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Organisation 2010

Ungdomsskolen havde i 2010 
585 ansatte, hvoraf der var 

123 månedslønnede og
462 timelønnede.
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Der er gode grunde til dette. ”Livet leves forlæns, men forstås baglæns” 
som en klog filosof engang sagde. For at det kan ske, skal vi huske, 
hvad vi har udøvet og derpå foretage refleksionen, som giver grobund for 
lærdom. Det er ikke altid, at vi husker at fortælle andre, hvad vi gør eller 
hvad vi har lært. Den mission opfylder årsberetningen.

Ung Aalborg er en vigtig aktør, når det handler om 
den ungdomspolitiske scene i Aalborg Kommune. Vi er 
bevidste om, at de fleksible og mangfoldige muligheder, 
som gennem lovgivningen gives ungdomsskolen, 
forpligtiger. Derfor er Ung Aalborg bevidst om sin 
rolle og byder aktivt og udfordrende ind, når aktuelle 
problemstillinger omkring unge er på dagsordenen.

Det fremgår også af den overordnede virksomhedsplan 
for Ung Aalborg for perioden 2010-2014, hvor 
emnerne uddannelse til alle, demokrati, sundhed, 
kultur og forebyggelse under det overordnede tema 
”inklusion” er udvalgt. Arbejdet med at omsætte 
virksomhedsplanens vision til handlinger i det virkelige 
liv er gennem 2010 sket i henhold til den udarbejdede 
plan. Der er ingen tvivl om, at den store involvering af 
medarbejdere i udarbejdelsen af virksomhedsplanen 
sikrer et medejerskab, som gør, at Ung Aalborg er 
leveringsdygtig, når det handler om at omsætte ord 
til handling. En vigtig egenskab, da det styrker Ung 
Aalborgs troværdighed, som er afgørende for at det 
politiske system vil give opgaver til Ung Aalborg.

Arbejdet med virksomhedsplanen er i 2010 blevet fulgt 
op med udarbejdelsen af decentrale virksomhedsplaner 
for sektionen for lokale indsatser, Ung AUC og 
ungdomshusene. Alle virksomhedsplaner er 
tilgængelige på hjemmesiden. Der er grund til at takke 
alle involverede medarbejdere for det store og seriøse 
arbejde.

2010 var et aktivt år for Ung Aalborg. Der blev vedtaget 
en ny struktur for organisationen med opstart 1.august. 
En ny struktur giver altid diskussioner, men endnu 
engang er der grund til at være stolt af Ung Aalborg 

og vores kultur, som trods uenigheder undervejs altid 
fører til, at tingene kommer til at fungere med kvalitet. 
Grunden til det er, at Ung Aalborg har medarbejdere, 
der er dybt engageret i arbejdet med og dedikeret til 
de unge. Fusionen mellem Ung AUC og Afdelingen 
for tosprogede unge, som startede i 2009 har også 
krævet en stor indsats af alle involverede for at lykkes 
med at smelte to kulturer til en. Det store arbejde har 
resulteret i, at Aalborg Kommune for de samme midler 
får iværksat undervisning for betydeligt flere unge. 
Samtidig får de unge langt større fleksibilitet.

2010 var også året, hvor Projekt Uddannelsesløft 
blev igangsat. Et stort projekt muliggjort af et 
partnerskab mellem Det Obelske Familiefond, Tryg 
Fonden, Lærerstandens Brandforsikring, Ung Aalborg, 
Aalborg Kommune. Projektet som omfatter 22 
uddannelsesinstitutioner løber frem til 2014 og skal 
sikre en højere kvalitet i undervisningen af unge med 
anden etnisk baggrund.

I 2010 blev Fritidsjob Aalborg nybeskrevet så en større 
sammenhæng med Ung Aalborg blev sikret. KUL har 
leveret spændende kulturoplevelser i Nordkraft, Station 
10 har leveret mange gode udsendelser i radio og TV. 
Nye produkter har set dagens lys omkring ”uddannelse 
til alle”.
Det vil være forkert at fremhæve nogle frem for andre, 
da Ung Aalborg er som et symfoniorkester, hvor alle skal 
levere deres bidrag i den rigtige toneart og den rette 
kvalitative udførelse for, at musikken klinger smukt. Det 
sker i Ung Aalborg, og det skete også i 2010. 

Der er grund til at være stolt. Tak for indsatsen til alle. 

God læselyst. 

Ole Schøler
Ungdomsskoleinspektør

Hans Henrik Henriksen 
Formand for ungdomsskolebestyrelsen
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Glimt fra 2010
Hvorfor skue bagud, når opgaven er den modsatte: at være på forkant med udviklin-

gen? 
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UngAalborg vil gøre sit til at stræbe mod at 95% af alle 
unge i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor 
har UngAalborg sat en kraftig streg under ”Uddannelse til 
alle” som et centralt indsatsområde.

Projekter, kurser og 
fleksible forløb

 VÆrksteDs-kurser
   Folkeskolens specialklasser

 lektieCAfÉer
   Enggårdsgade 65
   Ny Kastetvej 1-3
   VUC, Vesterbro

 fsA og fs10
   14 - 19 år
   Prøveforberedende enkeltfag

 ANDre Projekter
i samarbejde med 
Ungdomsskolens øvrige parter

 fleksible forløb:
i sAmArbejDe meD uu-AAlborg 
og jobCeNter uNg
   13 - 23 år 
   Uddannelsesafklaring
   Erhvervsafklaring
   Faglig opkvalificering 
   Personlig udvikling/netværk

støtte 
i orDiNÆre forløb

 HolDuNDerVisNiNg.
sÆrligt tilrettelAgte
gruNDforløb
   16 - 25 år
   Tech College

       
 lektieCAfÉ &

stuDiestøtte
   16 - 25 år
   Erhvervs- og gymnasiale 

uddannelser

målretteDe 
klAssetyPer

 flexklAsse 8
   14 - 15 år 
   Enggårdsgade 65

       
 sProgflexklAsse

   15 - 18 år
   Enggårdsgade 65

       
 flexklAsse 9

   15 - 17 år
   Enggårdsgade 65 

       
 PrøVeklAsse

   15 - 17 år
   Enggårdsgade 65 

       
 10. PrøVe 

   15 - 18 år
    Enggårdsgade 65

       
 10. erHVerV

   15 - 18 år 
   Enggårdsgade 65

       
 uNgePrøVeklAsse

   17 - 20 år
   Enggårdsgade 65

       
 uNgeerHVerVsklAsse           

   17 - 23 år
   Enggårdsgade 65

       
 HeltiDsklAsse 

   14 - 18 år
   Enggårdsgade 65/Ungdomscenter 

Sejlflod
       

 bAsisklAsse
   17 - 23 år
   Ny Kastetvej 1-3 

 fortsÆtterklAsse
   17 - 23 år
   Ny Kastetvej 1-3 

       
 uNgeklAsse

   18 - 25 år
   VUC

  lokale lektiecafeer

  Det åbne læringsrum

  ord- og talværksted

  fritids jobformidling

  elevcoach

  fra værested til lærested

  Voxværk

  Projekt uddannelsesløft

  ungecoach

  rollemodeller

  Projekt unge mødre

  Partnerskabsaftale
med folkeskolerne

øVrige tiltAg 
i forhold til uddannelse til alle

Figuren herover viser alle UngAalborgs initiativer i forbindelse med 
Uddannelse til alle. Centralt ligger UngAalborg Uddannelsescenter 
omgivet af individuelle tilbud, der alle har til formål at hjælpe unge 

med at komme videre med en uddannelse.

Illustration: Mads Sawman
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Uddannelse til alle 2010
20% af alle unge får aldrig en ungdomsuddannelse  
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VoXværk  (se side 6)
er et tilbud om udvikling til unge i 7.-10. klasse og 
på ungdomsuddannelser. VoXværk er for unge, hvis 
lave selvværd og selvtillid giver så dårlig trivsel, at 
det påvirker skole- og uddannelsesforløbet negativt. 
VoXværk henvender sig ikke til behandlingskrævende 
unge eller unge med misbrug.  
 
Lektiecaféer 
giver alle unge mellem 13-19 år mulighed for at få 
hjælp til det daglige skolearbejde. UngAalborg tilbyder 
lektiecaféer over en bred kam.    

Det Åbne Læringsrum 
giver unge mulighed for at designe deres egen 
uddannelse i dansk, matematik og engelsk. De kan 
møde op uden forudgående tilmelding og ”bestille” 
gratis undervisning på stedet. Undervisningen foregår 
på Stationen alle hverdage mellem kl. 9.00 og 13.00.  

Ord-Tal-Værkstedet 
tilbyder unge hjælp til de opgaver, som de arbejder med 
under deres uddannelse på f.eks. Tech College Aalborg, 
gymnasiet eller handelsskolen.  Ord-Tal-Værkstedet på 
Stationen har åbent to eftermiddage om ugen.  

Fritidsjob Aalborg 
rådgiver og vejleder unge til at finde relevante 
fritidsjobs – herunder at udarbejde CV m.m. Herudover 
arbejder Fritidsjob Aalborg med forskellige projekter, 
som gør unge klar til at varetage et fritidsjob – fx 
babysitterkursus, legepatruljer og foreningssamarbejde. 

Rollemodellerne (se side 6)
er unge med en anden etnisk baggrund end 
dansk, der gennem eget rolle-eksempel fortæller, 
at det kan lade sig gøre at tage en uddannelse 

på trods af mange udfordringer. Rollemodellerne 
er ung til ung kommunikation. Besøg på bl.a. 
uddannelsesinstitutioner, i foreninger og 
ungdomsklubber. 

Fra Værested Til Lærested 
vil motivere unge til det boglige og give dem mod på at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Det sker gennem 
en praktisk tilgang til tværfaglige temaer. Fra Værested 
til Lærested er for unge i 7. – 9. klasse på en af skolerne 
i Aalborg SØ. 

Ungecoach 
er et tilbud til unge i folkeskolens ældste klasser (7.-10. 
kl.), som trænger til et pusterum fra skolen. I et 8-ugers 
forløb hjælper tre kyndige coaches eleverne til at finde 
vejen til et gladere skoleliv.  

Elevcoach 
er til for at støtte eleverne på Tech College Aalborg, så 
de kommer bedst muligt gennem uddannelsesforløbet. 
UngAalborg og Tech College Aalborg har i samarbejde 
ansat fire elevcoaches. 

Projekt Unge Mødre 
er et tilbud til unge mødre mellem 18-30 år. Kurset 
foregår i samarbejde med Center for Livskompetencer – 
Kvindedaghøjskolen i Aalborg. 

Projekt Uddannelsesløft (se side 6) 
Projekt Uddannelsesløft, der løber over fem år, er 
et ambitiøs udviklingsprojekt, der skal hjælpe unge 
tosprogede til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Projektet bygger på tværinstitutionelt samarbejde på 
både medarbejder- og ledelsesniveau.

Årsberetning 2010: Uddannelse til alle 2010

UNGAALBORG Uddannelsescenter er for unge i alderen 14 – 25 år

Undervisningen er aktivitetsbaseret og kombinerer teoretisk og praktisk læring.  UngAUC har følgende faste 
aktiviteter:

• 12 forskellige klassetyper med målrettede forløb som afslutning på grundskolen og i overgangen til videre 
uddannelse. Mulighed for at afslutte med Folkeskolens Afgangsprøve og 10. klasseprøve. 

• Prøveforberedende enkeltfag (FSA/FS10) i fagene dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik

• Danskuddannelse

• Værkstedskurser for de ældste elever i folkeskolens specialklasser

• Lektiecaféer og studiestøtte på ungdomsuddannelser 
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Årsberetning 2010: Uddannelse til alle 2010

VoXværk cykler deruda’

Første kuld af VoXværk-unge er 
begejstrede for projektet, der skal 
hjælpe unge med lavt selvværd/ 
selvtillid og bryde den negative spiral i 
skolen eller på uddannelsen. 

Der sidder de så med deres personlige problemer. En 
håndfuld piger og en dreng. Én kan ikke lide at være 
midtpunkt, én anden tør ikke stole på folk, én tredje har 
besvær med at fremlægge. Fra VoXværk starter mandag 
morgen, er det som om, de alle taler med samme 
stemme – fortroligheden er der fra dag et. 

Christina er med på grund af sit vægtproblem og 
negative tanker om sig selv. Hun er begejstret for 
sin uge på VoXværk og har skrevet et langt brev til 
UngAalborg.  
”Jeg har lært, at jeg sagtens kan føre ting, jeg sætter 
mig for, ud i livet, at jeg måske ikke gider noget, når 
jeg vågner (altså lige nu og her), men når man gør 
det alligevel, er det alt værd. Jeg har fx cyklet 12 km, 
hvor jeg faktisk gættede på, at det var 4 km… jeg 
tror stadigvæk ikke helt på det endnu... 12 km lyder 
af meget når man siger det, men i virkeligheden så 

det bare noget i 
hovedet, der gør, at vi 
mennesker er dovne 
og umotiverede. Jeg 
kan meget mere, end 
det jeg selv tror, det 
har jeg bevist overfor 
mig selv (… )Du får 
så meget igen… her 
bagefter er jeg i fuld 
gang med at ændre 
livsstil, og de negative 
tanker prøver jeg at 
vende til positive… det 
er klart en uge, jeg ikke 
vil glemme…” 

Om VoXværk
VoXværk henvender sig til unge på 7.-10. klassetrin 
og elever på ungdomsuddannelserne. Det kan for 
eksempel være stille unge, ensomme unge, ”klassens 
klovn” eller unge, der har været udsat for mobning. De 
unge fra VoXværk gennemgår et ugeforløb. Optagelse 
på VoXværk sker efter henvisning fra trivselsperson, 
klasselærer, kontaktperson, studievejleder eller UU-
vejleder.

Rollemodeller

Det har igen været et succesfuldt år 
for Aalborgs korps af rollemodeller, 
i hvert fald hvis man måler succesen i 
den ros og anerkendelse, de får ved de 
arrangementer, som de har deltaget i 
2010. 

Rollemodellerne har været på en del besøg rundt 
på forskellige skoler og institutioner i Aalborg, men 
har også deltaget med deres oplæg og inspiration til 
forskellige konferencer og hos frivillige organisationer. 
Rollemodellerne deltager også hvert år på en 
landsdækkende camp sammen med landets andre 
rollemodeller.

Fakta om rollemodeller
• Der findes ca. 250 rollemodeller i hele Danmark. De 

fleste har en anden etnisk baggrund end dansk. 15 af 

dem kommer fra Aalborg med rødder i 7 forskellige 
lande.

• Rollemodellerne inspirerer og motiverer gennem 
ung til ung-formidling andre unge til at tage en 
uddannelse. 

• Rollemodelkonceptet blev startet af 
Integrationsministeriets ”Brug for alle Unge”-indsats 
i 2003. 

Pige fra VoXværk projektet. 
Foto: Mogens Rude.

Rollemodellerne  på camp i 
Vejle. Foto: Mishel  Betsagoo.
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Årsberetning 2010: Uddannelse til alle 2010

Rundt om Projekt 
Uddannelsesløft 

”Projekt Uddannelsesløft skal primært 
løse den udfordring, at vi har for 
mange tosprogede unge, der ikke 
tager en ungdomsuddannelse,” siger 
projektleder, Helle Tobiassen.

Tosprogede unge skal inkluderes
Projekt Uddannelsesløft vil på tværs af uddannelsesregi 
forsøge at inkludere de tosprogede unge i langt højere 
grad. Projektet tager udgangspunkt i tosprogede elever, 
men vil også have en positiv afsmitning på de etnisk 
danske unge i klasserne.

”Vi arbejder med inkluderede pædagogik, med 
nærhed. ”Ordet ”inklusion” er ikke kun fysisk, men også 
tilpasning af undervisningen, så man tager højde for 
den enkelte elev,” siger Helle Tobiassen.

Sproget i fokus
I projektet har man bevidst fravalgt en kulturel 
vinkel og valgt at fokusere på en sproglig. Sproget 
i klasseundervisningen er forskellig fra det 
hverdagssprog, som mange tosprogede kender. 

”De er ikke i besiddelse af det ordforråd, der er 
nødvendigt at have for at kunne følge det faglige niveau 
i undervisningen. De ved måske ikke, at en rektangel er 
en firkant, eller ”at spejle” i matematik er noget andet 
end spejlet på væggen derhjemme, eller at man ikke 
kan spise bropiller,” forklarer hun.   

Tværinstitutionelt samarbejde
Projekt Uddannelsesløft er kun mulig gennem et tæt 
samarbejde på både medarbejder- og ledelsesniveau 
mellem 9 af Aalborg Kommunes folkeskoler, der 
har en større andel af etniske børn og unge, UU-
Aalborg (Ungdommens Uddannelsesvejledning), 
erhvervsskolerne og otte gymnasieskoler i Aalborg-
området. 

Projekt Uddannelsesløft er et udviklingsprojekt, der 
ikke mindst skal styrke de faglige kompetencer hos 
undervisere og vejledere. Udvalgte medarbejdere 
på uddannelsesinstitutionerne deltager i 
Projekt Uddannelsesløfts undervisningsforløb, 

der så efterfølges af arbejde med at udvikle 
klasseundervisningen. Projektet skal endvidere tjene 
som fremtidig metodeudvikling, når medarbejderne 
melder tilbage under projektforløbet.  

”Vi skal producere ny viden,” siger Helle Tobiassen om 
projektets metodeudvikling. 

Ambitiøse mål for Projekt 
Uddannelsesløft
Overordnet er målene for Projekt Uddannelsesløft at 
højne karaktergennemsnittet for tosprogede elever 
ved afgangsprøverne i folkeskolens 9. klasse med min 
0,2 karakterpoint over de næste fem år (2010-2014). 
I erhvervsskolerne skal projektet halvere frafaldet 
af tosprogede elever fra 60 % i 2008 til 30 % i 2014. 
Endelig sigter projektet mod at fordoble antallet af 
tosprogede elever på gymnasierne fra 4 % i 2008 til 
min. 8 % i 2014.

Millionstøtte fra fonde
Det er UngAalborg og Aalborg Kommune, der står 
bag Projekt Uddannelsesløft i partnerskab med fonde 
såsom TrygFonden og Det Obelske Familiefond, som har 
ydet milliontilskud.    

Introduktion af Projekt 
Uddannelsesløft for involverede. 

deltagere. Foto: Mogens Rude.
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Billede fra afholdelsen af 
Aalborgs Sejeste 8. klasse 2010 

Foto: Mogens Rude

Den Sejeste 8. Klasse
Norgesfærgen sejler ikke. Vindstødene er for massive. Så årets konkurrence om at blive Aalborgs 
Sejeste 8. Klasse er vel aflyst? Nej, det er Aalborgs SEJESTE 8. klasse!
”Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr, men dårlig påklædning,” understreger Anne, der 
kæmper sammen med sin klasse, 8.A fra Filstedvejens Skole, mod en række andre klasser. Klassen 
tanker op med madpakker, efter de har dystet i discipliner i Vikingeland og Battlezone ved 
Vesterkæret Skole. Forude venter en tur i Waterworld - Friluftsbadets oprørte vande med udspring, 
kajakroning, kamp i vandet og andre meget våde konkurrencer. Også klassekammeraten Mads er 
klar til at møde vandmasserne. Han glæder sig ligesom Anne især til at prøve udspring.

aalborg ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk

Årsberetning 2010: Sundhed 2010

Sundhed 2010
Noget klogt som beskriver sundhedens vigtige rolle  
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...Mens madpakker og skriveblok er ved at lette, da 
det blæser en halv pelikan, fortæller Mads og Anne, at 
klassen stadig har en chance for at vinde konkurrencen, 
hvis det går rigtig godt i Waterworld. Nu bryder en livlig 
diskussion ud ved bordet om, hvordan pointhøsten 
egentlig har været.  Har de foreløbig tabt to eller tre 
kampe?  Uanset stillingen er humøret lige så højt som 
vinderinstinktet hos 8.A.
Mads og Anne er godt tilfreds med konkurrencen. ”Det 
er fint med Aalborgs Sejeste 8. Klasse. Der er mange 
sjove aktiviteter,” siger Mads, der specielt var vild med 
disciplinen ”Menneske-bordfodbold”. Begge synes 
også, at det er hyggeligt at møde et hav af venner i 
Friluftsbadet. 
8.A på Filstedvejens Skole fighter i vandet. De vinder 
flere konkurrencer, men når ikke vinderholdet 8.B fra 
Nibe Skole, der løber med førstepræmien: en alternativ 
triatlon og vinder-t-shirts.

Kick Off i 2010 

Kick Off, UngAalborgs projekt for overvægtige unge, er 
still going strong. 2010 viste en positiv udvikling hos de 
unge deltagere. 
   De unge modtager personlig coaching i spise- og 
motionsvaner – i den forbindelse inddrages forældrene 
i projektet. De unge træner hver uge sammen med 
ligesindede unge i Haraldslund. 
   Kick Offs deltagerevaluering viser, at de unges 
fedtprocent og vægt falder, mens konditallet bliver 
forbedret.       
   Samtidig finder de unge hurtigt sammen i en 
homogen gruppe, og de fleste har oplevet god trivsel og 
forbedret selvværd gennem Kick Off. 
   Der er generelt tale om tillukkede unge, der er fagligt 
svage i skolen og ofte oplever ligegyldighed eller ringe 
opbakning fra forældrene. Det er kendetegnende, at 
både børn og forældre har svært ved at tage ansvar.

Skiture 2010

2010 var året, hvor UngAalborg stod bag flere skiture 
for unge i Aalborg Kommune. Der var blandt andet 
tre ture til Hovden i Norge, hvor der deltog 65 unge 
på hver tur samt en 6-dages tur til Innsbruck i Østrig, 
hvor der var 35 unge med. Derudover har flere af 
UngAalborgs klubber arrangeret egne skiture for de 
unge i klubberne.

Action i Frankrig

Sommer-actionturene til det spektakulære Les Vans i 
Frankrig har i flere år været en kæmpe succes. I 2010 
lod en stor gruppe unge sig igen udfordre på styrke, 
teknik og ikke mindst mod, da de besøgte Les Vans. 
Byen Les Vans ligger i området Ardèche, tæt på den 
bjergrige nationalpark Cévennes, i Rhône-deltaet syd 
for Lyon. Området omkring Les Vans danner med sine 
klippeformationer, huler og flod den perfekte ramme 
om action-udfoldelser.

Fra kajakker til idrætstrailer

”Det kører rigtigt godt. Vi har haft travlt i 2010. Det 
er dejligt, at tingene bliver brugt,” siger Frank fra 
UngAalborgs Servicecenter. 
   UngAalborgs Servicecenter holder til i Skalborg og på 
Vesterkæret Skole, hvor ansatte i UngAalborg kan låne 
udstyr til en aktivitet eller et hold gratis. Sommerudstyr 
som fx kanoer, mountainbikes, kajakker hører til i 
Skalborg, mens man på fx har skiudstyr på Vesterkæret 
Skole.
   Det er også Servicecentret, der ligger inde med 
Idrætstraileren – fyldt med lege- og sportsudstyr. 
Idrætstraileren er blevet flittigt brugt i 2010.      

Rapelling er en af udfordringerne 
fra actionturen til Frankrig. 

Foto: Lone Klausholm  
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Fritidsjob Aalborg i 2010

2010 stod i forandringens tegn i boligområderne 
Løvvangen og Skelagergårdene. Det samme gjaldt 
Aalborg Øst, en bydel, der størrelsesmæssigt svarer til 
Hobro. De tre områder er kendetegnet ved, at rigtig 
mange beboere er på overførselsindkomster. Mange 
unge vokser derfor op uden at kende til jobmarkedet, 
da hele familien er på overførselsindkomst. Det 
forsøger Fritidsjob Aalborg at råde bod på ved at hjælpe 
unge til at få sociale kompetencer og kvalificere dem til 
et fritidsjob. 

”Der er større chance for, at de får et bedre liv, hvis 
de har prøvet at have et fritidsjob,” siger Vibeke 
Biegel, UngAalborgs børne- og ungekoordinator i 
9220-projektet i Aalborg Øst. 

De boligsociale områder er også i den situation, 
at der ikke er mange jobmuligheder for de unge i 
nærområdet, hvis man for eksempel er en pige eller 
dreng på 14 år. Fritidsjob Aalborg har imidlertid sat 
projekter i gang som Babysitterkursus og Legepatruljen, 
så unge kan få et fritidsjob i kortere eller længere tid. 

”Før havde pigerne på babysitterkurset gået med aviser, 
fordi det var det eneste job, de kunne få. Nu har de 
fået et helt andet ansvar og relationer,” påpeger Mette 

Gram Rugholm fra Fritidsjob Aalborg.

”Det er vigtigt at understrege, at det ikke bare handler 
om at få et fritidsjob. Mange unge er blevet trænet i 
sociale kompetencer. Det er vi lykkedes med i 2010,” 
siger hun. 

Hele Fritidsjob Aalborg ville være umulig uden et godt 
samarbejde mellem interne og eksterne partnere.

”Rigtig mange har været med til at støtte op om 
Fritidsjob Aalborg. Ikke mindst gennem faglig viden og 
frivillig arbejdskraft,” siger Mette Gram Rugholm. Hun 
fremhæver især foreningslivet i områderne, som et 
væsentligt element. Det er da også i 2010 lykkedes at 
inkludere unge i foreningerne. Unge, der ellers ikke ville 
være med i foreningslivet. Et eksempel er to somaliske 
piger fra Aalborg Øst. DGI har betalt for, at pigerne har 
fået en træner- og lederuddannelse. Pigerne er nu i 
gang med at træne et miniputhold af fodboldpiger.

Samarbejde på tværs 

2010 bød på samarbejde på tværs mellem de 
boligsociale område. Løvvangen i Nørresundby havde 
babysitterkursus og Medieunge-hold sammen med 
unge fra Aalborg Øst. Og Skelagergårdene var sammen 
med de øvrige, da den årlige pigetur gik til Århus. 

UngAalborg har været en vigtig medspiller 
i forhold til at sætte ting i gang i 

Skelagergårdene. 
Foto: Reinhard Westerhold
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Pigeturen - som er for de, der ellers ikke ville få nogle 
oplevelser i sommerferien – havde 50 deltagere. 
”Vi slår flere fluer med et smæk, når vi samarbejder på 
tværs. De unge får mulighed for at møde andre unge 
udenfor lokalområdet. Der er samtidig ressourcemæssig 
besparelse, da det stort set ikke koster flere ressourcer, 
når der koordineres på tværs,” forklarer Mette Gram 
Rugholm.

Partnerskab med folkeskolerne

I 2010 har UngAalborg haft succes med 
partnerskabsaftalen med folkeskolerne. Et eksempel er 
en gruppe drenge i 7. og 8. klasse på Herningvej Skole, 
der mistrivedes og var truet af ”drop out”. En hurtig 
indsats fra nogle engagerede lærere og UngAalborg 
betød, at der blev oprettet et ungdomsskolehold, hvor 
drengene kunne spille fodbold og indgå i sociale events 
med lærerne. 
”Det lykkedes at få skabt et fællesskab gennem holdet, 
så det har været muligt at fastholde de unge,” fortæller 
UngAalborgs Vibeke Biegel.

Bedre image, ingen hærværk i 
2010

Skelagergårdene har de seneste år været en del af 
en omfattende boligsocial indsats i et område, hvor 
34% af beboerne har anden etnisk herkomst. Det 
har blandt andet udmøntet sig i et nyt Multihus, 
der rummer kulturer og alle aldre på tværs. Alt fra 
ungdomsklub over arabisk børneklub til zumba for 
etniske kvinder. UngAalborg har været med hele vejen i 
Skelagergårdene. 
”UngAalborg har været en vigtig medspiller i forhold 
til at sætte ting i gang herude i Skelagergårdene,” siger 
Søren Sørensen, projektleder i Skelagergårdene og 
ansat af Hasseris Boligselskab.  
”Det, vi kan mærke, er, at de unge nu kommer mange 
steder fra. Og det er vigtigt, at der kommer unge 
udefra. Før kom unge ikke til Skelagergårdene, fordi 
stedet havde et dårligt ry. Det har ændret sig. Så der er 
sket en image-bearbejdning, og det er positivt,” siger 
Søren Sørensen og tilføjer:
”Vi kan se, at der i dag er et minimum af hærværk. Fra 
2009 og igen i 2010 har vi stort set ingen hærværk haft i 
Skelagergårdene, mens der før blev begået hærværk for 
100.000 kr. om året.” 
Han er klar over, at det skyldes den fælles indsats af 
samarbejdspartnere i området, men han tøver ikke 
med at fremhæve UngAalborgs klub og sommerferie-
aktiviteter som centrale faktorer, når det handler om at 

modgå hærværk. 

Sexualisterne i 2010

For Sexualisterne – unge, der rådgiver andre unge om 
blandt andet sikker sex, prævention og følelser – var 
2010 et travlt og begivenhedsrigt år. Især foråret bød på 
masser af jobs i forbindelse med Uge Sex-kampagnen. 
De unge fandt også tid til at komme på fortsætterkursus 
for Sexualisterne og afholde en workshop sammen med 
Jammerbugt og Mariagerfjords Sexualister. 
Ledere og tovholdere på Sexualisterne mødtes også 
for sammen at udvikle og diskutere Sexualisterne 
fremadrettet. 

”I 2010 har vi sagt farvel til mange af de sexualister, 
der har været med de seneste 4 år. Det betød, at vi 
skulle starte en ny gruppe op. Der viste sig at være 
stor tilslutning til at melde sig som Sexualist. Vi 
holdt jobsamtaler og har nu en gruppe på 13 unge. 
Vi har brugt hele efteråret på at gøre dem klar og 
uddanne dem. Blandt andet var vi på begynderkursus 
med Sexualisterne i september,” fortæller Christina 
Konradsen, tovholder på Sexualisterne. 

I 2010 startede et nyt forsøg, hvor nogle af de ”gamle” 
Sexualister har stået for at undervise på gymnasierne. 
”Det er et forsøg, som vi vil bygge videre på, da vi 
mener, at behovet er der,” udtaler Christina Konradsen. 
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Bandet Apollo  til en af koncerterne på KUL. Foto: Mogens Rude

Skatehallen. Foto: Mogens Rude

Foto: Mogens Rude

Foto: Mads Sawman

Station10. Foto: Rolf Bekker
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Ungdomscenter Sejlflod 

2010 har i lighed med de øvrige år været præget af 
stor aktivitet. I både forårs- og efterårssæsonen har der 
været aktiviteter i værkstederne, i klublokalerne og i 
multihallen fra mandag til torsdag. Der har desuden 
været en del fredags- og weekendaktiviteter.
 
”I hele skoleåret har skoleprojekt ”Fra værested til 
lærested” fungeret på Ungdomscentret, og fra august 
blev Ungdomsskolens Heltidsundervisning flyttet til 
Ungdomscentret, hvilket betyder, at der hver dag er 
undervisning,” siger Ungdomscenter Sejlflods leder, 
Knud Nørgaard.  

I det hele taget bliver faciliteterne brugt af en række 
interne brugere. UngeCoach, Vejgaard Ungdomsklub, 
Pigeklubberne fra Aalborg Øst og Sønderbro Ung-
domsklub har alle overnattet på Ungdomscenter 
Sejlflod. Som tidligere har en række skoler, foreninger 
og organisationer benyttet centret i 2010. Blandt andet 
har Klarup Skole haft en del aktiviteter som erstatning 
for, at Klarup Ungdomsklub har været lukket i sidste 
halvdel af 2010. Centret var også vært for DUSK-nets 
ungedemokrati-træf med 70 deltagere fra 10 forskellige 
ungdomsskoler i hele landet. 

Ungdomscenter Sejlflod har også stået bag tre 
internationale aktiviteter. En engelsk og en tysk gruppe 
var uafhængigt af hinanden på besøg i Sejlflod, mens 
fem unge og en leder til gengæld deltog på Nordisk 
Ungdomstræf 2 i Finland.

Deltagere på Nordisk Ungdomstræf i Finland 
Foto: Jan Tøt

Knallertbanen i Hvorup 

Knallertbanen i Hvorup er til unge med hang til cross, 
kubik og karburator. 

”Vi troede, at finanskrisen ville ramme os, da motocross 
er en dyr sport, og de unge selv skal betale, men det 
har vist sig, at de unge vælter ind. Vi har ca. 75 unge, så 
der er proppet i værkstedet,” siger knallertbanens leder, 
René Hansen, om medlemstilstrømningen i 2010. 

2010 bød også på lejrtur til Rønde på Djursland med 
cross og hygge fra morgen til aften. Der var hygge, men 
også konkurrence, da motocross-drengene deltog til 
DM-finalen.

Skatehallen i Vejgaard

Skatehallen i Vejgaard giver unge mulighed for at prøve 
kræfter med ramper på bmx, rulleskøjter og skateboard. 
Og de unge valfarter til den store, imponerende hal.  

”Det går rigtig fint. Der er ca. 170 betalende 
medlemmer plus løse medlemmer, der betaler pr. gang. 
I vinterperioden er der små 50 skatere i hallen, så der er 
fyldt godt op,” siger René Hansen og fortsætter:
”Konkurrenceelementet fylder ikke så meget hos 
skaterne. De er mere interesseret i det sociale, hvor de 
hygger sig og viser hinanden tricks.” 
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KUL i Nordkraft

KUL fungerer både som café, spillested, event- og 
informationshus. Huset har øvefaciliteter og projekter/ 
workshops indenfor blandt andet musik, dans, teater, 
kunst, journalistik og medier. KUL, der åbnede i 
september 2009, fik sig for alvor etableret i 2010 både 
hos de unge, interne/ eksterne samarbejdspartnere og 
netværk.
”Vi er blevet mere synlige, og samtidig kan vores nye 
samarbejdspartnere se, at vi har fat i målgruppen. 
Derfor er vi interessante. Vi har ca. 450 unge brugere 
i løbet af en uge,” fortæller KULs leder; Carsten Steen 
Nielsen. 

Blandt de talrige samarbejdspartnere, der er kommet 
til i 2010 er DGI i Nordkraft, Teater Nordkraft, 
Kulturskolen, Rytmisk Dag- og Aftenskole, AOF Aalborg, 
Karneval i Aalborg, Det Jyske Musikkonservatorium, 
Greenpeace Aalborg, ORA, Vester Thorup Efterskole, 
Brønderslev Forfatterskole, MGK, Arkitektur & Design 
på Aalborg Universitet. Senest har KUL indgået en ny 
samarbejdskontrakt med APEX – Center for Anvendt 
Oplevelsesøkonomi på Aalborg Universitet.

Internt i UngAalborg har mange også fået øjnene op for 
KULs muligheder. For eksempel bliver KUL brugt fast af 
Gandrup Ungdomsklub, UngAUC og Rollemodellerne. 
Og KUL har i samarbejde med det boligsociale projekt 
”9220 Aalborg Øst” blandt andet opført teaterstykket 
”Av for en grænse”.

Blandt KUL-highlights i 2010 er Niarn-foredraget 
sammen med AOF Aalborg, hvor 450 unge deltog. Ved 
lyrikfestivalen, 9000Ord, mundede KULs bidrag ud i 
en udstilling og limiteret bogudgivelse med fotos og 
digte. Endelig var det store Afghanistan-arrangement 
med debat på Hovedbibliotektet og forevisning af 
krigsdokumentaren ”Armadillo” i Biffen et sandt 
tilløbsstykke. 100 kunne deltage, men 500 forespurgte 
på billetter.   

Stationen / Station 10

Stationen i Nørresundby er UngAalborgs mediehus. 
2010 bød på mange opgaver for Station10, UngAalborgs 
radio- og tv-station, hvor de unge journalister dækkede 
alt fra små begivenheder til store - for eksempel 
live-dækning af Ungdomsringens Musikfestival. Tv-
udsendelserne bliver - foruden at blive vist fast i Kanal 
Nords og Aalborg+s sendeflader - efterfølgende lagt på 
YouTube og i slutningen af 2010 havde 95.000 klikket 
sig ind på Station10s YouTube-tv.   

Stationen har i 2010 også lagt hus til unge i dagtimerne, 
som har brug for hjælp til uddannelsen, blandt andet 
holder UngeCoach og Ord-Tal Værkstedet til på 
Stationen.   

”Det kører godt. Der er et fantastisk flow i huset. Vi 
mærker, at huset bliver brugt. De unge laver film i 
weekenden og bruger øvelokalerne på alle tidspunkter. 
Vores hold af ungecoaches og elever i dagtimerne gør, 
at Stationen summer af energi. Det er 24-7. Det er en 
konstant strøm af unge – ind og ud af huset på opgaver. 
Det er fremtidens måde at drive ungdomshus på. Det 
skal være fleksibelt for de unge. Vi har fx en hiphopper, 
der kommer hver dag for at lave musik kl. 22.00, hvor 
personalet går hjem. Han sidder måske til kl. 01.00 i 
øvelokalet,” siger Stationens leder, Rolf Bekker. 

 Station 10 rapporterer live fra 
ungdomsringens musikfestival.
Foto: Rolf Bekker

KUL har fået et godt samarbejde med de 
resterende aktører på Nordkraft.  
Foto: Mads Sawman

aalborg ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk

Årsberetning 2010: Ungdomshuse i 2010

14



Klubber i UngAalborg

UngAalborg rummer hele 33 ungdomsklubber fra 
Sulsted i Nord til Kongerslev i Syd, fra Hals i Øst til 
Skørbæk-Ejdrup i Vest. I 2010 blev klubberne som led i 
den nye struktur inddelt i 9 lokale netværk.
I sommeren 2010 kunne UngAalborg præsentere 
en ny klub i Skelagergårdene. Ungdomsklubben er 
fysisk placeret i det nye Multihus, som en del af 
den omfattende boligsociale indsats, der er sket i 
boligområdet Skelagergårdene. Klubbens medlemstal er 
på rekordtid vokset til hele 120 medlemmer.
”De unge siger, at de har manglet et sted at komme. 
Det må vi tage som en kredit,” fortæller Louise 
Sejer Christensen, leder af Ungdomsklubben i 
Skelagergårdene og fortsætter: 

Vi har mange forskellige unge i klubben. De 
unge kommer ikke bare fra området, men også 
Stolpedalsskolen og Gl. Hasseris Skole.” Det ser 
klublederen som et meget positivt tegn, fordi det 
førhen var sådan, at Skelagergårdene holdt man sig fra.  
Klubben i Multihuset er usædvanlig i den forstand, at 
klubben ikke har slik eller sodavand på menukortet.
”De unge har accepteret det. Mange af de unge har 
ikke spist aftensmad hjemmefra, når de kommer 
herned. De har så mulighed for blandt andet at købe 

fuldkornspizza, pastasalat eller kyllingepølser. Vi har 
også gratis frugt til at ligge fremme. De unge spiser så 
meget frugt, at det forsvinder lynhurtigt, og vi må hente 
mere,” udtaler klublederen. Klubben nyder godt af, at 
Multihuset har en køkkenassistent ansat, der står for at 
købe frugt ind og tilberede de lette retter.  

I 2010 fik klubberne en pakke-løsning, som fjernede det 
tekniske arbejde med opdatering og vedligeholdelse af 
hjemmesider.

Projekter og hold, skoleåret 09/10

459 projekter og hold kørte løbende i skoleåret 
2009/2010. Se holdfordelingen i figuren på side 19.

Voksenkontakt og dialog er centralt i 
klublivet. Foto: Mogens Rude

Blandede billeder fra klublivet.  
Fotos: www. ferslevungdomsklub.dk
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Maren danser med fanden og 
kysser ham i numsen

Demokratidag: Det er det Herrens år 1612. Krypten 
under ældgamle Budolfi Kirke i Aalborg er oplyst af 
kerter. Maren Christoffersen er anklaget for trolddom, 
for at stå i ledtog med Den Onde selv. Hun har danset 
med fanden, kysset ham i numsen og tilmed tisset i 
døbefonten. 

Kirkens repræsentant og forskellige vidner træder frem 
og taler til de 7. klasser, der følger med i skuespillet. 
Retssagen er baseret på virkelige historiske facts 
fra Aalborgs renæssance – tilsat nogle uventede 
moderne toner, da en vidneforklaring tikker ind på en 
mobiltelefon:
   ”Maren din f**king ***** styr dig lige…” Kontrasten 
får latteren til at runge i krypten. 
   Retssagen nærmer sig en afslutning. 7. klasserne har 
nu Maren Christoffersens skæbne i deres hænder. De, 
og kun de, kan bestemme, om Maren Christoffersen 
skal stilles for inkvisitionen i Viborg Stift, eller skal hun 
frikendes?
   Er Maren skyldig?
   JA! 
   NEJ!
   Stemmerne tælles op. Dommerne finder tiltalte 

Maren Christoffersen: 
   SKYLDIG!
   ”Det var skide skægt,” siger en dreng til 
kammeraterne på vej op fra krypten. Og det var det 
heldigvis i dag, men i 1612 var det en helt anden sag. 
Specielt for Maren.

Fra byhistorie til moderne demokrati
Skuespillet i krypten er dagens første post i 
UngAalborgs Demokratidag, som vil bringe godt 
500 unge fra kommunens 7. klasser forbi Det Gamle 
Rådhus, Det Ungdomspolitiske Hus, KUL i Nordkraft, 
Byrådssalen, Utzon Centret, UngdomsCentret og 
Hovedbiblioteket. 

   I 2010 cementerede Demokratidagen sin status 
som en grundpille i UngAalborgs demokratiarbejde. 
Demokratidagen kombinerer det klassiske og moderne. 
De unge fra 7. klasserne får en spændende introduktion 
til den demokratiske tradition – hvor byens rum og 
byens historie bliver væsentlige faktorere på dagen. 
Men dagen er mere end blot historie. I år havde 
de unge mulighed for at få direkte indflydelse på 
Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik gennem 
et elektronisk ”Hvem vil være millionær”-klik-
stemmesystem.

Unge på vej til en af posterne på 
årets demokratidag. 

Foto: Mogens Rude
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Trin op med UngAalborgs Demokratitrappe

UngAalborg tog i 2010 et ekstra trin op og styrkede den i forvejen lange tradition 
for ungedemokrati og ungeindflydelse med den nye Demokratitrappe. UngAalborg 
arbejder på alle niveauer med demokratiarbejdet – både formelt og ikke mindst 
uformelt. Erfaringen viser, at unge ikke swinger med hierarkiske og bureaukratiske 
systemer. Unge er proces- og sagsorienterede og har brug for korte beslutningsgange.

Demokratitrappen 
Demokratitrappen handler om at introducere kommunens unge til demokrati og til at søge indflydelse, som det er 
tilfældet med et af UngAalborgs demokrati-flagskibe ”Demokrati-dagen”, hvor 500-600 7. klasseelever får demokrati-
oplevelser i Aalborg Midtby. I demokratitrappens anden ende, hvor de unge bliver aktive deltagere i en demokratisk 
proces, har ”Unge på Tinge” i byrådssalen bidt sig fast som et markant politisk talerør for unge aalborgensere. På alle 
trappetrin har 2010 været året, hvor fundamentet til de næste fire års demokratiarbejde i UngAalborg er blevet udlagt 
– frem for alt med de kommende ungekongresser som nyt ambitiøst udspil. To årlige kongresser skal banen vejen for et 
dagsordensættende ungepolitisk forum.  

Nøglepersoner bag demokratiarbejde
Bag UngAalborgs demokratiarbejde står 16 ansatte nøglepersoner i UngAalborg, der dækker landklubber, byklubber, 
ungehold, UngAUC og ungdomshusene. Hver nøgleperson er ansvarlig for sit lokale demokratiområde, men mødes til 
overordnede møder med de andre nøglepersoner. På den måde breder demokrati-ideerne sig som 16 ringe i vandet og 
får mulighed for at vokse. 

Uformel 
IndIvId | AktIvIteter | relAtIon...

formel    
...SAmfUnd | møder/dIAlog | fAglIghed

mødet
mellem unge

mødet mellem 
unge og voksne 

online-demokrati

klub-
demokrati

Ungdomsråd / 
Radio og TV

Unge på tinge  
“Meningsboks”

demokrati-
dag 

netværk / 
Unge og EU

elevråd / 
Bestyrelsen

Unge-
kongres Illustration: Mads Sawman
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Go Global – 
ungdomsudvekslinger i 
UngAalborg

Tekst: Camilla Lindum

Go Global er UngAalborgs ungdomsudvekslinger, der 
er støttet af Styrelsen for International Uddannelse 
(IU), Youth in Action og EU-kommissionen. EU dækker 
størstedelen af udgifterne ved en ungdomsudveksling, 
hvilket vil sige, at aktiviteter, kost og logi er dækket 
med et rammebeløb pr. deltager pr. dag, mens 70 % af 
rejseudgifterne er dækket. 
Ungdomsudvekslingerne er med til at give de unge en 
international øjenåbner og til at styrke deres faglige, 
personlige, sociale og kulturelle kompetencer. I 2010 
havde vi følgende udvekslinger:

• Action4U: Foregik i foråret i Aalborg og havde blandt 
andet social inklusion som tema. Der deltog i alt 25 
unge fra Danmark, Tyrkiet, Litauen og Estland.   

• Adventure Biking Tour 2010: Temaet var centreret 
omkring unge og sundhed samt unge og friluftsliv, 
hvilket betød, at det meste af udvekslingen i 
juli foregik udendørs under primitive forhold i 
Nordjylland, hvor de unge blev udfordret personligt 
og socialt. Udvekslingen havde fokus på uformel 
læring og læring gennem udendørs aktiviteter. 

• Around Europe in 7 days - Belgien 2010: På 
udvekslingen i juli samledes unge fra 10 forskellige 
lande omkring kulturelle forskelle og ligheder i 
Europa. Udvekslingen var bygget op omkring de 

forskellige landes traditioner og historie.  

• Green; Healthy and Active: Foregik i juli i The Lake 
District i det nordlige England, hvor der deltog i 
alt 60 unge fra 8 forskellige lande. Som titlen på 
udvekslingen indikerer var der fokus på sundhed og 
aktiv livsstil.

• Nordisk Ungdomstræf 2010: En gruppe unge 
fra Ungdomscenter Sejlflod deltog i Nordisk 
Ungdomstræf 2010 i Liperi, Finland. Nordisk 
Ungdomstræf startede i 2009, hvor 60 unge fra 10 
forskellige nationer var samlet på Ungdomscenter 
Sejlflod. 

Volontører i UngAalborg 2010

Hvert år er UngAalborg vært for unge volontører, der 
kommer til Danmark for at arbejde frivilligt. De unge 
er primært mellem 18 og 30 år og er her i ca. 6-9 
måneder.  UngAalborg får et tilskud fra Den Europæiske 
Volontørtjeneste og EU- Kommissionen, som dækker 
udgifter til forberedelse, rejse, forsikring, kost og logi 
samt lommepenge.

I 2010 har vi haft fire volontører på henholdsvis 
Stationen og i Visse JK og UK.  Begge steder indgår 
volontørerne i det daglige arbejde, og hvis de har mod 
på det, får de deres egne projekter, som de har ansvaret 
for. Begge steder har volontørerne en mentor, som 
hjælper dem, hvis de har problemer eller spørgsmål 
i forhold til deres ophold i Danmark. To gange i løbet 
af deres ophold samles de med andre volontører i 
Danmark gennem Den Europæiske Volontørtjeneste.

Adventure Biking Tour 2010 kom 
forbi det hvide fyr i Skagen. 

aalborg ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk

International 2010
Unge fra Aalborg møder verden
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UngAalborg i tal 2010
Tallene er gældende for skoleåret 2009/2010

16.400 = antallet unge mellem 13-19 år i Aalborg Kommune.

Fordelingen af unge i målgruppen på henholdsvis almenundervisningen og Ung Aalborg Uddannelsescenter.

Almenundervisning Ung Aalborg Uddannelsescenter
Cpr-elever Holdelever Cpr-elever i % af 

potentielle unge
Fuldtidsårselever Unge i øvrige  

udd.aktiviteter
Total

5.879 8.352 35,8 260 240 500

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

 Drenge 761 805 871 429 91 27 37 3021

 Piger 812 796 717 349 95 51 38 2858

EU-, pulje- og fondsmidler som UngAalborg har modtaget i 2010

Projekt Pulje/fond Periode Beløb
 Værested/Lærested KL’s satspulje ”Mindre specialundervisning” August 2008 – juni 2010 136.587 kr.

 Forsøg med Erhvervsklasser Skolestyrelsen 2009/2010 169.163 kr.

 Projekt Uddannelsesløft Den Obelske Familiefond 2009-2014 15.000.000 kr.

 Projekt Uddannelsesløft TrygFonden 2010-2014 2.500.000 kr.

 Projekt Uddannelsesløft LB-Fonden 2010 100.000 kr.

 Rollemodellerne Integrationsministeriet 2010 18.000 kr.

 Miljøkonference Den Obelske Familiefond 2010 10.000 kr.

 Demokratiprojekt – ”We can do better” Youth in Action/EU-Kommissionen 2009/2010 263.450 kr.

 Action4U Youth in Action/EU-Kommissionen 2010 143.295 kr.

 Nordisk Ungdomstræf 2009 NORDBUK 2009/2010 225.000 kr.

 Bridges for Inclusíon Youth in Action/EU-Kommissionen 2010 99.495 kr.

 Usually Unusual Youth in Action/EU-Kommissionen 2010 149.500 kr.

 Adventure Biking Tour 2010 Youth in Action/EU-Kommissionen 2010 258.450 kr.

 Healthy Lifestiles/ Comenius skolepartnerskab Comenius/EU-Kommussionen 2010-2012 163.680 kr.

 Volontører Youth in Action/EU-Kommissionen 2010 109.780 kr.

Fagkode og område Antal hold
3.1 Håndværk 27

3.2 Kunst 64

3.4 Samfund 17

3.5 Familie 11

3.6 Sociale områder 18

3.7 Natur- og sundhed 127

3.8 Naturvidenskab 12

3.9 Sprog 40

3.10 Øvrige 107

3.11 Prøveforberedende 4

3.12 Knallertundervisning 32

Hold og projekter Ialt 459 

Hold og projekter, skoleåret 2009/2010
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Ny struktur i UngAalborg
Den nye struktur betyder, at nye og ”gamle” 
medarbejdere og ledere flytter arbejdsplads, så de 
i 2010 og 2011 bliver placeret centralt i UngAalborg 
i Godthåbsgade 8 i Skole- og Kulturforvaltningen. 
Første hold rykkede ind i august 2010. I 2011 følger 
en række medarbejdere og ledere trop og flytter ind i 
Kulturskolens gamle lokaler i Godthåbsgade. 

Start på Ungepulje
En ny Ungepulje skal få unge med nye og kreative ideer 
ud af busken. Unge mellem 13-19 år kan ansøge om 
mellem 1000 og 10.000 kr. til at realisere ideen eller 
projektet. Desuden tilbyder UngAalborg også at hjælpe 
de unge med selv at søge flere penge fra fonde, EU eller 
sponsorer. 

Fra VIP til UngAalborg.dk
Den nye struktur i UngAalborg bød i 2010 på en 
væsentlig omlægning af organisationens PR- og 
kommunikationsstrategi. I 2010 udkom sidste udgave 
af UngAalborgs trykte magasin VIP, der er udkommet to 
gange om året siden 1. oktober 2001. Magasinet blev i 
stedet erstattet af UngAalborgs digitale platform www.
ungaalborg.dk, som gennemgik en total forandring. 
Indholdet er blevet udvidet med artikler, videoer, 
fotoserier m.m. , mens de tekniske løsninger ligeledes 
er gennemgribende ændret, så websitet i dag kører 
på det ”fremtidssikrede”, Open Source  CMS-system, 
Joomla. 

Farvel til to sundhedssites
I 2010 sagde UngAalborg farvel til de to sundhedssites 
www.ungkrop.dk og www.mybody.dk – sidstnævnte var 
drevet i samspil med Aalborg Kommunes Sundhed og 
Bæredygtig Udvikling.  

Et klenodie slukkede for 
kødgryderne
2010 blev et nostalgisk farvel til Marthaskolen i Aalborg. 
Marthaskolen blev startet af det aalborgensiske 
byrådsmedlem og formand for den lokale 
husmorforening, Katrine Ulkær (1896-1968), med det 
formål at fremme husligt arbejde.

UngAalborg
Godthåbsgade 8

9400 Nørresundby

Tlf. 9931 4191

 
www.ungaalborg.dk

info@ungaalborg.dk

Fax 9931 4189
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Nye ting kom til, andre sagde vi farvel til. Her er et kort goddag og farvel. 

Goddag/ Farvel 2010
2010 stod i omvæltningens tegn i UngAalborg, da første fase af den nye struktur i 

organisationen blev sat i gang.  


