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2011
”Egon Olsen havde 
en plan”, og en sådan 
er altid god at have. 
Nogle gange er en 
plan i teorien en ting, 
mens virkeliggørelsen 
af planen er en helt 
anden sag.

UngAalborg har også en plan – en virksomhedsplan - og evnen til 
at realisere den er et afgørende punkt for at kunne måle UngAalborgs 
troværdighed, som aktør på den ungdomspolitiske scene i Aalborg 
Kommune. UngAalborg er bevidst om, at de fleksible og mangfoldige 
muligheder, som bliver givet til ungdomsskolen gennem lovgivningen, 
forpligter. Derfor byder UngAalborg til stadighed aktivt og udfordrende 
ind, når aktuelle problemstillinger omkring unge er på dagsordenen.
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Virksomhedsplan for UngAalborg for perioden 2010-2014 
er kompasset, der skal søge for, at UngAalborg navigerer 
sikkert gennem det ungdomspolitiske farvand. Planen 
dækker de udvalgte emner Uddannelse til alle, Demokrati, 
Sundhed, Kultur og Forebyggelse under det overordnede 
tema Inklusion. 

2011 var et aktivt år for UngAalborg på mange områder. 
Den nye struktur – der blev sat i gang i august 2010 
– er i 2011 blevet udfoldet, så den fremstår som et 
godt fundament for en velfungerende og dynamisk 
organisation.

I 2011 blev der sat fem par tnerskabsprojek ter i 
gang mellem folkeskoler og UngAalborg - som et nyt 
redskab i forhold til at realisere 95% målsætningen. 
Ungestrategien har i 2011 haft sit første hele år i funktion 
og vil i de kommende år være et væsentligt bidrag 
til at gøre Aalborg til en 95% kommune. UngAalborg 
afsluttede sit projekt med udvikling af pædagogiske og 
didaktiske kompetencer med bogudgivelsen ”Ungdomsliv 
og læring”, skrevet af Per Fibæk Laursen, der også 
udviklede projektet i samarbejde med UngAalborg. 
Projekt Uddannelsesløft har i 2011 afviklet andet år af 
sit uddannelsesprojekt med medarbejdere fra de 22 
involverede uddannelsesinstitutioner.

I 2011 fortsatte udviklingen af UngAUC til at blive det 
fleksible kommunale værktøj i realiseringen af 95% 
målsætningen.

UngAalborgs Ungeråd, der er lokalt placeret i de ni lokale 
netværk, er etableret i 2011, ligesom forberedelsen af 
den første Ungekongres og Aalborg Ungebyråd er sat 
i gang. Demokratidag og Unge på Tinge er også i 2011 
afviklet med god succes.

Unge har produceret mange timers radio, tv, musikvideos 
og film i 2011, hvor også de kulturelle scener har været 
fyldt med teater, dans, musik, debat og foredrag.
Friluftsskolen og Aalborg Vandcenter var indenfor 
sundhedsområdet to nye initiativer, som så dagens lys i 
2011 og ser ud til at være levedygtige i de kommende år.

Der er i forbindelse med UngAalborgs Ph.d-projekt i 2011 
taget mange initiativer som et forsøg på at finde frem til 
en velfungerende samarbejdsmodel mellem kommune og 
højere uddannelsesinstitutioner.

2011 var også båret af de mange dygtige og engagerede 
medarbejdere, uden hvem de mange forskellige tiltag 
ikke havde kunnet realiseres. Tak for det.

Den videre læsning i Årsberetning 2011 vil forsøge at give 
et indblik i UngAalborg i 2011. Der er grund til at være 
stolt.

Tak for indsatsen til alle. God læselyst.
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Hans Henrik Henriksen 
Formand for ungdomsskolebestyrelsen

Ole Schøler
Ungdomsskoleinspektør
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Unge tager frivilligt 4-6 timer i 
skolen

Det kunne lyde som en aprilsnar. At 
få unge i 9. klasse til helt frivilligt at 
møde op kl. 7.00 en dag om ugen for 
at deltage i højintensitetstræning. 
Eller få dem til at bruge deres fritid på 
at undervise børn i 3. klasse i idræt. 

På Filstedvejens Skole ser de ud til at have knækket 
en kedelig tendens til, at eleverne ikke gider bevæge 
sig og dyrke idræt. Med partnerskabsprojektet ”Ny 
idrætskultur gennem rollemodeller” sprudler eleverne 
af energi og engagement. 
   Projektet udspringer af en undren hos klasse- og 
idrætslærer Lone Klausholm på Filstedvejens Skole. 
   ”Jeg synes, det er et interessant spørgsmål, hvorfor 
nogle unge er vilde med idræt, mens andre ikke er det. 
Når det gælder idræt, så kan selv drengene døje med 
menstruationsproblemer. Men det er faktisk sundt at 
dyrke idræt – også hvis man har menstruation,”  forklarer 
Lone Klausholm, der også har en diplomuddannelse i 
idræt. 

9. klasses unge underviser 3. klasse

De unge 9. klasses elever på pilotprojektet går frivilligt 
nogle timer ekstra i skole.  Om mandagen underviser 
eleverne skolens 3. klasser i idræt – og bliver således 
rollemodeller for de yngre elever. Om tirsdagen tager 
mange elever to timers idræt fra kl.8-10.  

   ”På onsdage møder de unge omklædt kl. 7.00 til 
frivillig konditions- og max. pulstræning. Og de 
fleste kommer! Der kører vi høj intensitetstræning. 
Stepbænke, boksetræning, håndvægte og elastikker, 
interval løb, aerobic. Der er efterfølgende et tilbud 
om gratis morgenmad – havregr yn og rosiner – 
ellers er der mulighed for at dulle sig til kl. 8.00, 
hvor skoleunder visningen begynder,” siger Lone 
Klausholm. Desuden har mange af de unge – foruden 
almindelig idræt i to timer - valgfag i idræt. Det er lagt 
an på adventure-betonet idræt som: mountainbike, 
militærforhindringsbane, bmx, kajak, orienteringsløb, 
træklatring og overnatning i Rold Skov. 
   Den øgede aktivitet hos de unge har forplantet sig til 
indlæringsevnen og karaktererne i skolen. Det er det 
umiddelbare indtryk af de unge på pilotprojektet. 
    ”De ligger over gennemsnittet i alle fag målt i forhold 
til unge på landsplan. Det er én ting. Vigtigst er dog, at 
de er glade for at gå i skole, og det har jeg indtrykket af. 
Karaktererne følger én, hvis man er glad for at gå i skole,” 
siger hun.

Partnerskabsaftaler  
– trivsel til alle og uddannelse 
Tekst: Mogens Rude. Foto: Lone Klausholm

I 2011 havde UngAalborg fem partnerskabsprojekter med kommunens 
folkeskoler: Sofiendal, Ferslev, Farstrup Skole, Vestbjerg Skole/ Sulsted Skole 
(udsat pga. skolelederskifte) og endelig Filstedvejens Skole. Et eksempel på et 
vellykket partnerskabsprojekt finder man i samarbejdet mellem Filstedvejens 
Skole og UngAalborgs Projekt Uddannelsesløft. 
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Sprog og aktiv læring

Hvad har Filstedvejens Skole fået 
ud af at indgå i partnerskab med 
UngAalborgs Projekt Uddannelsesløft 
i 2011?

   ”Det generelle arbejde med Projekt Uddannelsesløft 
har givet en masse i forhold til at arbejde med sproget. 
Det har været i fokus, da 9. klasserne skulle prøve at 
organisere en undervisning for 3. klasserne i idræt. 
Mange troede, at det var da det nemmeste, men de 
har fundet ud af, hvor meget det kræver af didaktiske 
overvejelser for, at undervisningen fungerer. Det er for 
eksempel vigtigt, at de store elever fortæller de små 
om reglerne, inden de giver dem en bold, ellers hører 
de ikke reglerne. Det er også vigtigt at tænke over 
gruppesammensætningen. Det er ikke ligegyldigt, hvem 
man sætter sammen, hvis tingene skal fungere. Man skal 
tage hensyn til forskellighederne. Der kan være nogen i 
3. klasse, som ikke kan gribe en bold. Der må man kunne 
undervise på forskellige niveauer. 9. klassers eleverne er 
også blevet overrasket over, hvor mange konflikter, der 
er. Det har vi brugt meget tid på - hvordan man opbygger 
en undervisning, så det er en succes for alle,” siger Lone 
Klausholm og fortsætter:
   ”Jeg har lært, at undervisningen skal være langt mere 
styret fra min side i forhold til 9. klasserne. De har ikke 
været så meget inden i organiseringen af, hvilke emner 
der skulle på i undervisningen af 3. klasserne. Det 
formår de ikke helt, men de kan godt se hvorfor. Jeg er 
nødt til at sikre mig en vis kvalitet i undervisningen, når 
jeg overgiver det til 9. klasserne. For eksempel hvad 
indeholder en god opvarmning.”  
   Udover sproget har Projekt Uddannelsesløft også 
bidraget med princippet om ”aktiv læring”.
   ”Man skal turde sætte sig selv på spil. Turde acceptere 
at tingene kan kikse. Man skal turde planlægge noget nyt 
og sige: måske går det galt. Så må man bare tage en time 
out og rette til undervejs,” fortæller idrætslæreren. 

Morgentræning om 
alternative idrætsgrene 
på Filstedvejens 
Skole. Her tai chi med 
efterfølgende teori om 
kinesisk medicin. Foto: 
Lone Klausholm.

Partnerskabsprojektet  
”Ny idrætskultur gennem 
rollemodeller”   

”Ny idrætskultur gennem rollemodeller” 
er et partnerskabsprojekt mellem 
Filstedvejens Skole og UngAalborgs Projekt 
Uddannelsesløft. 

Projektet skal skabe øget trivsel og mere 
livsduelighed hos en bred og mangfoldig elevgruppe 
gennem idræt – og eleverne inddrages som 

rollemodeller for hinanden. På 
lærersiden sætter projektet 
fokus på lærerkompetencerne 
i idrætsundervisningen og på 
idrætslæreren som rollemodel. 

Ønsket er, at alle skal være mest 
muligt aktive i både skolen og 
fritiden, derfor er det vigtigt også 
at samarbejde med forskellige 
aktører udenfor skolen som blandt 
andet UngAalborg og trænere i 
idrætsklubber. 
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Tomlen op for 
studiegrupperne

”Studiegrupperne opleves 
generelt som velfungerende og 
givtige af deltagerne. Et eksempel 
er matematikgruppen, hvor 
matematiklærere på tværs af 
uddannelsesinstitutioner blandt 
andet har talt om uddannelsesmål, 
evaluering og afvikling af prøver og 
eksaminer. Derudover får deltagerne 
meget ud af at erfaringsudveksle på 
tværs af institutioner og sektorer,” 
siger Charlotte Sandgaard Pedersen 
fra Projekt Uddannelsesløft. 
   Som en af de deltagende 
matematiklærere udtalte, da han 
i oktober 2011 blev interviewet til 
skoleforvaltningens blad, ”Sådan gør 
vi”: 
   ”Vi skal gøre vores elever klar til at 
gå videre i uddannelsessystemet, 
så de får en god overgang til deres 
ungdomsuddannelse. Derfor skal vi 
vide, hvad ungdomsuddannelserne 
forventer af vores elever. Omvendt 
skal ungdomsuddannelserne også 
vide, hvad de kan forvente af 
folkeskolen. I matematikgruppen har 
vi f.eks. talt om, at det kunne være 
en ide at udarbejde en præcis profil 
over de emner eleverne har været 
igennem, når de forlader folkeskolen.” 

Samarbejde rykker  

En af de absolut vigtigste indsatser 
i  P r oj e k t  U d d a n n e l s e s l ø f t  e r 
samarbejdet mellem UngAalborgs 
projektmedarbejdere og deltagere på 
institutionerne.
   ”Det generelle billede af samarbejdet 
er, at det er det, som deltagerne synes, 
de får allermest ud af,” understreger 
Charlotte Sandgaard Pedersen. 
   Et eksempel på samarbejde er 
mellem projek tmedarbejder Anne 
Kærgaard og en gymnasielærer om et 
genetikforløb i biologiundervisningen. 
I forløbet arbejdede de meget med 
sproget. Alt blev forklaret både på 
almindelig dansk og på fagsprog.  
   ”Nogle elever kan godt forklare sig 
på fagsprog, andre kan bedst tale om 
et emne på almindeligt dansk. Det er i 
orden at bruge almindelige ord, hvis det 
fremmer forståelsen. Efterfølgende 
kan vi så tale om, hvad det hedder på 
fagsprog. Jeg forklarer dem også, 
hvorfor de skal lære fagsproget. At 
det er fordi, man kan formulere sig 
kort og præcist på fagsprog, og fordi 
brugen af præcise fagudtryk kan give 
dem højere karakterer til eksamen,” 
siger læreren til bladet ”Sådan gør 
vi”. Læreren forklarer samtidig, at 
forløbet gjorde hende opmærksom 
på, at eleverne profiterer af den nye 
undervisningsform. Hun oplever også, 
at der opstod en god dynamik, fordi alle 
i klassen blev engageret i arbejdet.

Viden spredes på 
institutioner

Et andet vigtigt fokusområde i 
projektet, der blev vægtet højt i 2011, 
var at sprede viden.  
   ”Vi har i 2011 også fokuseret 
på at sprede viden gennem 
oplægsvirksomhed på de 
deltagende institutioner og artikler 
i vores metodebank,” fortæller 
projektmedarbejder Charlotte 
Sandgaard Pedersen.     
   Uddannelsesløfts projekt-
medarbejdere er blandt andet i færd 
med at afholde en kursusrække på 
Seminarieskolen, og ifølge skoleleder 
Peter Hansen har hans medarbejdere 
fået et godt udbytte af det i 2011:
   ”Oplægget har skabt en god dialog 
i medarbejdergruppen, hvor der nu 
tales meget om vigtigheden af at 
indtænke dansk som andetsprog i alle 
fagene. Det første oplæg var starten 
på et forløb på fire kursusgange, hvor 
medarbejderne i faggrupper arbejder 
med netop dansk som andetsprog i 
deres fag.” 

Projekt Uddannelsesløft
Tekst: Mogens Rude. Foto: Marianne Andersen

2011 har været et begivenhedsrigt år i Projekt Uddannelsesløft.  
140 lærere og vejledere har gennemført første år af projektets uddannelses-
forløb og har arbejdet i studiegrupper. Projekt Uddannelsesløft har i 2011 
også haft fokus på samarbejdet med deltagerne på institutionerne, og 
hvordan man spreder viden.  

12 studiegrupper i 
2011-2012

Projektets uddannelse af det 
første hold (2010-2012) bestående 
af 140 lærere og vejledere delte 
sig i 2011 ud i 12 studiegrupper. 

6



U
n

g
A

alb
o

rg
 årsb

eretn
in

g
 2

0
1

1
 /  U

d
d

a
n

n
else

 

Aalborg Ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk

En ny organisering/ teamstruktur, 
kompetenceudvikling og styrket IT 
er blot nogle af de mange ting, som 
har været på dagsordenen i 2011 på 
UngAalborg Uddannelsescenter.

I 2011 blev en ny organisering/teamstruktur sat i 
værk. I den nye struktur blev fire til tre storteams: 
Flexteam – Prøveteam – Erhvervsteam. Det skete 
for stadig at kunne tilgodese: 

 z De forskellige unges behov for målrettede og 
gennemskuelige forløb

 z Løbende indtag af elever, herunder mulighed for 
klasseskift og fleksible holddannelser

 z Råderum for de enkelte teams og målrettet brug af 
lærernes kompetence

I skoleårene 2010/11 og 2011/12 har UngAUC deltaget i 
Projekt Uddannelsesløft med 12 lærerne fra Flexteamet. 
I skoleårene 2012/13 og 2013/14 deltager UngAUC med 
lærerne fra Prøveteamet. Projekt Uddannelsesløft 
beskriver og evaluerer, og det er herigennem blevet 
tydeligt, at der er sket en udvikling i relation til 
kompetencer, metoder og materialer. 

UngAUC har brugt projektet Didaktisk 
kompetenceudvikling med Per Fibæk til at få sat fokus på 
”at tydeliggøre læringsmålene og delagtiggøre eleverne 
heri”. Hvert team har under den fælles overskrift haft 
3-4 fokusområder. Der er ingen tvivl om, at udgivelsen 
af bogen ”Ungdomsliv og læring” og det fælles 
medarbejderseminar har været en motiverende faktor for 
både medarbejdere og ledelse.  

Arbejdet med UngAUCs handleplan for læsning blev 
startet i 2011, og planen skal vedtages på Pædagogisk 
Rådsmøde i foråret 2012. Herefter vil den ligge på www.
ungauc.dk.

Styrket IT har været et indsatsområde i 2011. I hvert 
team er en lærer med IT-vejlederfunktion. IT-vejlederne 
er både sparringspartnere for kolleger i eget team og 
sparringspartnere for hinanden og ledelsen i forhold til 
hele UngAUC. 
   
I 2011 blev der investeret i trådløst netværk i 
Enggårdsgade, og der blev indkøbt bærbare pc’er, så hvert 
team råder over to klassesæt. Smedeværkstedets elever 
har designet og produceret vogne, som kan transportere 
klassesæt med bærbare pc’er. Der eksperimenteres 
med at inddrage mobiltelefoner og smartphones i 
undervisningen. 

Tekst: Ole Schøler. Foto: Mogens Rude

Enggårdsgade 65   |   9000 Aalborg   |   Tlf. 99 82 42 60

UngAalborg Uddannelsescenter   |   www.ungauc.
dk   glimt fra 2011

UngAUCs hjemmeside er omlagt til 
Skoleport, og der kommunikeres 
livligt på både Elev-, Forældre- og 
Personale-intra. I 2012 bliver der 
udarbejdet en strategiplan for 
pædagogisk IT på UngAUC.

”Friluftsliv”, ”Konstruktion” og 
”Sundhed, social og omsorg” blev 
oprettet som nye område- og 
værkstedsfag i 2011. 

Et nyt UEA-hold i Flexklasserne 
blev startet i 2011. Forløbet 
består af 4 ugers forberedelse, 4 

ugers erhvervspraktik og 4 ugers 
efterbehandling. Behovet fremover 
skønnes at være 2 – 4 gange årligt.

§ 26-kursus (Arbejdsmiljøuddannelse 
ved svejsning og termisk skæring) 
blev afviklet i 2011, og der blev 
udstedt 39 kursusbeviser. 

ENKA - eftermiddagsbånd - har som 
mål, at de unge bliver udsluset i tilbud 
under UngAUC eller andre relevante 
uddannelsestilbud. 

Tilbuddet rummer aktuelt 24 unge, 
som alle er karakteriseret ved at 
have mange skoleskift og lange 
perioder uden skolegang. De unge 
har forskellige faglige, sociale og 
personlige problemstillinger, og 
der er mange samarbejdspartnere 
involveret om den enkelte unge. UU 
og UngAUC er i gang med en analyse 
af målgruppen og tilbuddet med 
henblik på at optimere tilbuddet og 
samarbejdet - herunder inddragelse 
af fritidstilbud under UngAalborg.
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Tekst: Mogens Rude. Foto: Shutterstock og Mogens Rude

Per Fibæk Laursens bog, Ungdomsliv og læring, tager udgangspunkt i, hvordan 
ungdomsskolen kan bidrage til den nationale målsætning om, at 95% af en 
ungdomsårgang fra 2015 får en ungdomsuddannelse. Bogen bygger på et 
pædagogisk udviklingsprojekt i UngAalborg fra 2009-2011 – udført af Per Fibæk 
Laursen i samarbejde med UngAalborg. 

Erfaringer fra UngAalborg
I Ungdomsliv og læring peger Per Fibæk Laursen på, at 
ungdomsuddannelserne kan lære af de pædagogiske 
erfaringer, der er gjort i ungdomsskolen.
   

Hvad er det for konkrete erfaringer i 
UngAalborg, som ungdomsuddannelserne 
kan lære af?

   ”Det er vigtigt med nogle medarbejdere, der virkelig 
engagerer sig i samarbejdet med de unge. Medarbejdere, der 
vil investere tid og energi i at blive gode til at kommunikere 
med og leve sig ind i de unges verden. Det gør folkeskole-, 

gymnasie- og erhvervsskolelærere naturligvis også, men det er måske ikke kvaliteter, som traditionelt er blevet 
prioriteret så højt. Så vidt jeg kan se, er det kompetencer, som er udviklet til et højere niveau i ungdomsskolen. Ikke 
mindst fordi man har prioriteret det højt - hele den relationelle del af pædagogikken,” forklarer Per Fibæk Laursen. 

Fremtidens uddannelser

Beregninger fra 2009 viser, at kun omkring 
80% af en ungdomsårgang vil gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Derfor skal der nytænkning 
til for at nå det nationale mål på 95% i 2015. 
Det mener professor Per Fibæk Laursen fra 
DPU, Aarhus Universitet i bogen ”Ungdomsliv 
og læring”. Forfat teren ser et potentiale i 
ungdomsskolens pædagogiske arbejde, som 
især ungdomsuddannelserne kan bruge i deres 
udvikling af uddannelserne, hvis 95% af en 
ungdomsårgang skal have en uddannelse.
   ”Vi er kommet et stykke af vejen. Hvis vi vil, 
og vi er tilstrækkeligt kreative, så kan vi også 
komme resten af vejen, men det kræver, at vi får 
opbygget nogle nye og anderledes tilbud til de 
unge. Der synes jeg, at ungdomsskolen har en 
vigtig funktion. Man får ikke 95% af en årgang 
gennem de nuværende ungdomsuddannelser. Der 
skal simpelt hen udvikles nye tilbud til de unge,” 
mener professoren og uddyber: 
   ”Man kan vel sige, at der er en del af de unge, 
som har brug for skræddersyede pædagogiske 
tilbud i stil med dem, der er udviklet i UngAalborg 
Uddannelsescent er. Her kommer man de 
unge i møde, accepterer de forudsætninger 
og holdninger, de unge kommer med, men 
samtidig går man ind i et målrettet arbejde med 
at bringe dem videre – først og fremmest til 
erhvervsuddannelserne.”

Ungdomsliv og læring  
– et kig i krystalkuglen
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Ungdomsskolen gennem 100 år

”Ungdomsskolen har fra st ar ten 
primær t været et tilbud, der var 
h e n v e n d t  t i l  u f a g l æ r t e  u n g e . 
Målgruppen er blevet udvidet til at 
være alle unge, men ungdomsskolen 
ser det stadig som en særlig opgave at 
have fokus på unge, der står udenfor 
uddannelsessystemet,” siger Per 
Fibæk Laursen.  

Om forfatteren

Per Fibæk Laursen er professor på 
Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Aarhus Universitet og har en 
række bogudgivelser bag sig. Senest 
har forfatteren sammen med Steen 
Hildebrandt udgivet Når klokken ringer 
ud – Opgør med industrisamfundets 
skole (2009) samt Hånd og hoved i 
skolen (2010).

Om bogen

Per Fibæk Laursens Ungdomsliv og 

læring er udkommet i 600 eksemplarer 

og k an k ø be s p å ungaalbor g.dk /

ungdomsliv/ Bag layout og grafiske 

arbejde st år Mads Sawman, mens 

Mogens Rude har været redaktør på 

bogen – begge fra UngAalborg. Endvidere 

har en st yregruppe fra UngAalborg 

fulgt forfatteren gennem det konkrete 

udviklingsarbejde.

Bogen koster 225 kr. og kan købes via 

www.ungaalborg.dk

Aalborg Ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk

Ungdomsskolemedarbejderens særlige 
relationskompetencer
Hvad er ungdomsskolemedarbejderens særlige kompetencer?

   ”Det er ikke nødvendigvis nogen let sag at komme ind på livet af en del af de unge. At blive accepteret af dem og 
kunne få dem til at åbne sig. Man ved jo også, at mange unge i gymnasiet og på erhvervsuddannelserne opfatter 
lærerne som nogen lidt fjerne og distancerede mennesker, som det er svært at få en relation til. På det område 
kan ungdomsskolens medarbejdere virkelig nogle ting,” siger professoren.
   Som ungdomsskolemedarbejder er man jo sammen med de unge om noget fælles, når man danner relationer. 
Det kræver vel, at man investerer noget af sig selv i de unge og sammen med dem skaber historier?
   ”Relationer tager jo tid at opbygge. Det er ikke bare noget, der lige pludselig opstår. Det skal opbygges over tid, 
og der skal investeres tid og opmærksomhed i det. Og så er det selvfølgelig rigtigt, som du siger: man skal også 
være sammen om noget. Det nytter ikke, at det bare er en ren personlig relation uden indhold. Man skal have noget 
fagligt, aktivitet eller interesse, man kan mødes omkring,” siger Per Fibæk Laursen.
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Friluftsskolen  
- et unikt samarbejde

Friluftsskolen, der startede som pilotprojekt i 2011, er et 
unikt samarbejde mellem UngAalborg og flere af kommunens 
skoler. Første år er afviklet med et yderst positivt resultat.    

Pilotprojektet Friluftsskolen havde i 2011 deltagelse af UngAalborg 
Uddannelsescenter (UngAUC) samt både Vestbjerg og Vodskov Skole. 
Kim Larsen er en af mændene bag projektet. Han er UngAalborgs 
kontaktperson på Vestbjerg Skole og er til daglig lærer på Vodskov Skole. 
   ”Friluftsskolen er en idé, som vi har arbejdet med. Vi fandt på at 
udbyde Friluftsskolen som et valgfag i folkeskolen på 7.-9. årgang. 
Hovedprincippet er, at UngAalborg deltager med en lærer og den enkelte 
folkeskole med en. De unge får 14 torsdage af 4-5 timers undervisning 
indenfor trekking, MTB, havkajak og klatring. Den første tredjedel af 
undervisningen er en fælles introduktion, inden eleverne specialiserer sig 
indenfor en af de fire idrætsgrene,” lyder det fra Kim Larsen og tilføjer, 
at det er UngAalborg, som lægger faciliteter og udstyr til. 
  
Unge vilde med friluftsliv

”Friluftsskolen har været en stor succes. Alle unge var engagerede og 
syntes, at det var fedt. Ikke mindst fordi eleverne mødte hinanden på 
tværs af skolerne,” siger Kim Larsen. 
   På skolerne var der rift om pladserne på Friluftsskolen. På Vestbjerg 
Skole var der for eksempel 50 elever, der ønskede at komme med i 
Friluftsskolen, men kun 18 elever kunne komme med. 
   Lærerne på Vodskov og Vestbjerg Skole havde et ganske bestemt sigte 
med at udvælge eleverne til Friluftsskolen. 
   ”Vi tog nogle unge med, der normalt ikke rører sig så meget. Det var 
for at ruske op i dem, og det har været godt for dem,” understreger Kim 
Larsen. 

Læring og sociale kompetencer 

Friluftsskolen har været garant for at skabe et regulært valgfag med 
gedigen undervisning.
   ”Der skal være læring, derfor bliver de unge også certificeret i 
Friluftsskolen. Det har fra starten været vigtigt, at det var en uddannelse, 
hvor eleverne skulle kunne få færdigheder, men samtidig opnå gode, 
sociale kompetencer,” siger Kim Larsen.   

I 2011 har UngAalborg 
været involveret i en 
række sundhedsprojekter. 
Sundhedsprojektet, 
Den Sejeste 8. klasse, er 
tilbagevendende, mens både 
Friluftsskolen og Aalborg 
Vandcenter er nyudviklet.

Nyudviklede 
sundhedsprojekter 
Tekst: Mogens Rude. Fotos: Mogens Rude, Shutterstock
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600 vandhunde på Aalborg 
Vandcenter i 2011 

Siden Aalborg Vandcenter slog dørene op på en solrig sommerdag den 15. juni 2011 
har ca. 600 brugere deltaget i vandaktiviteter. Med en central placering ved siden 
af Friluftsbadet som sikker ”tumleplads” for begyndere og med Limfjorden for de 
øvede, er den geografiske placering på plads. 

600 var forbi Aalborg Vandcenter

Alt i alt har der været ca. 600 personer til Vandcenterets arrangementer. 
Deltagerne har fået en positiv oplevelse med Vandcenterets aktiviteter og 
instruktører gennem de aktiviteter, der har været udbudt i 2011: Havkajak, Sit-
on-top kajak og Stand-up paddle boards. En del af arrangementerne har været 
brugerbetalte og har givet en samlet indtjening på 90.000 kr. Lokaler og grej er 
blevet optimeret gennem året. Og med hensyn til sikkerheden, så lever Aalborg 
Vandcenter 100% op til de nyeste regler fra Søfartsstyrelsen.  

Masser af plads til unge vandhunde

Aalborg Vandcenter er forankret i UngAalborg og henvender sig også til unge. En 
af de fire brugergrupper er netop skoleelever fra Friluftsskolen. 
   ”Vi har haft skoleelever fra Friluftskolen, der deltager i introduktions- og 
specialiseringsforløb i kajakroning. Eleverne har været dels fra UngAUC og 
dels fra Vestbjerg og Vodskov skoler og har efter ca. 20-25 timers undervisning 

udviklet sig både teknisk, mentalt og personligt i forhold til at 
mestre havkajakkens udfordringer,” fortæller Tue Brems Olesen 

fra Aalborg Vandcenter. 
   
Som ung behøver man ikke 
skulle på Friluftsskolen for at 
benytte Aalborg Vandcenter. I 
2011 har Aalborg Vandcenter 
også haft besøg af unge 
privatpersoner, og grupper 
af unge kan også få en social 
oplevelse i vandet.

Farvekodet til bølgerne:  00A9DC

Tekst font: Gill Sans MT
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Fokus på underretningspligt

Modul B havde til formål at skabe fokus 
omk r ing under r e t ningspligt og opl y se 
medarbejderne om, hvordan man opfanger 
signaler fra unge, som mistrives. I den 
forbindelse havde forebyggelseskonsulent 
Eisenhardt Christensen fra Ungdomscenteret 
i Aalborg taget to unge med, der kunne fortælle 
deres historier om, hvordan de voksede op og 
oplevede, at ingen tog hånd om dem.

”At skrive sin første underretning kan være 
rigtig svært, endda grænseoverskridende, 
fordi man i de små lokalsamfund ofte kender 
forældrene. Især som ny medarbejder kan 
det være svært, fordi man stiller sig en 
masse spørgsmål. Kurset gav svar på de alle 
spørgsmål, vi havde, og efter de to unges 
historier blev fortalt, er der ikke nogen, der 
er i tvivl om, hvornår en underretning skal 
skrives: det skal den, så snart man opfanger de 
mindste signaler. Nogle unge er utrolig dygtige 
til at skjule, at de mistrives i hjemmet, hvilket 
Emil, den ene af de to unge, var et rigtig godt 
eksempel på.

Forebyggende arbejde  
i 2011
Tekst: Mogens Rude. Fotos: Mogens Rude, Mads Sawman

Klubmedarbejderen og 
underretningspligt
”Jeg har været klubmedarbejder i omkring seks år 
og har været på en del UngAalborg-kurser. Alligevel er dette 
det første kursus, jeg har været på, hvor man rent faktisk har 
valgt fysisk at inddrage unge. Jeg kan kun sige, at kurset har 
været det bedste, jeg nogensinde har været på i klubregi. Det, 
at de unge selv får mulighed for at fortælle om deres oplevelser 
i forhold til det givne tema, får virkelig budskabet igennem.” Så 
klar er meldingen fra klubmedarbejder Linette Andreasen fra 
Sulsted Ungdomsklub, der deltog på UngAalborgs trivsels- og 
kompetencekursus. 

Klubbernes rolle - nu og i fremtiden

Ulla Andersen fra Ungdomsringen stod for at give en grundig 
teoretisk og praktisk gennemgang af klubbernes rolle og lægge 
op til en diskussion af, hvordan fremtidens klubber ser ud. Kurset 
åbnede op for, at medarbejderne fik gode muligheder for at 
udveksle viden og erfaringer i arbejdet med unge. 
   ”Kurset var især godt for nye medarbejdere, som fik en 
introduktion til, hvilke opgaver klubberne skal varetage, og hvilke 
opgaver klubmedarbejdere dermed skal løfte. I den sammenhæng 
satte kurset især fokus på vigtigheden af relationer, fordi stærke 
relationer mellem medarbejdere og unge er det, der fastholder de 
unge i klubben,” forklarer Linette Andreasen.

Trivsels- og 
kompetencekursus for 
klubmedarbejdere
På opfordring af klubledere og nye klubmedarbejdere 
g e n n e m f ø r t e  U n g A a l b o r g  e t  o b l i g a t o r i s k 
k o m p e t e n c e k u r s u s  f o r  a l l e  u n g d o m s s k o l e n s 
klubmedarbejdere i efteråret 2011. Formålet med kurset 
var at opkvalificere klubmedarbejdere og klæde dem på til 
klubarbejdet - især med marginaliserede ungdomsgrupper. 
Kurset var delt op i to moduler: ”Rammesætning af 
klubområdets indhold” og ”Klubben – som del af et 
ungdomsområde”. 

UngAalborg har haft en række 
forebyggende projekter for unge blandt 
andet Sexualisterne.

Desuden har der været afholdt 
kompetencekursus for ungdomsskolens 
medarbejdere i 2011.

En underretning skrives i 
samrabejde med klublederen.
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Ungekongres 2012 i 
støbeskeen
Et politisk arbejdsseminar 
i november måned blev 
startskuddet til UngAalborgs 
Ungekongres i marts 2012, 
hvor der vil være valg til det 
nye unge-demokratiske organ, 
Aalborg Ungebyråd. 

Det summer af opmærk somhed 
og gå-på-mod i AaB-loungen ved 
f odboldk lubbens hjemmeb ane, 
Energi Arena Nord. 75 unge mellem 
13-19 år fra Aalborg Kommunens 
folkeskoler og ungdomsuddannelser 
er samlet denne mandag i november. 
I seks timer skal de sammen skabe 
grundlaget for UngAalborgs store 
Ungekongres, der løber af stabelen i 
marts 2012. Det vil sige, at de i bund 
og grund er med til at støbe kuglerne 
til et nyt unge-demokratiorgan – 
Aalborg Ungebyråd. Sådan som 
dagens første oplægsholdere fra 
Aarhus Ungebyråd har gjort det i 
Aarhus Kommune - hvor de unge oven 
i købet har deres egen borgmester.  

Inspireret af UngAalborgs 
Demokratidag

M e d p å ar b ej d s s e min ar e t  e r 
Magnus og Marie, begge 13 år og 
fra Tof tehøjskolen i Stor vorde. 
D e  h a r  a l l e r e d e  s n u s e t  t i l 
UngAalborgs demokratiarbejde i 
form af Demokratidagen, som alle 
kommunens 7. klasser inviteres til.  
   ”Demokratidagen var rigtig sjov, for 
eksempel dilemma-spillet, som man 
kunne opleve i Budolfi Kirke,” siger 
Marie og Magnus supplerer: ”Det var 
spændende at se Byrådssalen, og det 
var ret sjovt at sidde i politikernes 
stole. Vi havde også mulighed for at 
tale med det yngste byrådsmedlem, 
Rasmus Brask.”

Indflydelse betyder alt

M a g n u s o g M a r i e  h a r  s t o r e 
forventninger til dagens arbejde, 
og de glæder sig frem for alt til at få 
indflydelse.
   ”Det er spændende at kunne 
komme til at bestemme noget, at få 
indflydelse. Det er godt, at det ikke 
kun er de voksne, der bestemmer det 
hele. Det er vigtigt, at vi kan være 
med til at bestemme, fordi vi skal 
overtage. Vi er næste generation,” 
siger Magnus, og Marie følger op:
   ”Det er vigtigt, at vi unge ikke bliver 
undertrykt.”
   Både Magnus og Marie mener 
sagtens, at de voksne i stedet kan 
give unge langt mere indflydelse.
   ”Jeg synes ikke, de voksne er dårlige 
til at lytte til os, men de kan finde på 
at sige: det, jeg siger, er rigtigt, fordi 
jeg er voksen, men vores er også 
rigtigt,” slår Marie fast. 
   ”Det kan godt være, at vi kommer 
med dumme ideer en gang imellem, 
men det gør voksne også. Så vi er på 
lige fod,” mener Magnus. 

Læs mere om 
Aalborg Ungebyråd

www.aalborgungebyraad.dk

Århus Børne-og 

Ungebyråd

www.ungebyraad.dk

 Unge-demokratiets  
          nye ansigter og former
Tekst: Mogens Rude. Foto: Mogens Rude

2011 var året, hvor nye ansigter kom på UngAalborgs demokrati-
arbejde. Strategien for demokrati-arbejdet blev fastholdt i 2011. Det 
vil sige, at Demokrati-dagen og Unge på tinge er blevet afviklet, som 
det var kortlagt - og det med stor succes. Men samtidig fik de to nye 
personer bag UngAalborgs demokrati-arbejde, Trine Charlotte Jensen 
og Carsten Steen Nielsen, mulighed for at sætte deres eget aftryk på 
den kommende Ungekongres 2012.  

ungAAlborg
2012ungEKongrES

Arrangeret af UngAalborg i samarbejde med Aalborg Byråd

Aalborg Ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk
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Tekst: Mogens Rude. Foto: Mogens Rude, Cassan.dk

2011 bød på store, kulturelle highlights i UngAalborgs ungdomshuse, Station10 
i Nørresundby og KUL i Nordkraft. Også netværk og samarbejde internt og 
eksternt har været et vigtigt fokuspunkt for husene. 

Kultur 
mEd KAnt

Kulturhuset KULs 

vision om at v ær e en cent r al 
spiller indenfor musik, kultur og 
folkeoplysning på ungeområdet er 
efter opstarten i 2009 blevet en 
realitet i 2011. KUL var i 2011 blandt 
andet vært for to store festivaler i 
Nordkraft og fik endnu engang vist 
sin skarpe musikprofil med masser af 
publikummer og faste projekter som 
retrotøjdesign, kultursitet InSite.dk 
og dansekompagniet Massive Blend. 
KULs f lerårige samarbejde med 
Aalborg Bibliotekerne har for alvor 
fundet sin form, og tilstrømningen 
af unge til foredragsrækkerne er en 
kæmpe succes, så arrangører hver 
gang må melde udsolgt. 

Et unge-projekt i en 
nøddeskal

Det ene af KULs store satsninger 
var forårets Fantasy-festival og 
det efterfølgende bog-projekt, 
som mundede ud i udgivelsen 
”Shhh… og andre fantasynoveller 
skrevet af unge”.
   ”Fant as y -f e s t i v alen v ar e t 
fantastisk projekt, der havde alle 
ingredienser af et unge-projekt. 
Der er læringsmomentet , hvor 
man arbejder intenst med nogle 
gode lærere i workshops. Så er der 
kombinationen af at bringe specielle 
kreative udtr yksformer sammen 
– at skrive, tegne og lave musik. Og 

så selvfølgelig produktet i enden – 
kronen på værket,” siger KULs leder, 
Carsten Steen Nielsen og fortsætter: 
   ”Det er samtidig et projekt, der 
virkelig har krævet tid undervejs, 
b åde i  f or ber edels e s f as en t i l 
festivalen og med det efterfølgende 
bogpr ojek t , der f ør t e frem t il 
bogudgivelsen i september.” 

KULs Kulturfestival i 
Nordkraft

I 2011 stod den på Nordkraf t s 
officielle åbning. I den forbindelse 
stod KUL bag en stor tredages 
Kultur festival, som inkluderede 
et samarbejde med stort set alle 
aktører i Nordkraft såsom Biffen, 
DGI, Kulturskolen, Den Rytmiske og 
Teater Nordkraft.

   ” D e r v ar h e l t  b o o k e t t i l 
Kultur f est ivalens tre dage. 18 
klasser var forbi, og vi kunne have 
booket det dobbelte, hvis vi havde 
haf t muligheden – så lang var 
ventelisten. Feedbacken har også 
været fremragende,” siger Carsten 
Steen Nielsen.

Fra KULs fantasy-festival i Nordkraft i april – 
som en del af Ordkraft-festivalen.
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Fingeren på morgendagens 
musik-puls 

Viborg-tvillingeduoen, Kirsten & Marie, 

på KUL i november. De medieomtalte 

gymnasiepiger er hurtigt blevet et varmt 

undergrundsnavn. De har spillet på 

Roskilde Festival 2011 og udkommer på 

det Oh No Ono-relaterede pladeselskab, 

Tambourhinoceros. 

Et kulturelt samarbejde mellem unge 
bands, illustratorer og forfattere er 
endt med plug ’n’ read bogen, ”Shhh…
og andre fantasynoveller skrevet 
af unge”, der udkom i september 
2011. Vi har t alt t o af bogens 
novelleforfattere.

Kul, Nordkraf t , september 2011. I 
Nordkrafts kedelhal er hele opbuddet 
af den lokale presse strømmet til for 
at dække afsløringen af den nytrykte 
novellesamling, ”Shhh… og andre 
fantasynoveller skrevet af unge”. De 
unge forfattere og illustratorer står 
spændt og stolt og knuger deres første 
bogudgivelse i hånden, mens takketaler 
flyder ud af højtalerne… 

Kul, Nordkraft, april 2011. Flankeret af 
ridderrustninger, skjolde og spindelvæv 

ved e t langbor d med k andelabr e 
sidder 10 unge novelleforfattere og 
10 bogillustratorer in spe. Missionen 
er klar. Under KULs Fantasy-festival 
– der falder sammen med Nordkrafts 
lit teratur-festival Ordkraf t - sk al 
forfatterne og illustratorerne parvist 
skabe et novelle-bidrag, som senere skal 
munde ud i en novelle-antologi. Eller for 
at præcisere: en plug ’n’ read-udgivelse.
    For det var musikken, der kom først. 
Hvert hold af forfattere og illustratorer 

fik tildelt et musiknummer fra et af de to 

talentfulde, unge bands Bagdad Beat og 

Flod. Musikken skulle danne klangbund 

for novelle-projek tet. For fat terne 

havde nogle uger til at hente inspiration 

i musikken, inden de mødtes på KUL i 

Nordkraft. 

Private tanker bliver 
offentlige

   To af forfatterne er Nikoline 
Thomsen på 16 år og Marie B. 
Eriksen på 17 år, der begge går 
på Brønderslev Forfatterskole – 
skolen er samarbejdspartner med 
KUL i Nordkraft om plug ’n’ read-
projektet.
  
 ”Min novelle foregår i Mellemøsten. 
Det er ikke mindst på grund af mit 
musik st ykke med Bagdad Beat, 
som gav denne etnisk stemning, 
som kunne passe fint,” siger Marie 
B. Eriksen om sin novelle ”Nattens 
begivenheder”, der er illustreret 
af Tobias Frillerhøj. Og veninden, 
Nikoline, har taget udgangspunkt i 
Bagdad Beat og deres ”Kamal Kozak” 
i novellen ”Tomrum” med illustration 
af Henriette Hougaard Christiansen. 
   Kunne I godt koncentrere jer om at 
skrive på KUL. Skal man ikke sidde 

alene på et loftsværelse og skrive?
   ”Jeg sad da lidt afsides derhjemme,” 
siger Marie, og Nikoline supplerer:
   ”Det er mærkeligt at sidde og skrive 
blandt andre, fordi man tænker hele 
tiden: gad vide om de kigger mig over 
skulderen, for at se hvad jeg skriver. 
Det er lidt mere privat, når man kan 
sidde derhjemme på værelset.” 
   Når det nu er en meget privat ting, 
hvordan er det så at udgive teksten 
offentligt?
   ”Det er meget mærkeligt. Det er 
jo dejligt, men også surrealistisk at 
have fået novellen trykt, og man nu 
kan se sit navn og sine egne ord. Det 
bliver da vildt fedt at skulle hjem og 
sætte bogen op på reolen og sige: der 
er jeg med i!” lyder det fra Nikoline.   
   Hvad har I lært af processen? Har I 
prøvet det før?
   ”Jeg har ikke prøvet det før. Jeg 
synes, at de to professionelle gav 
os mange råd om skrivning. Jeg er i 
hvert fald blevet klogere på, hvordan 
man strukturerer sin historie og 
personer. Det har været lærerigt,” 

siger Marie og Nikoline tilføjer: 
   ”Jeg har skrevet i nogle år og gået 
på Brønderslev Forfatterskole i to år, 
men jeg er blevet mere afklaret med, 
hvad det er for en genre, som jeg 
skal skrive. Det er ikke umiddelbart 
fantasy. Fantasy er en svær genre, 
hvis man skal være original, og det 
ikke skal ligne Harry Potter og handle 
om troldmænd. Det bliver fokuseret 
på sproget og på at fortælle med sin 
egen stil.” siger Nikoline.   

Shhh…  
og andre fantasynoveller skrevet af unge

Shhh... og andre fantasynoveller 
skrevet af unge er udgivet på 
Forlaget Nordkraft. 

Bog og cd kan købes på KUL i Nordkraft og i Bog 

& Idé på Nytorv i Aalborg. Novellesamlingen 

koster 108 kr. og er udkommet i et limiteret 

første oplag på 300 eksemplarer.
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Umiddelb ar t har e t sme de -
værk sted ikke noget med t v-
produktion at gøre, men et unikt 
samarbejde internt i UngAalborg 
viser, at der er muligheder for 
at samarbejde og profitere af 
hinandens kompetencer. 

På Ung AUC s Jer n & Me t al -
værksted står 16 meter dolly-
system, hvor et tv-kamera kan 
køre balanceret på galvaniserede 
alu-skinner. På et bord ligger fem 
steady-cam skulderophæng, der 
kan støtte et tungt tv-kamera 
og give rolige billeder - hvor 
skulderpuderne utraditionelt er 
udført i imiteret leopard-skind. 

”Vi bliver kontaktet af Stationen, 
som vil høre, om vi har lyst og 
mulighed for at lave nogle ting, 
som er voldsomt dyre at investere 
i. Vi siger så: kom med en tegning, 
så kigger vi på det. De kom så med 
en grov skitse, og straks begyndte 
eleverne at produktudvikle. De 
tog det meget seriøst. Det har 
været helt vildt fedt for de unge,” 
siger Tonny Nissen, lærer på Jern & 
Metal på UngAUC.  
   ”De har haft følelsen af: det her 
skal jo bruges til noget!  Og nogle 
kender Stationen og ved hvad 
det er: Jo, det her skal vi sgu ta’ 
alvorligt. Det har været skide 
skægt,” siger læreren.

 Hvad får Stationen ud af sådan et 
samarbejde?
   ”Fantastisk meget, fordi alt, hvad 
der hedder specialudstyr til tv, 
koster en bondegård. Det er i det 
hele taget vanskeligt at få fat i. 
Meget skal special designes eller 
købes enten over nettet eller i 
udlandet. I Danmark er det næsten 
ikke til at købe sig fra. Samarbejdet 
med UngAUC gør, at Station10s 
unge kan få det dolly-udst yr 
og de billeder, som de gerne vil 
bruge i deres film- og musikvideo-
produktioner. Samtidig får de unge 
på UngAUC brugt og udviklet deres 
færdigheder,” siger husleder Rolf 
Bekker.

Dansere donerer 5000 kr. til  hospitalsklovnen 
KULs dansekompagni, Massive Blend, valgte i 2011 at donere overskuddet 
fra forårets forestilling ”Kampen mod det onde” til hospitalsklovnen på 
Aalborg Sygehus. Dansekompagniets store trup på ca. 40 dansere holder 
til i den store sal på KUL, men spillede stykket ”Kampen mod det onde” 
på Det Hem’lige Teater. Alle fem dage for udsolgte huse. 

har været på banen 
med et hav af 
medieproduktioner 
indenfor musik, radio, tv 
og film – og en funklende 
tegneserie. Tanken bag 
Station10 er, at unge skal 
kunne komme ind fra 
gaden og gå i gang med 
at skabe medie- eller 
musiske produktioner. 
Og det sker bogstaveligt 
talt, og samtidig oplever 
Station10, at de unge på 
tværs af huset inspirerer 
og bruger hinanden. 

Unikt internt samarbejde om dolly og steady-cam

Der blev produceret 
fem steady-cam 

skulderophæng, der kan 
støtte et tungt tv-kamera 

og give rolige billeder .

På UngAUCs Jern & 
Metal-værksted står 
16 meter dolly-system, 
hvor et tv-kamera kan 
køre balanceret på 
galvaniserede alu-skinner.

Station10 
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Station10 har en YouTube 
kanal hvor stort set alle 
deres produktioner ligger 
kategoriseret efter enme.

youtube.com/station10dk

Tværgående samarbejde om fantastisk tegneserie
Det var egentlig et tilfælde, at Casper Sand aka Cassan nu kan sidde med en 
imponerende tegneserie-udgivelse, ”Infection” på 64 sider. Station10s leder, Rolf 
Bekker, fik ved et tilfælde øje på den covertegning, som Casper havde lavet til sit 
band, Möwes cd-udgivelse. Det viste sig, at Casper allerede var godt i gang med 
en tegneserie, og Station10 tilbød at hjælpe den talentfulde tegner. 

Fra gaden til Zombie-film  

Man kan komme ind fra gaden på Station10s 
filmskole, ikke som zombie, men for at lave en 
zombiefilm. Det var, hvad et par drenge, Bjarke og 
Nicolai fra UngAUC, besluttede at gøre. Helt i tråd med 
Station10s vision om, at Filmskolen er for alle unge. 

   ”Vi har også et par drenge, der kom fra ungdomsskolens 
UngAUC. De ville gerne lave en zombie-film. De regnede med, 
at de bare kunne lave filmen på et par dage. Det kan man 
selvfølgelig ikke, men drengene blev faktisk så bidte af det, 
at de kom igen til et andet skoleprojekt. De lavede filmen 
”Voldstraumer” om en voldsramt ung. De unge lavede alt selv. 
Story-board, manuskript, fundet locations. Alt lavede de selv. 
Nu er de i gang med et nyt projekt. De er virkelig ihærdige,” 
fortæller Station10s Else Petersen. 
   ”Jeg tror, at de unge oplever, at huset er frit, uden mange 
begrænsninger, og med medarbejdere, der brænder for at 
arbejde med det kreative,” siger hun.

   Casper har altid lavet tegneserier og 

har tidligere uploadet tegneserier på sin 

egen hjemmeside. ”Infection” er primært 

håndtegnet, og Casper har arbejdet på den i fire 

år og blev færdig i sommeren 2011. 

   ”Den handler om Dave Blame, der bliver 

efterladt på Antarktis af sine kammerater 

i en hær. Man ved ikke, hvorfor han er blevet, 

men det finder man efterhånden ud af. Blame 

beslutter sig for at gå fra Antarktis og hele vejen 

hjem til Rusland, hvor han kommer fra, hjem 

for at hævne sig på kammeraterne. På rejsen 

kommer han så ud for en masse oplevelser. Det 

er plottet i historien,” fortæller Casper.   

   Udgivelsen er kommet i stand ved hjælp 

af St ation10 og deres samarbejde med 

MediaCollege Aalborg, som har stået bag 

t r y k kepr oc e s s en s om en del af der e s 

undervisning. Det er Caspers plan at forsøge at 

få tegneserien udgivet kommercielt gennem et 

etableret forlag. 

   Caspers tegneserie kan også findes på 

www.cassan.dk og der tales i øjeblikket 

om muligheden for at Station10 filmisk kan 

visualisere ”Infection”. Dele af ”Infection” 

har tidligere været nomineret til Årets Web 

Comic i 2010 på Københavns Internationale 

Tegneseriefestival - komiks.dk.
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Unge hjælper unge
Tekst: Mogens Rude. Foto: Mogens Rude, Cassan.dk

Unge vil gøre en forskel. UngAalborg har i 2011 
haft flere internationale projekter, hvor danske unge 
hjælper unge i andre lande – med stor succes.

Hjælp til ludfattige, litauiske ungdomsklubber
Fotos: Tatjana Cerniavskiene

”De havde ingenting. I rummene var der en, to, tre 
stole og et bord, og de var nok 15 mennesker i et rum. 
Derfor måtte mange af dem sidde på gulvet og på 
bordene. De havde ingen blyanter eller papir. Der stod 
nogle RIGTIG gamle computere. Det lignede danske 
computere fra 1980, men dem var de rigtig, rigtig 
glade for og kunne sagtens bruge,” siger Daniel, 18 år, 
fra UngAUC om ludfattige ungdomsklubber i Vilnius. 

Vilnius-klubberne havde intet, så derfor satte man sig 
på UngAUC for at hjælpe. Frivillige elever fra UngAUC 
producerede café-miljøer i form af sofaer, reoler, puder, 
hynder, grill og klargjorde gamle computere. Det blev sat 
på paller og hentet af en vognmand, som fragtede det 
hele til Vilnius. Der stod alt klar i klubberne, da danskerne 
ankom. 
   ”Da vi kom, havde de allerede pakket tingene ud og sat 

det frem. Vi skulle bare hjælpe dem med at samle det. 
Det kunne næsten ikke gå hurtigt nok. Det tog to eller tre 
timer,” fortæller Daniel.  

Hjælp andre – gør en forskel

UngAUCs tur til Vilnius var frivillig, men tilslutningen var 
god. 
   ”Der er en tilfredsstillelse ved frivilligt arbejde. Det er jo 
ikke et arbejde, vi var tvunget til. Vi blev spurgt af UngAUC. 
Vi skulle være villige til at tage to arbejdsweekender. 
Der var 11, som meldte sig til, men kun 10 kom med. Det 
blev afgjort ved en afstemning,” siger Mike på 17 år og 
fortæller, at eleverne ellers fik turen betalt. 
   Turen har sat gang i drengene, som har suget indtryk 
og erfaring til sig. 
   ”Jeg synes, at det var en rigtig fed tur. Jeg har lært, 
hvordan jeg skal åbne mig for nye mennesker, og så 
prøvede jeg for eksempel at flyve,” siger Mike, og Daniel 
fortsætter: 
   ”Jeg synes, at det var en skide god tur, fordi vi ikke skulle 
ned for at holde ferie, men arbejde dernede og arbejde 
hjemmefra. Nu kan vi se billeder på Facebook af de ting, 
vi har lavet, og det ser faktisk godt ud. Vi har også fået 
venner, som vi skriver til over Facebook.”
   Det betaler sig ifølge Daniel at hjælpe andre. 
   ”Nu vil jeg gerne ind til militæret, blive udsendt og 
hjælpe andre. Jeg synes, Vilnius var rigtigt fedt. Jeg vil 
gerne gøre det igen. Turen gør, at man får rigtig mange 
gode kammerater og venner. Hjælper man dem, så vil de 
jo også hjælpe én selv engang,” siger Daniel.  

Vilnius

Gennem flere år har UngAalborg samarbejdet 
med ungdomsklubber i Vilnius, Litauen. 
I 2011 var ungdomsklubberne i Godthåb, 
Sejlflod og Vodskov på EU-udveksling i 
Vilnius. Også UngAUC besøgte Vilnius – 
som et led i samarbejdet med Police Club 
Vilnius, hvor lokale politifolk står bag 
ungdomsklubberne.  
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Vestbjerg på vej til 
Uganda
Fotos: Karin Keller Larsen

Unge fra Vestbjerg Ungdomsklub 
har gennem 2011 gjort en ihærdig 
indsats for at hjælpe unge skolebørn 
i Uganda i Afrika. I 2011 samlede de 
20.000 kr. ind til indkøb af lege- og 
sportsredskaber, som danskerne skal 
have med til Mukono Boarding School 
i Uganda, når de i marts 2012 besøger 
det afrikanske land. 

De har knoklet og arbejdet en vis 
legemsdel ud af bukserne. 13 unge 
fra Vestbjerg Ungdomsklub, som 
vil hjælpe unge i Uganda til en mere 
positiv fremtid. De unge er gået 
helhjertet ind i hjælpearbejdet for at 
skaffe penge, som kan gå direkte til 
køb af legeredskaber til afrikanerne 
som fodboldmål, hoolahop-ringe, 
sjippetov og gynger. Danskerne 
medbringer for ek sempel også 
kridt , k laddehæf ter og engelsk 
s k ø nl i t t e r a t ur,  s o m d e un g e 
afrikanere kan få gavn af i fritiden. 
   De unge har derfor haft fritidsjob 
af forskellig ar t. De har passet 
børn, gjort rent, vasket biler, bagt 
pølsehorn, solgt hjemmelavede 
s m y k k e r p å m ar k e der,  v ær e t 
p a r k e r i n g s v a g t e r  o g e n k e l t e 
security-vagter på Cool Car Race 
2011 i Aalborg, hvor de unge skulle 
passe på Burhan G. og Sarah fra 
X-Faktor. I alt har de unge siden 
starten i sommeren 2011 samlet 
20.000 kr. ind.  

1000 læderbolde til Uganda

Overalt i lokalsamfundet er de unge 
fra Vestbjerg blevet mødt med 
stor interesse og opbakning. Der 
har været tilbudt sponsorgaver til 
Uganda fra en lang række steder, 

men i flere tilfælde har eleverne 
pænt måttet takke nej, da det var 
for vanskeligt at fragte tingene til 
Uganda. Dog valgte man at sige pænt 
ja tak til sponsoren Vision Sport, som 
gratis har givet projektet 1000 nye 
fod- og håndbolde. 
   ”Vi tager 200 bolde med derned og 
deler ud rundt omkring til børn og 
unge. De sidste 800 bolde bliver sendt 
til Uganda med skib,” fortæller Karin 
Keller fra Vestbjerg Ungdomsklub.

Til Uganda

De unge kommer til at leve under 
samme vilkår som afrikanerne, 
når de kommer på en uges besøg 
på Mukono Boarding School, hvor 
mange af eleverne er forældreløse. 
Danskerne kommer t il at dele 
sanitære forhold med afrikanerne og 
spise samme kost, som typisk består 
af majsvælling og –grød. 
   ”Jeg er sikker på, at de unge kan se 
nødvendigheden af at hjælpe. Jeg 
håber, at turen til Uganda kommer til 
at præge de unge fremover i livet. ”Vi 
tror på, at kulturforståelse kommer 
gennem mødet med den anden kultur. 
Verden har brug for tolerance og 
interkulturel forståelse,” lyder det 
fra Karin Keller. 

Foredrag og 
erfaringsudveksling

Efter besøget i 2012 vil Uganda-
projektet fortsætte. Det vil blandt 
andet ske i form af foredrag 
og et samarbejde med Tarup 
Ungdomsskole på Fyn, hvor der 
vil blive erfaringsudvekslet om 
Uganda. UngAalborg for venter, 
at projektet forankres i Vestbjerg 
Ungdomsklub, og der vil blive søgt 
f lere midler hos DUF, som har 
støttet projektet i 2011. 
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Ich bin ein Berliner

I  Ung A albor g og på Suls t ed 
Skole går man nye veje med 
undervisningen. Over 60 unge i 8. 
og 9. klasse var på interkulturel 
dannelsestur til den tyske metro-
pol, Berlin i foråret 2012. Resultatet 
kan aflæses direk te i form af 
bedre karakterer og bedre sociale 
relationer på skolen.

Sulsted Skole ville med Berlin-
turen skabe et andet fokus på 
under visning. Ifølge t ysklærer 
F lemming Mik k els en handler 
det om interkulturel dannelse af 
eleverne. Skolen er i samarbejde 
med UngAalborg gået målrettet 
efter 8. og 9. klasseoverbygningen 
for at st yrke elevernes evner 
indenfor sprog, historie, biologi, 
geografi og samfundsfag. 
   ”Eleverne skal besøge landet, 
mærke og se lande t og t ale 
sproget,” siger Flemming Mikkelsen 
og f or t æller, at mange t ing 
efterfølgende er faldet på plads 
for de unge. 
   ”For eksempel er deres tyske 
ble v e t me ge t be dr e – b åde 

sprogforståelse og ordforråd. 
De synes ikke længere, at det er 
så svært. Og mange flere tør sige 
noget,” siger han og konstaterer, 
at de t har hæ ve t ele ver ne s 
karakterer.  
    Samtidig har turen st yrket 
relationerne mellem elever og 
lærere og eleverne på tværs. 
   ”De fik set hinanden på andre 
måder – de andre klasser og lærere. 
Det har givet bedre gensidig 
respekt. Min klasse har flyttet 
sig meget. Måske har det været 
fordomme om lærere og andre 

elever? Pludselig går det op i en 
højere enhed, og man finder ud af, 
at man kan bruge det til noget,” 
siger turen.
   Turen har de unge selv betalt 
–  m e d  s t o r  o p b a k n i n g f r a 
forældregruppen. Alligevel har 
turen kun kunnet lade sig gøre ved 
et samarbejde mellem skole og 
UngAalborg.
   ”Hverken skolen eller UngAalborg 
ville kunne løfte opgaven alene, 
n år de t g ælder d æk ning a f 
lærertimer. Derfor får både skolen 
og UngAalborg – og de unge – noget 
ud af samarbejdet,” siger Elisabeth 
Brun fra UngAalborg og tilføjer, 
at samarbejdsprojek tet ligger 
udenfor partnerskabsaftalen med 
folkeskolerne.

Foto: Flemming Mikkelsen

markant fremgang 
af unge på hold
Tekst: Mogens Rude.

  I lighed med klubberne har der på holdene i UngAalborgs ni netværk været 
en markant fremgang i antallet af unge. Der er en stigning på 1200 elever på 
hold i forhold til 2010, hvor netværkene blev etableret.

   ”Det er glædeligt og går imod tendensen om hold-
tilbagegang på landsplan,” fortæller Elisabeth Brun, 
sektorleder i UngAalborg.   

   ”Det er de unge selv, som kommer til os. De er trætte af at 
sidde for sig selv derhjemme ved computerne og foran tv’et. 
De vil gerne ud at røre sig og have dækket et socialt behov,” 
siger sektorlederen. 
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Kinesisk for begyndere

I efteråret 2011 kunne unge 
for første gang melde sig på 
et kinesisk begynderhold på 
Herningvej Skole i Aalborg Øst. 
De unges første introduktion 
til det kinesiske blev en positiv 
oplevelse. 

Det er Merete Sun, der er UngAalborgs 
kinesisk lærer på Herningvej Skole. 
Hun har boet i Kina et par gange, læser 
kinesisk som sidefag på universitetet 
og er kinesisk gift. 
 
Hvorfor tror du, at der pludselig 
popper kinesisk hold op rundt omkring 
i UngAalborg? 
   ”Jeg kan kun tale for mit hold, men jeg 
tror, at de unge gerne vil prøve noget nyt, 
noget som virker spændende i forhold til 
nogle af fagene i skolen. Der var kun en 
enkelt elev på holdet, som kom målrettet 
efter at lære kinesisk. De andre kom med 
et åbent sind. Jeg tror ikke, de havde så 
mange forestillinger om kinesisk, inden 
de gik ind til det,” siger Merete Sun.
   Hvordan har de unge taget imod det 
kinesiske?
   ”De har taget godt imod det, og 
eleverne var tilfredse, og det er jeg også 
selv. Vi kørte kun syv gange i efteråret, 
men de fik faktisk lært noget kinesisk,” 
fortæller hun.
   Er kinesisk et vanskeligt sprog at lære 
– mundtligt og skriftligt?
   ”Skriftligt er det, men det kommer 
meget an på, hvem man er, og hvordan 
man lærer bedst. Nogle synes, at det er 
en støtte at have et skriftsystem, der er 
helt anderledes end vores. Men jeg vil 
sige, at du hurtigt kan lære helt basal, 
mundtlig kinesisk. Det er let tilgængeligt, 
men det bliver sværere, når man når et 
højere niveau,” siger Merete Sun. 
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Robinson på Læsø

Klubmedlemmer fra Gandrup, 
Vester Hassing og Hals 
Ungdomssklub blev rystet godt 
og grundigt sammen, da de tog 
på fælles Robinson Challenge på 
Læsø en weekend i oktober fyldt 
med action og oplevelser. 

Ta’ en dyb indånding. Spring ud. Det var 
opskriften på Robinson Challenge på 
Læsø. De unge byggede tømmerflåder, 
som blev brugt til at sejle ud til en 
lille ø. Der var GPS-løb i skoven med 
uhyggelige uhyrer, en 3 km gåtur i 
mørke med lommelygte, bueskydning, 
flytning af 400 kg. tunge halmballer, der 
krævede specielle teknikker, rapelling 
på skolen i Byrum.  Der blev plukket og 
renset høns, og der blev malket frisk 
mælk til pandekagebagning. Der var 
ridning på islandske heste, besøg på 
Saltsyderiet, der blev sprøjtet med vand 
fra slukningsudstyr, som var udlånt af 
brandvæsenet, der var ”bårefræs” med 
gasmaske, tillids- og intelligens-øvelser 
og enkelte nåede endda at skyde lerduer. 

Det er første gang, at klubberne laver 
sådan en fælles overlevelsestur, men 
bestemt ikke sidste. 
   ”Sikke et venskab der opstod på kryds 
og tværs af de unge fra forskellige 
klubber. Det var en oplevelse at se det 
ske. Det var en fantastisk tur. Ingen 
tvivl om, at vi skal til Læsø igen næste 
år,” fortæller Lars Starbæk Axelsen fra 
Gandrup Ungdomsklub og de stærke 
sociale bånd, der blev knyttet. 
Foto: Lars Axelsen og Tessa Jacobsen

Gandrup Ungdomsklub havde for 
eksempel inviteret unge og forældre 
til en stor familieaften med spisning 
og foredrag af politiet og Aalborg 
Kommunes rusmiddelteam. Og 
UngAalborgs Netværk 1 (se tekstboks) 
havde lånt Fri-Stedets sal til foredrag 
og workshops for unge om sundhed, 
forebyggelse og demokrati. Leder af 
Visse Junior- og Ungdomsklub siger 
blandt andet om sundhedsforedraget: 

   ”Det var et oplæg, der både var 
tankevækkende og inspirerende, og 
som for en gangs skyld ikke var en 
moralprædiken om salat og broccoli. 
Foredraget bragte de unge gennem 
paletten af idrætsmæssige
tilbud i kommunen, krydret med 
faktuelle oplysninger om sundhed og 
det gode liv.”

   Dagen blev også en sejr for 
UngAalborgs lokale demokratiarbejde, 
da hele 14 unge meldte sig til Netværk 
1’s ungeråd. 
   ”De unge gav særdeles positiv 
feedback på dagen, og alle elever 
ønskede, at arrangementet skulle 
forankres i Netværk 1,” fortæller Jens 
Amtoft-Christensen.

UngAalborgs almene aktiviteter 
er opdelt i 9 netværk. 

Netværk 1 er: Byplanvejen Skole, 
Gug Skole, Seminarieskolen, 
Sønderbroskolen, Vester Mariendal 
Skole, Sønderbro Ungdomsklub, 
Gug Kirkes Ungdomsklub samt Visse 
Junior- og Ungdomsklub.

Foredrag 
i klubber og netværk
Tekst: Mogens Rude.

Flere klubber og netværk har gennem året haft foredrag om 
blandt andet forebyggelse og demokrati. 
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 ✱ Ungdomsklubberne Sønderbro og Klarup var lukket i en stor del af 2011.
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Øvrige medlemstal

 Juniorklubber 279 medlemmer

 Knallertskolen 584 elever

 Øvrige centrale aktiviteter 1005 unge

 Skatehallen 100 medlemmer

 Knallertbanen Hvorup: ca. 200 unge/uge  

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

Fakta 
og nøgletal i 2011

 Antal registrerede medlemmer i ungdomsklubber

forår 2010 efterår 2010 I alt 2010 forår 2011 efterår 2011 I alt 2011

Sønderbro ✱ 49 0 0 22

Gug Kirkes 41 47 49 40

Visse 134 55 125 45

Vejgaard 134 121 140 55

Mou 32 72 74 46

Gistrup 45 36 44 73

Klarup ✱ 30 0 0 0 

Hasseris 199 115 137 133

Skelager 103 93 138 86

Frejlev 62 62 139 74

Nibe 192 166 178 160

Sønderholm 92 60 99 133

Ferslev 105 60 84 89

Hals 123 92 102 104

Ulsted 41 34 36 69

V. Hassing 52 117 142 75

Gandrup 66 83 88 128

Vadum 76 81 88 97

Vodskov 118 50 51 77

Vestbjerg 76 73 75 70

Sulsted 152 155 156 161

Løvvangen 96 82 89 53

I alt 2018 1654 3672 2034 1790 3824

Gennemsnitlig ungefremmøde pr. åbningsaften for alle klubber

forår 2010 efterår 2010 forår 2011 efterår 2011

Sønderbro ✱ 10 7  0 0

Gug Kirkes 34 28 41 34

Visse 56 34 34 36

Vejgaard 22 24 33 24

Mou 27 30 29 21

Gistrup 11 19 22 26

Klarup ✱ 7 0 0 0

Hasseris 58 58 35 69

Skelager 0 0 25 22

Frejlev 29 29 37 37

Nibe 29 42 31 52

Sønderholm 20 21 22 26

Ferslev 36 37 36 42

Hals 25 31 21 23

Ulsted 21 20 17 28

V. Hassing 19 64 68 58

Gandrup 27 28 21 39

Vadum 24 29 31 38

Vodskov 15 13 10 25

Vestbjerg 61 51 51 47

Sulsted 56 73 63 62

Løvvangen 23 29 22 20

I alt 610 667 649 729

UngAalborg budget
50.527.000 kr.
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 Ungdomshusene

Ungdomshusene registrerer ikke brugerne. Tallene herunder bygger 

på husledernes estimater for 2011, som nævnt i UngAalborgs 

”Evaluering 2011”, hvor man kan læse mere detaljeret om blandt andet 

ungdomshusene.

 

Station 10 

Ca. 1600 unikke brugere 
mellem 13-19 år har i 2011 
benyttet Station10.*

KUL 

KUL i Nordkraft har 
gennemsnitligt 500 unge 
brugere mellem 15-20 år 
på ugeplan.

Ungdomscenter 
Sejlflod
Ungdomscenter Sejlflod 
har på en normal uge ca. 
80-90 brugere.

*Stationens tal dækker antal unikke brugere pr. år, mens KUL og Sejlflod dækker antal besøgende 
brugere pr. uge – hvor der fra uge til uge kan være identiske brugere.

 ungaalborg.dk

16.655 
forskellige besøgte dette website

72.855 Sidevisninger
2,70 Sider/besøg
00:02:09 Gns. tid på website

52,55 % Enkeltsidefrekvens
59,69 % % Nye besøg
40,27 % Tilbagevendende besøg

Browserbarometer
Internet Explorer 15.559 57,74 %

 Safari 4.152 15,41 %

 Chrome 3.923 14,56 %

 Firefox 2.830 10,50 %

 Android Browser 204 0,76 %

 Opera 133 0,49 %

 Mozilla 97 0,36 %

 HTC_HD2_T8585 5 0,02 %

 1.274 mobile besøg
% af total: 4,73 % (26.948)

71,74 % nye besøg 
Gns. for website: 59,69 % (20,19 %)

 Fonde og puljer   
             støtte modtaget i 2011

Projekt Midler
Unge hjælper unge i Uganda •	 Rotary (lokalt): 

•	 Lions Club (lokalt): 
•	 Dansk Ungdomsfællesråd:

Godkendt
Godkendt 
31.500 kr.

Unge i Italien  •	 Comenius - Godkendt Godkendt

Partneridentifikation in Zimbabwe •	 Dansk Ungdomsfællesråd:  39.385 kr.

Ungekongres •	 EU –Aktiv Unge:  145.000 kr.

Lyrikfestival: Slam n’ord •	 Statens Kunstråd: 211.327 kr.

Projekt Uddannelsesløft •	 Den Obelske Familiefond
•	 Trygfonden

 3.000.000 kr.
650.000 kr.

Almenundervisning 2011 Ung Aalborg Uddannelsescenter 2011

Cpr-elever Cpr-elever i % af 
potentielle unge*

Holdelever Fuldtidselever
forår / efterår

Unge i øvrige  
udd.aktiviteter

5.338 30,1% 7.723 222 / 228 116

Aldersfordeling, cpr-elever 2011 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år Ialt:

 Drenge 287 656 792 586 234 74 46 2675
5338

 Piger 352 782 777 479 165 72 36 2663

* potentielle unge er målgruppen af 13-19 årige i Aalborg Kommune = ca. 16.400 unge

Holdelever 2010/2011

forår 2010 efterår 2010 I alt 2010 forår 2011 efterår 2011 I alt 2011

Antal holdelever 3833 2732 4009 3714

I alt 6565 7723

Den almene ungdomsskoles cpr-elever 2010/2011

forår 2010 efterår 2010 I alt 2010 forår 2011 efterår 2011 I alt 2011

Antal cpr. elever 2518 2299 2728 2610

I alt 4817 5338

Fordelingen af unge i målgruppen på henholdsvis almenundervisningen og Ung 
Aalborg Uddannelsescenter.
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Hvor UngAalborg 
lancerede 
Ungepuljen 
Der har i løbet af 2011 været mange 

og forskelligartede ansøgninger til 

Ungepuljen. Fælles for dem alle er at 

give unge mulighed for at få nogle 

gode oplevelser, hvad enten det er 

lokale tiltag eller internationale 

rejser. Ungepuljen har bevilliget 

over 50.000 kroner, som blandt 

andet er gået til en BMX bane i 

Visse, til oprettelse af et Floorball-

hold i Vodskov, til en studietur til 

Indien og til en f ilmproduk tion 

omhandlende unge og selvmord, 

som i øvrigt vandt en tredjeplads 

på Oregon Film Festival. 

hvor Klarup 
Ungdomsklub fik 
nye lokaler og 
Kongerslev en ny 
klub
Klarup Ungdomsklub fik nye lokaler 

på Hellasvej 6 i Klarup og holder 

åbent tre dage om ugen. Kongerslev 

f ik  s in e g e n un g d o m s k lub i 

Konger slev Idræt scenter, hvor 

mange unge i forvejen har deres 

gang.

hvor UngAalborg 
indledte samarbejde 
med studerende
Året 2011 var st ar t skuddet t il 

et 3årigt strategisk net værk s-

projekt, der foruden UngAalborg 

involverer samarbejdspartnere fra 

byens videregående uddannelses-

inst itut ioner A AU og UCN. En 

Ph.d.- s t uder ende i lær ing og 

forandringsprocesser fra A AU, 

Christina Madsen, blev tilknyttet 

projektet som aktionsforsker, så 

processen løbende kan evalueres, 

og man kan opsamle erfaring. 

Som resultat heraf er der i årets løb 

etableret en serie pilotprojekter, 

h v or Ung A alb or g under s ø ger 

potentialet i netværksdannelse og 

samarbejde med studerende fra 

byens videregående uddannelser. 

Organisatorisk læring og forandring 

gennem inddragelse af studerende 

i UngAalborgs nuværende praksis 

er nøgleordet for alle projekter. 

Projek terne har vidt forskellig 

karakter og struktur for at afprøve 

varierede samarbejdsmetoder. 

At lade unge studerende deltage 

aktivt i udviklingen af tilbud eller 

koncepter til andre unge er et 

interessant per spek tiv, både i 

forhold til ”rollemodelstanken”, 

95% målsætningen, og ligeledes 

kan det være en metode til at tilføre 

organisationen fornyet viden og 

inspiration.

hvor man på nettet 
kunne læse om unge 
og livet i UngAalborg
På w w w.ungaalbor g.dk er der 

mulighed f or at læse en lang 

række artikler om unge og livet i 

UngAalborg. Alt fra featureartikler 

om mobning over reportager fra 

Demokrati-dagen til notitser om 

live-koncerter. De nyeste artikler 

kan findes på forsiden, mens ældre 

artikler findes under ”Historier - om 

unge i UngAalborg”

Hvor Ung til 
ung-gruppen, 
Sexualisterne, har 
haft et travlt år...
med foredrag for og debat med 

andre unge om sex og sek suel 

sundhed. De unge se xualist er 

i  Ung A alb or g er f or t s a t den 

nationale sexualist-gruppe, der har 

flest jobs pr. år.    

”2011 har været et godt år for de 

mange engagerede Sexualister. I 

2011 har Sexualist-gruppen, der 

består af 14 unge, besøgt ca. 28 

folkeskoler. Som noget ny t har 

Sexualisterne også haft jobs på 

ungdomsuddannelserne, og det 

arbejder vi videre med i 2012,” siger 

projektleder Christina Konradsen 

fra Sexualisterne i Region Nord 

– der er et samarbejde mellem 

UngAalborg og Landsforeningen 

Ungdomsringen.

Sexualisternes to projektledere i 

Region Nord har i 2011 været på en 

såkaldt Partneridentifikationstur 

til Zimbabwe i Afrika, finansieret 

af DUF-midler. Ifølge Christina 

Konradsen forventer Sexualisterne 

at skulle besøge Zimbabwe i 2012. 

2011 
var i øvrigt også året…


