive dygtigere til at sætte sig ud over 
deres egen baggrund og få øjnene op for værkstedsfagene. 
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Løfter i flok
Bag talentholdene i håndværk står EUC Nord i Hjørring, Rebild 
Kommune, Aalborg Handelsskole, Tech College Aalborg, Region 
Nordjylland, UU-Aalborg og med UngAalborg, som den samlende 
faktor. Økonomisk deler parterne om udgifterne.  

Dyrker 
talentet for 

HÅNDVÆRK

Håndværksfagene lider på landsplan af for små elevtal. UngAalborg 
arbejder for, at håndværksfagene kommer til at spille en større rolle, 
når unge nordjydere skal vælge en ungdomsuddannelse. 

UngAalborgs håndværksfag udgjorde ca. 20% 
af alle talenthold, som i 2018 havde et rekord-
stort antal på 250 unge. 

Af de mange unge, som fik mulighed for at få faglig fordybelse på et 
af UngAalborgs Talenthold i 2018, var ca. 50 udvalgt til at deltage på 
UngAalborgs talenthold i håndværk. Eleverne begyndte deres arbejde 
på TechCollege og EUD på Strandvejen i september 2018.         

”Der har blandt andet været faglærere på ungdomsuddannelserne, der 
har spottet talenter under brobygning i 8. klasse. Men også lærerne 
på skolerne spotter talenter, typisk inden for deres eget fagfelt,” siger 
Anders Møller, der er UngAalborgs tovholder på projektet. 

Drømmer om at udanne sig 
indenfor installationsbranchen 

og blive VVS’er
Går efter at blive tømrer 
via erhvervsuddannelse 
indenfor byggebranchen

Håndværksuddannelse 
inden for bygge og 

anlæg
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UngAUC  
i forandring
Af Vivi Kirch, leder UngAUC

På UngAUC er løsning af opgaverne i særlig grad 
betinget af et stærkt internt og eksternt samarbejde. Det 
gælder i forhold til undervisning, trivsel og administra-
tion. En tur rundt i UngAUCs team bekræfter, at DET VI 
KAN I FÆLLESSKAB giver både mening og resultater. 

I løbet af 2018 er vi næsten dagligt blevet mødt med udsagn som: “Hvad skal der ske 
med UngAUC, nu hvor FGU1’en kommer?” og “UngAUC må da kunne mærke faldet i 
antallet af nyankomne flygtninge?”. Der spørges især, fordi UngAUC de seneste år har 
fungeret som skole- og uddannelsestilbud for 17-årige og sent ankomne tosprogede 
unge. 

Således har vi i 2018
 § arbejdet med fælles refleksion og co-teaching
 § landet et fælles læringssyn
 § styrket samarbejdsrelationer med UU, PPR, Familiegruppernes Ungeteam etc.
 § opnået fine prøveresultater ved 9.-10. klasseprøver, Prøver i Dansk og AVU-prøver
 § sikret nye overgangstilbud for de ældste nyankomne flygtninge
 § modtaget en fornem kvalitetsrapport fra Jobcentret efter eksternt tilsyn v/BDO
 § haft høj uddannelses- og kursusaktivitet
 § omsat en besparelse på 0,5 mio. kr. i form af en sammenlægningsproces med to team
 § arbejdet konstruktiv og kreativt med fremtidens udfordringer og muligheder 

1 FGU = ny forberedende grunduddannelse 
pr. 1. august 2019 for unge op til 25 år, som 
efter grundskolen har brug for et tilbud for 

at blive klar til ungdomsuddannelse eller 
beskæftigelse.

2018 var karakteri-
seret som et år med 
omstilling, men i høj 
grad også med fokus 
på kerneopgaven i 
relation til de aktuelle 
unge.

Man kunne foranlediges til at tro, at der med oprettelsen af FGU, og en 
reduceret opgave i forhold til nyankomne flygtninge, i mindre grad er behov 
for UngAUC. Det er imidlertid langt fra vores oplevelse. UngAUCs grundlag 
er i 2009 kommunalpolitisk defineret som “udvikler, igangsætter og opga-
veløser”. Med blikket rettet mod de aktuelle unge ser vi fremover et stort 
behov for, at UngAUC sammen med folkeskolerne, specialskolerne, PPR, 
UU og Familiegruppernes Ungeteam:

 § medvirker til at kvalificere udskolings- og 10. klassetilbud, 

 § understøtter de massive udfordringer i relation til inklusion af udsatte 
og sårbare unge og 

 § udvikler nye arbejdsformer, nye læringsarenaer og deltagelsesmulig-
heder etc.

Et omstillingsår er gået - sådan er det på UngAUC. 
Men også et år med fokus på kerneopgaven og 
på pædagogisk udvikling. Og med citater fra de 
unges taler ved dimissionsfesterne er vi topmo-
tiverede til at fortsætte missionen.  

 § Vi har lært en masse af hinanden 

 § Vi har fundet et sted, vi hører til

 § Her er der ingen, der dømmer én

 § Her er der plads til, at alle kan være sig selv

 § Nogle lærere, der kan lave selv en analfabet til 
en ny Shakespeare 

 § I har været der, når vi ikke har troet på os selv
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Aalborg-drenge udvikler spil om
GLOBAL 
OPVARMNING
To 17-årige drenge i UngAalborg har udviklet computerspillet 
“Power”, der skal gøre spillerne klogere på global opvarm-
ning. En problematik, der er helt i tråd med ”Keep The Pla-
net”, en af UngAalborgs fire indsatsområder i virksomheds-
planen 2018-2020. 

Spillet “Power” har fokus på, hvordan 
vi bruger ressourcerne bedre og får 
CO2-udledningen ned.

”Gennem vores spil prøver vi at gøre det 
sjovt, lærende og oplysende,” siger Julius 

Bendt og Nichlas Skov Olesen. Drengene 
håber på, at spillet også vil ramme en målgruppe 

af unge, der ikke er specielt påvirket af film og traditi-
onelle nyhedskanaler. 

Spillet ”Power” kunne minde om simulationsspil som det 
populære ”Sim City”. 

“Spilleren skal styre sin økonomi, ressource management. 
Du får ansvar for at skaffe strøm til ens land. Du skal vælge, 
om du vil gøre det gennem fossile, atomare eller grønne 
energier. Vælger du at gå med fossile brændstoffer, kan 
du nemt få fat på ressourcer, dog forurener du meget. 
Det kan måske føre til, at du bliver fyret i spillet. Og der 
er ikke uendelig mængder af fossile brændstoffer. Modsat 
koster grøn energi måske mere, men du løber ikke tør, og 
folket kan generelt godt lide det,” siger Julius og Nicklas 
og tilføjer, at tingene eskalerer hurtigere end i virkelig-
heden, så man kan se, hvad der kunne ske.

Rapport blev til spil i GameLab
Ideen til spillet startede med en aflevering i samfundsfag 
på HTX i Aalborg om global opvarmning. Julius og Nichlas 
besluttede sig for at lave et computerspil i stedet for en 
traditionel lang rapport.

”Da vi afleverede blev lærerne positivt overrasket. 
Lærerne var enige om, at det var godt lavet,” siger de.

Siden har Julius og Nichlas gennem nogle måneder rede-
signet spillet i UngAalborgs GameLab i Nørresundby, hvor 

der er skabt et miljø for unge spiludviklere med profes-
sionel hjælp fra en erfaren spiludvikler. Det medførte, at 
spillet blev udvalgt til at deltage i UngAalborgs DM i spil-
udvikling 2018. 

”Hvis der er stor interesse for spillet, vil vi udvikle det, så 
vi har en version, som vi kan sælge. Hvis den ikke er så 
stor, så vil vi udgive det på stream,” siger drengene, som 
snart lancerer deres eget spiludviklingsfirma, Juto Studios.

”Power” på messestand
”Power” blev første gang vist frem under 
spilfestivalen Starcade i august i AKKC, 
Aalborg. Publikum kunne se nærmere 
på spillet og møde Julius og Nichlas på 
GameLab/ UngAalborgs stand.

De unges 
stemme
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DesignDRØMME 
får vinger

”Far, ser du nyheder?! Har du set t-shirten på 24Nordjyske?!” 
Christina er oppe at køre, for hendes helt egen, nydesignede 
t-shirt er på tv – i en reportage fra Ungekongres. En drøm for 
en ung studerende på mediegrafiker-uddannelsen.  

Christina Baunwalls designdrømme 
fik vinger, da hun stod bag designet til 
t-shirts på UngAalborgs Ungekongres 
2018 – og var så heldig, at t-shirten kom 
med i en reportage på tv. Hun udnyttede 
muligheden for prøve sit designtalent af, 
da UngAalborg skulle bruge t-shirts til 
medarbejdere og det nyvalgte Aalborg 
Ungebyråd på Ungekongres i september.  

Tanken bag t-shirten var, at det skulle 
være en t-shirt, som man ville gide gå med 
efter Ungekongressen.   

”Den skulle være cool,” siger Christina, 
som læser 2. hovedforløb på uddannelsen 
som mediegrafiker på TechCollege. 

Hun har gennem tre år været en del af 
UngAalborgs Station10 i Nørresundby, 
hvor unge arbejder med medier som 
film, musik og udvikling af computer-
spil. Vennen Simon var allerede en del 
af GameLab-spiludviklingsholdet, da 
Christina kom med, fordi hun var vild med 
grafisk design.

Designproces
T-shirt-projektet hørte hun tilfældigt om 
på Station10 og tog selv initiativ til at 
sætte en designproces i gang - hjulpet på 
vej af et par af vennerne fra Station10.

”Det har taget ca. 2 dage at lave designet 
på t-shirten. En dag til designprocessen, 
hvor Simon og Dana var sparring på ideer 
til designet og en dag til at lave selve 
designet,” fortæller Christina. 

T-shirten blev krydret med ordene: 
KREATIV, INNOVATIV, AKTIV, PRODUKTIV 
i røde, grønne, blå og gule farver på en 
sort t-shirt. UngAalborgs navnetræk har 
Christina selv tegnet op i hvid skrift og 
efterfølgende brugt tid på at nedbryde 
skriften til et krakeleret, ”ødelagt” look.  

Senere har hun også spurgt familie og 
venner til råds på Facebook for at få 
respons på sit design. Uden de vidste, at 
det var Christina, der stod bag designet.

”Det var fint. Nogle mente, at t-shirten 
var for mørk, men de fleste var heldigvis 
meget positive,” siger hun og har allerede 
mærket grafikerens lod: at alle har en 
umiddelbar holdning til ens design.#ungaalborg #baunwallsdesign

De unges 
stemme

GAMELAB UngAalborg  |  2018UngAalborg  |  2018

Årsberetning 2018   |   Aalborg Ungdomsskole   |   www.facebook.com/ungaalborg   |   www.ungaalborg.dk24 25



UngAalborg 
overtager 
kommunens 
elevråd

UngAalborg har overtaget arbejdet med 
elevrådene i Aalborg Kommune. Herved 
bliver der lavet en endnu tættere kobling til 
de mange demokrati- og ungdomspolitiske 
tiltag, som allerede er solidt forankret i 
UngAalborg. Samtidig har UngAalborg over-
taget arbejdet med Aalborg Elevsammen-
slutning (AES) – fælles elevråd for Aalborg 
Kommunes skoler. 

I AES vil der blive arbejdet for et tæt samarbejde med Aalborg 
Ungebyråd. Målet er at gøre det generelle elevrådsarbejde 
mere synligt på skolerne, så det kommer til at spille en større 
rolle. AES har samtidig en tæt forbindelse til Aalborg Byråd og 
vil kunne bære ideer og forslag ind i Skoleudvalget. 

Elever udvikler skoler
Elevråd på kommunens skoler kan søge udviklingsstøtte hos 
AES til aktiviteter. Skolernes elevråd har mulighed for at 
ansøge om økonomisk støtte på op til 10.000 kr. hos AES. Der 
er ingen formkrav til ansøgningen. Det eneste krav var i 2018, 
at det skulle falde ind under temaet ”bevægelse”, og elevrådet 
skulle være ansøger. Det er de unge i AES, som behandler og 
tager stilling til ansøgningerne.

Ny bestyrelse til 
AES valgt
På AES- generalforsam-
lingen den 30. august 2018 
– den første i UngAalborg 
regi - deltog elevrådsrepræ-
sentanter fra kommunens 
skoler. Generalforsamlingen 
resulterede i en fuldtalligt 
valgt bestyrelse.

Elever i samtale under 
AES-generalforsamlingen.  
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UNGE
DEMO
KRA
TI

Ungekongres, nyvalgt 
Ungebyråd, Ungdom-
mens Folkemøde i 
KBH, dialogmøde med 
borgmester, Thomas 
Kastrup Larsen og 
samarbejdsmøde med 
Byrådet. Det er blot 
nogle af de ungede-
mokratiske aktiviteter, 
som har fyldt i 2018. 
Det viser med al 
tydelighed, at der er 
unge i kommunen, 
der brænder for at 
gøre en forskel og 
give deres mening til 
kende. 

Elevråd Deluxe om 
SoMe og digital 
dannelse
Det er ikke kun Aalborg Ungebyråd, 
der holder den ungedemokratiske 
fane højt i UngAalborg. Det gælder 
også flere af de lokale ungeråd i 
UngAalborgs 9 netværk.

60 elever fra 4 skoler havde 
en spændende og inspirerende 
temadag, da UngAalborg afholdt 
Elevråd Deluxe i Gug Kirkes 
lokaler med temaet “Sociale 
medier og digital dannelse”. 
De unge på Elevråd Deluxe var 
elevrådsrepræsentanter fra 
Gug Skole, Byplanvejens Skole, 
Vester Mariendal Skole og 
Sønderbroskolen. 

På dagen kunne man møde 
bloggeren Josefine Valentin, 
UngAalborgs Sociale 
Medieambassadører og Nicolai 
Tang fra Ungebyrådet. 

Foto: Demokratidag 2018. Unge 7. klasser  til 
Workshop på Studenterhuset. 

Foto: Unge i byrådssalen

Unge mødes med Byrådet
I september 2018 mødtes Aalborg 
Ungebyråd med byrådet for at diskutere 
et tættere, inddragende samarbejde. 
Håbet er at få en samarbejdsaftale i 
stand. Der var fx forslag om:

 ✔ Nyhedsmail fra begge råd

 ✔ Dialogmøder 

 ✔ Repræsentant tilstede 

 ✔ Spørgetid 

 ✔ Rådene skal involvere hinanden 

 ✔ Fælles læringsrum mellem råd 

 ✔ Åbne møder 

 ✔ Erfaringsudveksling fra begge råd 

 ✔ Rådene skal bruge hinanden 

 ✔ Promovér succeshistorier mellem 
rådene

UNGEDEMOKRATI UngAalborg  |  2018UngAalborg  |  2018

Årsberetning 2018   |   Aalborg Ungdomsskole   |   www.facebook.com/ungaalborg   |   www.ungaalborg.dk28 29



Unge i Aalborg Kommune kan og vil sætte deres 
stempel på fremtiden. Læs den medrivende tale, som 
formand for Ungebyrådet, Nikoline Prehn, holdt for de 
unge på Ungekongres 2018 i Nørresundby Idrætscenter. 

Af Nikoline Prehn, afgående fmd. for Aalborg Ungebyråd

Vi unge er 
eksperterne 
på unge

Tusind tak for velkomsten, Amalie og 
Nicolai! Og hvor er det fantastisk at 
se, hvor mange unge mennesker, vi er 
samlet her til Ungekongressen i dag. 
Det kan man kun blive glad af!

For i dag, det er ikke bare hvilken som 
helst dag - i dag er demokratiets dag - 
ungedemokratiets dag. I dag, der finder 
vi ud af, hvem der skal være vores alle-
sammens repræsentanter i ungeby-
rådet det næste år. 

I dag skal vi alle sammen blive klogere - 
vi skal inspireres, lytte og komme med 
vores egne meninger og holdninger.

For vi unge, vi vil og kan godt, når det 
kommer til stykket. Det er os, der er 
eksperterne. Os der ved, hvordan det 
er, at gå i skole, på ungdomsuddannelse, 
at gå til fritidsaktiviteter og i det hele 
taget at være unge i Aalborg kommune.

Derfor er det vigtigt, at vi allesammen 
er mødt op her i dag - ikke kun de seje 
kandidater, som er spændte på, om de 
mon vælges ind i det nye ungebyråd, 
men os alle sammen. For dét, at vi i dag 
i fællesskab kan være med til at skabe et 

grundlag for det arbejde, Ungebyrådet 
skal lave det næste år, det tror jeg, er 
essentielt.

Det er nemlig kun, når vi virkelig sørger 
for at lytte til hinanden, at forstå og se 
hinanden, at tingene, de kan lykkes.

De sidste 3 år, har jeg siddet i Aalborg 
Ungebyråd. De sidste 2 som formand. 
Her har jeg mærket, hvordan dét, at vi 
kommer ud, sørger for at komme rundt, 
og få alle med, er er en væsentlig styrke. 
I mit første år i Ungebyrådet, der var vi 
6 medlemmer. Året efter var vi 8. I år 
har vi været 31. Det i sig selv er jo fanta-
stisk. Med så mange medlemmer har vi 
i år virkelig kunne repræsentere hele 
kommunen - både geografisk og socialt.

På sidste års ungekongres, der stod jeg 
her og sagde, at jeg glædede mig til at 
se, hvor Ungebyrådet ville være, når der 
var gået et år. Og det er der jo altså nu. 
Sidste år, der havde vi for første gang 
et valg, hvor samtlige af kommunens 
13-19-årige havde stemmeret. Den 
succes har vi gentaget i år. 

På mange måder kan man sige, at det 
år, der nu er gået, har været et, som kan 
være inspirator for det Ungebyråd, der 
senere i dag afsløres.

Vi har arbejdet i udvalg
Vi har haft fokus på bæredygtighed. 
Deltaget på bæredygtighedsfestivalen, 
påpeget vigtigheden i, at den verden, 
der står i dag, også gerne skal stå her, 
når vi bliver fremtidens voksne. At 
klimaet er et fælles ansvar, og at der 
skal tages aktion nu, hvis ikke det bliver 
vores generation, som hænger på det 
hele.

Vi har arbejdet med bustider, med 
kulturelle tilbud og med indeklima på 
kommunens folkeskoler.

Vi har debatteret inklusion med 250 
af kommunens lærere, pædagoger og 
ledere, vi har været på Ungdommens 
Folkemøde, og vi har været rundt på 
karavane for at tale med alle Aalborgs 
elevråd.

Vi har arbejdet med Danmarks Radio og 
Undervisningsministeriet om at lave en 
video, der sætter fokus på at sætte sit 
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aftryk som ung. Vi har arbejdet med EU og 
med Aalborg som international by. Vi har 
været på studietur i Bruxelles, hvor vi har 
set, hvordan politiske beslutninger tages 
på et højere plan.

Men vigtigst af alt så har vi gjort vores 
bedste for at leve op til det ansvar det 
er, at repræsentere alle jer og resten af 
kommunens unge. Vi har invaderet de 
voksnes byrådssal, og vi har samarbejdet 
med forvaltningerne og byrådspolitikerne. 
Vi har oplevet, at det virkelig nytter noget 
at kæmpe for en sag - men også, at den 
slags kan tage tid.

Vi er blevet taget seriøst af de voksne, 
men vi har også prøvet virkelig at skulle 
råbe højt for som umyndige at blive hørt.

Ofte, når Ungebyrådet er kommet rundt, 
så har der været nogle voksne, som har 
sagt, at vi - som ungebyråd - jo egentlig 
ikke kan kræve mere ret til at blive hørt 
end alle mulige andre råd; der er jo også 
erhvervsrådet, naturrådet eller ældre-
rådet. Men jo! 

Ungebyrådet det er noget helt for sig selv.

Vi - børn og unge - er de eneste, som ikke 
har nogen form for direkte indflydelse på 
det samfund, som vi ellers lever i og er 
en del af.

Ungebyrådet er ikke bare ét råd ud af 
mange. Ungebyrådet er et demokratisk 
byråd for kommunens unge - det er her, 
hvor vi børn og unges interesser varetages 
uden partier og ideologier, men hun med 
visioner og drømme om at skabe en bedre 
kommune at være ung i.

Jeg har glædet mig helt utroligt meget 
til i dag. Dét her er min aller sidste tale 
som formand for-og en del af Aalborg 
Ungebyråd. Jeg har nu været med i 3 år - 
2 af dem som formand. 

Hvor kommer jeg til at savne det hele - 
ungebyrådsarbejdet, og ikke mindst alle 
jer fantastiske mennesker, som jeg har 
mødt på vejen. Men jeg kan mærke, at 
det er tid til at kaste bolden videre. Jeg 
glæder mig til at følge med fra sidelinjen.

For jeg ved, at Ungebyrådet sagtens kan 
klare sig uden mig. Når jeg kigger rundt 
her - både på jer modige kandidater, 
som stiller op og for alvor melder jer 
ind i kampen - men også på alle I andre 
- jer, der har brugt jeres stemme, taget 
del, og som er mødt op her i dag for at 
bidrage til den debat og den dialog, der 
skal danne rammen for ungepolitikken i 
vores kommune, så er jeg ikke et øjeblik 
i tvivl om, at der herude - blandt jer alle-
sammen - gemmer sig et utal af idéer og 
drømme, som på sigt kan lægge bunden 
til et stærkt engagement.

For demokratiet, det kommer nemlig 
ikke af sig selv. Demokratiet er noget, vi 
konstant er nødt til at holde i live, hvis vi 
vil forandre, skabe og ændre noget.

Jeg tror, det lige nu er vigtigere end 
nogensinde før, at netop alle vi børn og 
unge vi sørger for at tage del. 

Penge, der ellers var tiltænkt os, de bruges 
i stedet på de ældre, på nye motorveje, 
på at sænke afgifter og på flere penge, til 
dem, der i forvejen har mest. Og uden at 

jeg skal sige, hvad jeg mener om det, så vil jeg 
bare lige gøre opmærksom på, at der lige nu 
både lokalt og nationalt skæres uhyre meget 
i vi unges uddannelsessystem, og i vores alle-
sammens kultur.

Samtidig så stiger presset. Vi unge skal 
hele tiden blive bedre, dygtigere, hurtigere. 
Efterhånden har vi alle sammen venner og 
veninder, der er ramt af stress, angst og 
depression. Kan det virkelig være rigtigt? Er 
det sådan, det skal være at være ung i 2018? 
Når de voksne siger, at vi skal skynde os - løbe 
hurtigere og hurtigere - så tror jeg, at vi skal 
sætte foden i jorden og sige stop. For vi må 
aldrig glemme, at vi er ungdommen. Det er nu, 
vi skal lære, inspireres og have plads til at være 
dem, vi er, uden konstant at skulle presses ned 
i bestemte bokse eller være hånddukker i de 
voksnes perfektionistiske præstationssam-
fund.

Vi skal turde at tage del. Og vi skal huske at 
gøre det! Når jeg ser på alle jer, så kan jeg ikke 
lade være med at smile. Hvor er det vidunder-
ligt, at vi kan samles her - flere hundrede unge 
mennesker - for at være med til i fællesskab at 
skabe en bedre kommune at være ung i. For 

det er netop det, vi skal. Det er os, der er unge. 
Os, det hele handler om. Os, der er fremtiden.

Demokrati kommer ikke af sig selv. Det 
kommer af, at vi engagerer os, af, at vi lytter 
til hinanden med respekt og accept, af, at vi 
lige prikker til sidekammeraten, som måske 
ikke selv tror på, at de idéer han eller hun har, 
er værd at sige højt. 

Demokratiet, det er folkets styre - og folket, 
det er også vi unge.

For jo - vi unge vil have indflydelse. Og hvis 
ikke, vi får det, ja, så kommer vil selv og kræver 
det.

Lad det blive en enestående god Ungekongres 
i dag. 

Nu er min tid i Ungebyrådet slut, og jeg over-
lader ansvaret til det nye Ungebyråd. Af hjertet 
TAK til alle jer, som jeg har mødt på min vej.

Husk at blive ved med at være modige, at tage 
chancer, at stille spørgsmål, at standse op og 
trække vejret, at lytte og at råbe højt for jer 
selv og for hinanden, når der er brug for det!

 Al magt til vi unge!

Foto: 350 unge lytter til Nikolines 
tale under Ungekongres 2018 i 

Nørresundby Idrætscenter
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Kulturhusene 
2018
Overordnet har kulturhusene i 2018 haft mange kulturelle aktiviteter og tiltag, som 
også har haft til hensigt at skabe større sammenhæng mellem kulturhusene. Fx har 
Station10 og Street Station samarbejdet om en musikvideo, KULs teaterforestillinger 
fik hjælp til lyd/lys fra Station10 og KULs Tøjbazaar i Nordkraft og Modelskolen frem-
viste tøj fra de forskellige stande og meget, meget mere.

Der har endvidere været fokus på, at husene er meget bruger-
styret, og mange kulturelle tiltag kommer fra de unge selv. 
Husene bliver også brugt i dagtimerne til projekter internt i 
UngAalborg, lige fra ENKA, GROW, kurser, møder, til eksternt 
brug som skolevalgfag, understøttende undervisning, foræl-
dremøder, Kulturskolen og samarbejdsprojekter. 

2018 var også året, hvor Ungdomsringens Musikfestival indtog 
Nordkraft, hvilket har vist sig at være en stor succes, både for 
festivalen, men også for byen, hvor UngAalborg bærer en stor 
del af festivalen.

Station10
GameLab | eSport valghold | 
DM i Spiludvikling | Øvelokale | 
Studie | Skolereform-projekter | 
Modelskolen | TV | ENKA
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Street Station
15 faste kunstnere + 10 unge på løs plads | Unge 
aspiranter mellem 14-18 år | Workshops i graffiti og 
kunst | Workshop i uge 47-51 | Valghold i kunst og 
Street Art  | 5-10 Temadage på skoler | Workshop i 
ungdomsklubber | Grafitti-workshops på folkeskoler 
| Designevent i samarbejde med Labelles Gallery | 
Live Paint Workshops | Waterfestival og BOXTOWN 
| Samarbejde med Hovedbiblioteket | StreetMEKKA 
| Besøg fra klubber, skoler og andre aktørere i og 
udenfor Aalborg Kommune.KUL

GROW | Teaterfestival | Kurser | Dramahold | 
Teater uden grænser | Sommerskole UngAUC | 
Open stage | Vinylbazaar | Tøjbazaar  | Ungebyråd 
| Ungdomsringens Musikfestival
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Rent drikkevand
”Thanks Danish people for loving 
Uganda now SCCU1 have clean 
water from the constructed 
shallow well,” skriver Muganga 
Paul fra Mukono på UngAalborgs 
Facebook-side.

UngAalborg arbejder intenst på, 
at unge fra Aalborg Kommune kan 
blive en del af Global Youth Uganda 
2020-projektet. Projektet vil have 
fokus på FNs Verdensmål og på at 
skabe reelle forandringer for børn 
og unge i Uganda. 

Mange unge i UngAalborg 
brænder for at gøre en forskel 
for andre børn og unge i 
verden. I 2018 var det ikke 
mindst Afrika, der stod på 
UngAalborgs internationale 
dagsorden. Her kunne danske 
og afrikanske unge få et kultu-
relt perspektiv, der kunne rykke 
dem alle.  Calling

Africa 

Sexualisterne i Marokko
Sexualisterne, en af UngAalborgs fire ung-til-ung 
grupper, besøgte i sommeren 2018 unge i storbyen 
Fes i Marokko. På agendaen var kønsrollemønstre 
og menneskerettigheder. De unges rejse til Afrika 
var støttet af DUF-midler. I december var de to 
unge marokkanere, Ali Lagsab og Rihab Meziaty 
fra partnerorganisationen, Citizen of Street, på 
genbesøg i Aalborg. De evaluerede sammen med 
Sexualisterne sommerens fællesprojekt i Marokko 
og talte fremtidigt samarbejde. 

Sexualisterne har gennem årene haft samarbejde 
med og besøgt unge i Sydafrika, Tanzania og 
Marokko. 

Global Youth Uganda
UngAalborg har gennem flere år 
samarbejdet med Mukono Boarding 
School i Uganda i Afrika. I 2018 
gik turen til Uganda, som en del 
af hjælpeprojektet Global Youth 
Uganda. Med på den meget lange tur 
til Uganda havde de unge fx 65 ældre 
Ipads, som de unge på kostskolen 
skulle introduceres til af danskerne.  
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UngAalborg afholdt 
også Internationale 
Dage i Nordkraft i 
november, hvor en 
række skoleklasser 
deltog.
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FIRST LEGO LEAGUE UGE SEX

ARTSHOW

SEJESTE 8. KLASSE

TØJBAZAAR

EVENTS
& SAMSKABELSE

UngAalborg har i 
2018 gennemført 
en lang række 
events, hvor 
mange hundrede 
unge har deltaget. 
Men UngAalborg 
kan ikke gøre det 
alene. Samska-
belse er centralt 
for, at de mange 
events kan reali-
seres. Det gælder 
både skolerne 
og UngAalborgs 
øvrige netværk af 
eksterne samar-
bejdspartnere.

DM I SPILUDVIKLINGLAN EVENTS

UNGDOMSRINGENS
MUSIKFESTIVAL

UNGEDEMOKRATI

UNGEKONGRES

FILMKRAFT
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UngAalborg havde 
fokus på fritidsdelen  
i 2018
UngAalborg har i 2018 haft fokus på fritidsdelen. Det 
vil sige, at pengene er kommet derhen, hvor de unge er. 
Det betød helt konkret, at over 8500 unge deltog på et 
af UngAalborgs fritidstilbud i 2018. 

Prioriteringen betød også, at der blev udbudt et mindre antal hold i 2018 under 
partnerskabsaftalerne med skolerne. UngAalborg fokuserede i 2018 på at lokalisere, 
hvor organisationens ekspertise ligger, og hvad der giver mening i samarbejdet med 
skolerne.

Ungdomsklubber med større råderum 

Klubberne har fået større råderum – inden for 
rammer og budget – til selv at præge strukturen.  

”Fx har Hals Ungdomsklub i 2018 
holdt åbent 2 - andre gange - 3 
dage om ugen. Det har betydet, 
at de har kunnet holde åbent i 
længere tid. Flere klubber holder 
åbent i august og juni, endda i 
sommerferien. De har åbent, når 
behovet er der,” forklarer afde-
lingsleder i UngAalborg, Torben 
Jespersen Nielsen, der roser 
ildsjælene i de lokale klubber. 

“Vi har fokus på yderområ-
derne i kommunen. Vi har lavet 
ekstra indsatser i Hals, Tylstrup, 
Grindsted og Mou i 2018. Det er 

unge, som selv har ønsker om at 
få nye rammer. Vi udvider vores 
klubtilbud for at efterkomme de 
unges ønsker og behov,” siger han. 

Det har også været vigtigt i 
områder, hvor unge har været 
særligt udfordrede.  

”UngAalborg kan reagere hurtigt 
i forhold til SSP og trivselsper-
soner, klub- og skoleledere i 
lokalområdet. Jeg kan mærke, at 
klubberne kan gøre en forskel for 
de unge her og nu, men også på 
længere sigt,” siger afdelingsle-
deren.
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UngAalborgs nye  
vandcenter i Hals 

Friluftsliv 2018
Efter en fantastisk efterårssæson 
med over 1000 unge brugere i 
UngAalborg Vandcenter, plan-
lægger UngAalborg at udbygge 
Vandcentret med et satellitcenter 
i Hals. Det sker for at imødekomme 
de unge, som ikke altid har mulig-
heden for at komme ind til centrum 
af Aalborg og gøre brug af alle de 
mange aktiviteter, som UngAalborg 
tilbyder. 

Crossbanen i Hvorup 
I 2018 fik Crossbanen i Hvorup sin renæs-
sance. Fra tidligere at være benyttet af 
30-40 unge har ca. 270 unge fra forskellige 
klubber og fritidshold besøg banen i 2018. 
Vel at mærke unge, der ikke tidligere har 
kendt til Crossbanen. Under Aktiv Sommer 
har vi også kørt 2 cross-hold i 2018. 

Aktiv Sommer 2018
“Aktiv Sommer er et billede på et særdeles 
effektivt og velfungerende samarbejde. I 2018 
har UngAalborg blandt andet haft hold i parkour, 
SUP, Cross, Modelskolen og street art. Aktiv 
Sommer er en god platform til at nå børn og 
unge. I 2018 benyttede mere end 12000 sig af 
Aktiv Sommer. Det viser, at der er stort behov 
for tilbud til børn og unge i starten og slutningen 
af sommerferien” siger Torben Jespersen 
Nielsen.

Juniorklubberne  
- et godt tilbud
“Med Juniorklubberne laver UngAalborg et 
tilbud, der retter sig mod skolernes mellem-
trin. Jeg har været rundt i juniorklubberne 
og leget medarbejder for en dag. Jeg må 
sige, at jeg blev ret imponeret over vores 
tilbud. Jeg har mødt en alsidighed og 
fleksibilitet blandt medarbejderne. De er 
bare gode. Og så har de nogle fantastiske 
rammer til drive juniorklubberne. Jeg blev 
positivt overrasket over, hvor mange børn, 
der benytter sig af tilbuddet,” fortæller 
Torben Jespersen Nielsen. 
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UngAalborgs budget 2018: 56.924.000 kr. 

Fakta og nøgletal

Junior- og ungdomsklubber i  
skoleåret 2017/2018

JUNIORKLUBBER 
6 klubber med 251 deltagere  
239 i 2016/2017

UNGDOMSKLUBBER 
32 klubber med 2.388 deltagere 
2.368 i 2016/2017

Andre fritidsaktiviteter i skoleåret 
2017/2018
UngAalborg har haft 1.967  elever på events  
(fx Sejeste 8. klasse, demokratidag, International dag, Uge Sex...)

Almene undervisningshold + valghold/UUV/talenthold i skoleåret 
2017/2018
Der har i 2017/ 2018 været en stigning i antallet af almene fritidshold i UngAalborg, mens der tilsvarende er et fald i 
antallet af UngAalborg-reformhold på skolerne. 

Almene projekthold   296 hold / 8.598 deltagere (265 hold med 7.340 deltagere i 2016/2017)
Valghold    118 hold / 1.765 deltagere
Understøttende undervisning 37 hold / 1.264 deltagere
Talenthold   13 hold / 171 deltagere

  I alt 2017/2018   464 hold / 11.798 deltagere (2016/2017 480 hold med 12.542 deltagere)

Knallertkørekort 2017/2018 
Undervisning i færdselslære og knallertkørsel  
18 hold med 264 deltagere 

Undervisning i fædselsrelateret førstehjælp  
18 hold med 261 deltagere 

 I alt 2017/2018 36 hold med 525 deltagere  
(691 i 2016/2017)
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Tallene for kulturhusene dækker over: projekter, ENKA, eSport, Gamelab, studier, tv, øvelokaler, skoleprojekter, Modelskolen, GROW, 
forældremøder, teater, drama, kurser, Sommerskole, Open Stage, juleklip, Ungdomsringens Musikfestival, Tøjbazaar og Vinylbazaar, 
Ungebyråd/udvalg, Demokratidag, Internationale Dage, Læringslokomotivet, Designworkshop, Faste pladser i Street Station, Gæste-
kunstnere, Valghold, Events, Workshops, Temadage, Live Paint, Samarbejdsprojekter, Besøg fra kommuner, skoler, klubber og drop in.

UngAalborg Uddannelsescenter 2018Kulturhusene 2018

KLASSETYPER Alder Antal

Erhvervsklasser 15 - 19 år 85
Prøveklasser 15 - 19 år 85
Praktikklasser 18 - 23 år 65
Ungeklasser 18 - 25 år 75
Afklaringsforløb / ENKA 14 - 18 år 45

FULDTIDSELEVER I ALT 355

ØVRIGE AKTIVITETER ALDER ANTAL

Sommer-, efterårs- og vinterskole 18 - 25 år 65
Værkstedskurser 14 - 17 år 45
Studiestøtte 18 - 25 år 40
Enkelt fag 14 - 16 år 10

ELEVER I ØVRIGE AKTIVITETER I ALT 160
 

Fordelingen af unge i målgruppen hos UngAalborg Uddannelsescenter 

UngAalborg har 3 kulturhuse (Station10, Street Station og KUL) hvor ikke-registrerede  
medlemmer kan komme og gå efter behov. 

I alt 14.222 igennem dørene  
(Ca. 9% af de unge i kulturhusene er over 20 år)
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Fondsmidler og sponsorater 2018
Nordea Fonden (DM i spiludvikling)    10.000 kr.
Ungdomsringen (DM i spiludvikling)    5.000 kr.
Unity Technologies (DM i spiludvikling – gavekort)  3.000 kr.
CEGO (DM i spiludvikling)     2.500 kr.
PlayGames (DM i spiludvikling – gavekort)   400 kr.
DUF (Sexualisterne – Marokkansk samarbejde)   138.970 kr.
DUF (Sexualisterne - Marokkansk samarbejde)   18.979 kr.
Læringslokomotivet      168.750 kr. 
Hiphophub/ Nordeafonden (Old School Hip Hop Jam)  18.000 kr.  
EVS 2017/18  Erasmus+ (2017/2018)       223.074 kr.

FONDSMIDLER OG SPONSORATER I 2018   588.673 KR.

Facebook 2018
 
Periode: 1. januar – 31. december 2018 / Tal hentet i Facebook 
indblik. 

facebook.com/ungaalborg
Synes om: 1360 (31. december 2018)
Følgere: 1398 (31. december 2018)

KØN 2018
Kvinder 61% heraf 24% 13-24 årige
Mænd: 38% heraf 17% 13-24 årige
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