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2012
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.

Virksomhedsplan for UngAalborg for perioden 2010-2014 er kompasset, der skal sørge 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. 

2012 var igen et aktivt år for 
UngAalborg 
Ungebyrådet er kommet godt i gang med sit 
virke. Som aktør på ungeområdet er det en 
glæde at kunne konstatere, at der er unge, 
som kan gå ind i en forpligtende opgave og 
løfte den kvalificeret. Det viste sig blandt 
andet, da Ungebyrådet fik sin debut i et af 
2 årlige fællesmøder med Aalborgs byråd. 
På dette møde leverede de unge både 
kvalificerede oplæg og tog aktivt del i en 
kvalificerende dialog, ligesom rådet i 2012 har 
givet forslag til flere aktuelle politikområder 
og konkret har sendt et forslag om etablering 
af en ungeportal til Skole- og Kulturudvalget. 

Demokratiområdet er i 2012 endvidere blevet 
udfoldet gennem aktivering af 9 UngAalborg 
lokalråd koblet op på 9 netværk. Demokratidag 
og Unge på Tinge gør på fornemste vis 
paletten af demokratiindsatser leveret af 
unge og UngAalborg komplet.

Projek t Uddannelsesløf t har i 2012 
startet andet hold af undervisere i sit 
uddannelsesprojekt med medarbejdere fra 
de 22 involverede uddannelsesinstitutioner. 
I 2012 fortsatte udviklingen af UngAUC til 
at blive det fleksible kommunale værktøj i 
realiseringen af 95% målsætningen.
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Hans Henrik Henriksen 
Formand for  
ungdomsskolebestyrelsen

Ole Schøler
Ungdomsskoleinspektør

Unge har produceret mange timers radio, 
tv, musikvideos og film i 2012, hvor også 
de kulturelle scener har været fyldt med 
teater, dans, musik, debat og foredrag. 
Multiforestillingen ”Apokalypse” blev opført 
på Teater Nordkraft som et resultat af et 
samarbejde mellem flere kulturinstitutioner. 

Friluftsskolen og Aalborg Vandcenter 
fortsatte i 2012 deres kvalitetsmæssige 
udvikling og har udviklet sig som to gode 
tiltag.

I de 9 lokale netværk kunne man i 2012 opleve 
mange spændende tiltag og en fremgang i 
antallet af unge både på undervisnings- og 
klubområdet.

Bogen ”Ungdomsliv og læring”, der bygger 
på UngAalborgs ambitiøse, pædagogiske 
udviklingsprojekt, er næsten udsolgt. Bogen, 
der udkom i januar 2012, er skrevet af Per 
Fibæk Laursen - med redaktion og layout fra 
UngAalborgs PR-afdeling. 

I slutningen af 2012 blev Ung Aalborg 
udfordret af budgetmæssig besparelse 
på 3 mio. Udfordringen blev løst med 

sammensætningen af en sparepakke, som 
forsøgte at fremtidssikre økonomien. Et 
forsøg, som delvist er lykkedes, men et 
underskud på regnskabet i 2012 vil fortsat 
udfordre organisationen. 

2012 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 2012 vil 
forsøge at give et indblik i UngAalborg i 2012. 
Der er grund til at være stolt.

Tak for indsatsen til alle. 

God læselyst...
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Partnerskab
Gennem de sidste par år har UngAalborg satset offensivt på at skabe 
partnerskabsaftaler med folkeskolen. I sommeren 2012 afsluttede 
UngAalborg og Filstedvejens Skole et eksperimenterende projekt indenfor 
idrætsundervisning.

Unge i eksperiment
Eksperiment: Kan unge i 9. klasse undervise i idræt og være rollemodeller i 3. klasse? Det var 
tanken bag et eksperimenterende projekt, der er blevet afviklet på Filstedvejens Skole i 2011/ 
2012.  

Tekst og foto:  Mogens Rude

Emily, Mads, Magnus og Nina fra 9.A  på Filstedvejens Skole er blandt de unge, der en gang om 
ugen har undervist skolens 3. klasser i idræt i 2011/2012. Det har været et år med store, til tider 
grænseoverskridende, udfordringer. Udfordringer, der var meget større end 9. klasseeleverne 
- og deres idrætslærere som har støttet dem - havde forestillet sig.

”Det har været meget fedt og udfordrende. Udfordringerne gør, at man siger til sig selv, at 
man vil kæmpe for, at det bliver godt. Man skal selv være med for at få børnene til at forstå 
undervisningen,” siger Mads om at være motiverende rollemodel for 3. klasserne. 

Forventninger led et positivt knæk

En lærer møder bare op på arbejde og 
underviser. Stop. Det var før, de fire unge fra 
Filstedvejen selv gik i gang med at undervise. 
Nu ved de, at en lærer møder op på arbejde og 
er forberedt til fingerspidserne.        

”Jeg havde en forventning om, at man 
bare kunne komme uden at have planlagt 
undervisningen. Men man skulle have det 
hele planlagt præcist og være klar, ellers hang 
børnene i lamperne. Hvis man var i gang med 
en øvelse i fodbold og ikke var klar til at give 
en besked, når en ny øvelse gik i gang, så tog 
de bolden og løb rundt nede i den anden ende 
af fodboldbanen,” fortæller Magnus.  

Det handlede om at give klar besked, ikke 
mindst når det gjaldt fællesbeskeder til 3. 
klasserne, hvor 9. klasseeleverne måtte hæve 
stemmen – ligesom de voksne undervisere. 

”Det, at skulle hæve stemmen - Nu skal 
I alle sammen se og lytte på mig – var 
grænseoverskridende, fordi man ikke kendte 
børnene,” siger Emily, og Nina tilføjer, at hun 
også havde det svært ved pludselig at skulle 
bestemme over børnene, men at det blev 
lettere, da alle lærte hinanden at kende. 

Præcis som 9. klasserne blev overrasket over 
forberedelsen, så led forventningerne til ”de 
små” i 3. klasse et positivt knæk. 

”Jeg troede, at jeg skulle tale til dem som om, 
de var meget små, men sådan er de jo slet ikke. 
Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke virkede. Jeg 
tror, at jeg undervurderede dem til at starte 
med. Det kan godt være, de kun er 10 år, men 
de er stadig med og forstår, hvad man siger,” 
fortæller Emily.  

Svært at få respekt

Der var indimellem behov for at hæve 
stemmen og bestemme for at få dæmpet 
uro blandt ”de små”.  

”De havde ikke respekt for én og gad ikke høre 
efter, hvad man sagde. Men da vi efterhånden 
fik bygget et forhold op og lærte dem at 
kende, blev det sjovere, og man kunne lave 
nogle federe ting med dem,” siger Emily og 

slår fast, at det dog kun var få, som virkelig 
bare ikke ville høre efter og hvor respekten 
manglede. 

Magnus erfarede, at det faktisk lykkedes at 
skabe respekt i en svær situation.

”Jeg var meget sammen med en elev, hvor 
ingen kunne få hans respekt. Jeg vandt hans 

tillid, så nu hører han efter, hvad jeg siger. 
Jeg synes, at det er godt, at man kan arbejde 
sådan med børnene,” siger Magnus. 
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Brobygning mellem 
folkeskole og gymnasium
Et lokalt samarbejde mellem Sofiendalskolen, 
Hasseris Gymnasium og UngAalborgs Netværk 
4 har resulteret i et brobygningsprojekt, der skal 
fremme overgangen fra folkeskole til gymnasium. 

Skoleåret 2011-2012 markerede opstarten på det spændende 
samarbejde, der har fået vind i sejlene.

”Projektet går i sin enkelthed ud på, at vi i samarbejde med faglæreren på 
skolen spotter de elever, som har et talent eller interesse for et bestemt 
fag eller faglig retning. Faglæreren uddelte en invitation, der er udarbejdet 
i samarbejde med Sofiendalskolen. Den pågældende invitation skulle 
underskrives af hjemmet og afleveres til UngAalborg. Vi oplevede et 
overvældende feedback, og 95 % af de adspurgte takkede ja til tilbuddet,” 
forklarer Anders Møller Nielsen fra UngAalborgs Netværk 4. 

Undervisningen kører et par timer om ugen på Hasseris Gymnasium, 
hvor der i første omgang har været fokus på det naturvidenskabelige 
fagområde – efter planen kommer humaniora til. 

”I starten af 2013 udvider vi tilbuddet, så elever fra alle skoler i netværket 
får buddet. Rent logistisk drejer det sig om, at der skal spottes ca. 6 
elever fra hver skole, som i første omgang skal have tilbuddet,” fortæller 
UngAalborgs ankermand på projektet. 

Budgetnedskæringer i 
UngAalborg betyder, at 2012 
bliver det sidste år, hvor 
indgåede partnerskabsaftaler 
mellem ungdomsskolen og 
folkeskolen kan gennemføres. 
Selv om partnerskabsaftalen 
ikke længere er en realitet 
fra 2013, så knopskyder 
lokale partnerskaber. Som 
i UngAalborgs Netværk 4, 
hvor et samarbejde mellem 
folkeskole, gymnasium og 
UngAalborg har ført til et 
samarbejde om talenthold. 

Fra venstre: Emily, Nina, 
Magnus og Mads. 

Halv og halv
UngAalborgs aftale med 
Sulsted Skole om en årlig 
studietur med elever til 
Berlin eller London er et 
eksempel på et andet lokalt 
partnerskab. Ca. 70 unge 
deltager på turen og bliver 
undervist i historie, geografi, 
samfundsfag og tysk eller 
engelsk – afhængig af 
destination. 

Der lægges desuden vægt 
på samarbejde og gode 
relationer mellem årgangene.

Eleverne betaler selv for 
turen, men UngAalborg og 
Sulsted Skole betaler hver 
for 2 lærere. Der etableres 
alt er nat i v,  spændende 
undervisning for de elever, 
som af forskellige årsager 
ikke kan/vil deltage i turen.
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Projekt  Uddannelsesløft
Projekt Uddannelsesløft kom i 2012 halvvejs gennem projektforløbet (2010-2014) med fine resultater. I løbet af året blev 
projektet udvidet med en særlig indsats på TechCollege. 2012 markerede starten på et nyt 2årigt opkvalificerings- og 
udviklingsforløb for lærere og afslutningen på det første holds 2årige forløb. Projektet kunne i 2012 også konstatere 
fremragende resultater blandt de deltagende elever – fra karaktergennemsnittet til antallet af optagne elever på en 
gymnasial uddannelse.     

Inspirationsdag i AaB Lounge i maj med ”markedsstande”.  
Foto: Mogens Rude. 

Projektet er udvidet med en særlig indsats på Tech College

Efter Projekt Uddannelsesløfts to første 
år måtte vi erkende, at en anderledes og 
mere massiv indsats er nødvendig, hvis 
frafaldsprocenten på Tech College skal 
mindskes. Ung Aalborg ansøgte derfor i 

samarbejde med Tech College Det Obelske 
Familiefond om midler til en udvidelse af 
Projekt Uddannelsesløft. Ansøgningen 
blev imødekommet, og i efteråret startede 
projektet et særlig tilrettelagt forløb sammen 

med i alt 24 lærere fra 4 af Tech College’s 
afdelinger og UngAUC’s erhvervsteam. 

Goddag og farvel til projekthold

I august 2012 startede projektets 

sidste 2-årige forløb med et 

nyt hold på 92 lærere og 12 

”gengangere” fra det første 

forløb. Forløbet blev indledt 

med informationsmøder på alle 

de deltagende institutioner, og 

efteråret har været præget af et 

tæt pakket uddannelsesforløb, 

hvor deltagerne har været på 

kursuseftermiddage ca. hver 

14. dag. 

I maj 2012 afsluttede de første 140 

lærere og vejledere projektets 

to-årige opkvalificerings- og 

ud v ik l ings f or lø b. For lø be t 

blev afsluttet med en intern 

inspirationsef termiddag for 

deltagerne og deres ledere. 

Erfaringer og resultater fra 

arbejdet med udvik ling af 

undervisningen og vejledningen 

ude i klasserne og fra projektets 

studiegrupper blev fremlagt 

i workshops og på et væld af 

”markedsstande”. 

Mange deltagere udtrykker ved 

evaluerings-interviewene, at 

projektet har haft stor betydning 

for deres undervisning – og 

fortsat vil have det. 

I august måned blev Projekt 

Uddannelsesløfts foreløbige 

r e s u l t a t e r  f o r m i d l e t  t i l 

interesserede fra hele landet 

ved en ekstern konference: 

”Udbytte til alle”. Resultaterne 

ligger desuden i form at en række 

beskrevne undervisningsforløb 

tilgængelige for alle i projektets 

metodebank.

Projekt  Uddannelsesløft handler om 
tosprogede elever - og alle de andre!
Projekt Uddannelsesløft arbejder med 
udvikling af en inkluderende pædagogik med 
særlig fokus på de sproglige udfordringer i 
fagene. Det er projektets klare erfaring, 
at ikke blot tosprogede elever, men alle 
elever – også ”de dygtigste” – har gavn af de 
sprogpædagogiske metoder, som udvikles i 
projektet.     

Gymnasierne oplever for eksempel, at et 
stigende antal ”gymnasiefremmede” elever 
er en stor udfordring, og lærerne har her med 
stor succes arbejdet med projektet også i 
klasser, hvori der ikke er tosprogede elever. 
Ingen elever har nemlig skolens fagsprog som 
modersmål.

Også den kvantitative midtvejs-evaluering 
viser gode resultater. Projektets mål er at 
højne de tosprogede elevers karakterer ved 
afgangsprøven i 9. klasse med minimum 0,2 
procentpoint. På de 8 deltagende folkeskoler 
er karaktererne imidlertid hævet med 
gennemsnitligt 1,3 karakterpoint i forhold 
til de foregående tre år. Og 55,7 % af de 
tosprogede elever i de deltagende klasser 
er blevet optaget på gymnasiet.

Aalborg Ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk6
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* SUNDHED & MOTION 

* UDDANNELSES-, ERHVERVS- & ARBEJDSMARKEDSKENDSKAB 

* DEMOKRATI & MEDBORGERSKAB

UngAUC
Tekst:  Viv i  Kirch, UngAUC /  Foto:  Tommy Nissen, UngAUC

Teamstrukturen på UngAUC gør det muligt at modtage 
elever i forskellige aldersgrupper og med meget forskellige 
undervisningsbehov og tilrettelægge et målrettet individuelt forløb 
for den enkelte. 

Hvert år fokuserer teamet på 2 – 3 områder. Flexteamet har i år arbejdet med fleksible 
holddannelser, motivation og forældresamarbejde. Prøveteamet har arbejdet med ”sprog og 
fag” samt udvikling af fagområdet ”demokrati og medborgerskab”. Erhvervsteamet har haft 
fokus på arbejdsfællesskaber og overgangen til erhvervsuddannelser. 

FLEX
15-17-årige unge med behov 
for at udvikle faglige, sproglige 
og sociale kompetencer og for 
at arbejde med motivation

• Flexklasser:

• Afklaringsforløb/ENKA

80 elever

PRØVE
15 – 25-årige unge som i løbet 
af 1 – 1.5½år er klar til en prøve

• Prøveklasser

• Ungeprøveklasser

• Ungeklasse/VUC

105 elever

ERHVERV
15 – 25-årige unge med 
behov for en erhvervsrettet 
undervisning samt 
basisundervisning for 
nyankomne tosprogede unge

• Erhvervsklasser

• Basisklasse

60 elever

Læsekurser * Temadage på tværs af klasser * Lejrskoler * Projektopgave * Prøver inkl. 

termins- og årsprøver * Erhvervspraktik * Introkurser * Brobygning * Ungdomsråd
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SUNDHED
2012 har budt på en lang række sundhedstiltag. Lige fra kostvejledning og 
massage til kajakkurser og kampen om at blive Aalborgs sejeste 8. klasse. Og 
midt i al den sjove action har der været ekstra opmærksomhed på sikkerheden 
til lands og i vand.

Førstehjælp i Netværk 7

UngAalborgs Netværk 7, der dækker skoler og ungdomsklubber i den gamle Hals Kommune, havde i september medarbejdere 
og kontaktpersoner på førstehjælpskursus. Det foregik i Gandrup, hvor ungdomsklubben lagde lokaler til.

”Førstehjælp er alfa og omega, når der skal 
reddes liv. Derfor har vi i Netværk 7 besluttet 
os for, at vi vil have medarbejdere på kurset. 
Vi har samlet kursister fra hele Gl. Hals 
Kommune, derfor er vi fremadrettet bedre 
stillet til at redde liv, hvis uheldet skulle være 

ude. Vi håber og tror selvfølelig ikke, at vi 
kommer til bruge det, men vi skylder de unge 
medlemmer, der går i vores klubber, at vi er 
klædt på til at hjælpe dem ved et givet uheld/
ulykke,” fortæller Lars Starbæk Axelsen, 
leder af Gandrup Ungdomsklub. 

Gruppemassage & 
smoothies med frølår ARTIKEL

AV!: Kroppen skal køre på Ferrari-benzin. Den 
skal have god tid på toilettet, have solskinskost 
og masseres godt og grundigt igennem. I 
UngAalborgs Netværk 2 blev der budt på en 
sundhedslektion på Filstedvejens Skole - uden 
der gik sundhedsapostel i den. 

Tekst og foto:  Mogens Rude

Hvad er der i?

Te! Frølår! Banan! Ingefær! Kanel! Hørfrø! Rismælk!

Forslagene fyger gennem klasselokalet, hvor de unge udsættes for en 
meget kreativ, helsesmoothie. En smoothie, der smager af… tjahh… 
forslagene er mange, og flere rammer plet – dog ikke med frølår. 

Forud er gået nogle timer med foredrag og diskussion om sundhed plus praktiske massage- og 
afspændingsøvelser.  

Ferrari-benzin 
”Kroppen er som en motor. Om 
den skal køre på traktorbenzin 
eller Ferrari-benzin, er jeres 
valg, men jeg synes, at I 
skal vælge Ferrari-benzin,” 
siger sundhedskonsulenten 
Birgit Pedersen fra Aalborg 
Sundhedsklinik til de unge på 
Netværk 2’s sundhedsdag. 

Fe r r ar i - b e n z in e n k an s å 
passende t ankes på dé t , 
sundhedskonsulenten kalder 
”solskinskost”. 

”I skal gå efter mad, der stråler, 
har energi og farver – røde, hvide, 
grønne og gule farver. Og I skal 
have olier og proteiner,” forklarer 
hun og understreger, at ”maven 
er den anden hjerne”.  

Det handler om at mærke 
kroppen.

”Lyt til jeres krop, giv jer tid til 
at gå på toilettet. Kig på jeres 
afføring. Er den som gedelort? 
Tynd? Cocktailpølser? Hård?” 
siger hun, og forklarer, at der er 
en tydelig kobling mellem, hvad 
en person indtager, og hvordan 
kroppen – individuelt - reagerer 
på forskellige fødevarer. 

Av, av, av
For dælen der bliver trykket 
igennem. Massøren Tove Koch 
trykker på det højeste punkt 
mellem min pegefinger og 
tommeltot. Journalisten får 
ligesom eleverne en smagsprøve 
på, hvor massage kan afhjælpe – i 
dette tilfælde - hovedpine.  Og det 
gør nas – i hånden altså. 

Der skæres ansigt, kroppen 
vrides, da de unge kaster sig 
ud i massagens kunst. Men det 
er også nydelse og afspænding. 
Pigerne og drengene får tips med 
på vejen af Tove, som også giver 
den hele armen bogstaveligt 
talt, da flere lægger krop til en 
omgang massage.
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Et fyrtårn for vandaktiviteter
Ung A albor gs s at sning på 
vandsport har gjort betydelige 
fremskridt både i niveau og 
omfang med Aalborg Vandcenters 
anden sommersæson 2012. 

U n g A a l b o r g  o g  A a l b o r g 
Vandcenter har skabt et fyrtårn 
i landskabet for vandaktiviteter 
for byens unge og vok sne 
borgere. Og med populariteten 
følger også et stort ansvar. 
Derfor er sikkerheden essentiel.   

” I  f o r å r s m å n e d e r n e  o g 
forsommeren deltog en række 
UngAalborg-ansatte på kano- 
og k ajak ins t r uk t ør k ur s er. 
Dermed har UngAalborg fået en 
gruppe af instruktører, der kan 
afvikle kano- og kajaksejlads 
efter Søfartsstyrelsens krav 

t il  ins t r uk t ør kompe t encer 
og sikkerhed,” fortæller Tue 
Olesen, Aalborg Vandcenter og 
fortsætter: 

”Sikker sejlads har på flere 
måder været omdrejningspunkt 
for vores aktiviteter, idet vi har 
rådgivet skoler og institutioner 
i kommunen om sejlads i forhold 
til Søfartsstyrelsens regler på 
området. Der, hvor instruktører 
har været den begrænsende 
faktor, har Aalborg Vandcenter 
hj u l p e t  m e d u d d a n n e d e 
instruktører.”

Foruden unge i UngAalborg regi er 
begynderkurser og kajakroning 
for kommunens private borgere 
et andet af Vandcenterets 
store ak tivitet sområder. I 

løbet af sommeren har Aalborg 
Vandcenter uddannet godt 100 
nye EPP2-kursister og haft 45 
uddannede kajakroere med i 
forhold til at ro deres egne ture i 
Delekajak-ordningen.

UngAalborgs Friluftsskole
Aalborg Vandcenter har også 
lagt faciliteter til UngAalborgs 
Friluf t skole. Friluf t sskolen 
har kørt kajak-undervisning i 
Aalborg Vandcenter med elever 
fra 5 af kommunens folkeskoler 
samt UngAUC. Friluftsskolen 
har også trekking, klatring og 
mountainbike på programmet – 
hver ung vælger så en sportsgren 
at specialisere sig i. 

Valgfaget strækker sig over 
60 timer i løbet af et skoleår, 
og eleverne får en elevmappe 
og deltagerbevis, når de har 
gennemført skoleforløbet.   

”Folkeskolerne er meget glade for 
den mulighed, som Friluftsskolen 
giver eleverne. 

Og det er da også et meget 
p opulær t v alg f ag p å de 
deltagende skoler, hvor vi har 
måttet sige nej til mange unge,” 
siger Kim Larsen, der er tovholder 
på Friluftsskolen.

I 2011 deltog to folkeskoler og 
UngAUC, men i år var hele fem 
folkeskoler med i samarbejdet.    

”Det er gået rigtig godt, selvom 
vi har haft travlt. Specielt var 
busser og udstyr en logistisk 
udfordring, men folk klarede det 
fint,” understreger Kim Larsen.     

Aalborgs 
sejeste unge
Den stod på sammenhold, spænding, 
sport og sol, da konkurrenceivrige 
elever fra 36 af kommunens 8. 
klasser (20 klasser var på venteliste!) 
konkurrerede om titlen som ”Aalborgs 
Sejeste 8. klasse 2012” i august. Gug 
Skoles 8.NAT-klasse løb med den 
sejeste titel foran Gandrup Skoles 8.A 
og Vestbjerg Skoles 8.B.

UngAalborgs sportskonkurrence ”Aalborgs Sejeste 8. Klasse” har været 
afholdt siden 2007 og er et tilløbsstykke. Foto: Mogens Rude. 
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Sex er ”No Go”
Sex i Zimbabwe: Seksualmoralen i den afrikanske diktaturstat, Zimbabwe, 
er som i Danmark for 150 år siden. Sådan lyder vurderingen fra Julie 
og Stine fra UngAalborgs Sexualister, som i efteråret 2012 besøgte 
landet med deres gruppe. De danske sexualister skulle mødes med 
afrikanske unge for at tale seksualitet og ung-til-ung formidling.

Tekst:  Mogens Rude

Der er to ting, de ikke taler om i Zimbabwe. Politik og sex. Men netop 
sex var på programmet, da Sexualisterne tog til Zimbabwe for at 
lave erfaringsudveksling. 

”I Zimbabwe lever de lidt, som vi gjorde i Danmark for 150 år siden. 
Sex hænger meget sammen med at etablere en familie, hvor sex mest 
er knyttet til forplantning. Det var sådan, det var på overfladen. Men 
vi fandt også ud af, at nogen havde den indstilling, at sådan var det 
ikke nødvendigvis for dem. Det hænger meget sammen med, hvor 
religiøse de er,” siger 19årige Stine.

Den konservative seksualmoral skinner også igennem i forhold til, 
hvordan man formidler seksualitet. I Danmark tager de unge gerne 
udgangspunkt i egne erfaringer, mens de unge i Zimbabwe rådgiver 
på et mere overordnet plan.

Hvordan kan man så overhovedet lave Sexualist-grupper dernede, 
hvis de har en ultrakonservativ seksualmoral? 

”Jamen, fordi de også er unge mennesker. Det kan godt være, at de har 
alle de moralske regler om, hvordan de bør gøre og bør leve, men de 
unge lever jo også i en verden, hvor der er Facebook osv,” siger Stine. 

Positive unge i 
et farligt land
”Vi blev taget imod med knus, 
kram og kys på kinden, hvor jeg 
i første omgang bare strakte 
hånden frem. De var sindssygt 
åbne, glade og villige til at dele 
ud af sig selv. Vi læste et sted, 
at Zimbabwe - med Mugabes 
diktatur – er kåret som et af 
de farligste, men også mest 
ulykkelige lande i verden i 
forhold til levevilkår. Jeg tror, at 
alle os danskere fik oplevelsen 
af, at vi måske i Danmark 
burde lære lidt af dem og have 
samme indstilling til livet. De 
var utroligt, utroligt positive. 
Når vi har været i sådan et land, 
og set hvor positive de er, så er 
det svært at hidse sig op over 
venindernes tøjproblemer 
herhjemme,” understreger 
Stine. Sex er tabu, homoseksualitet kriminelt

18årige Julie fortæller, at de unge afrikanere først lukkede op og talte personligt 
om sex, når de var på tomandshånd på deres værelser om aftenen. Julies afrikanske 
”roomie” fortalte blandt andet, at hun var kæreste med en 20 år ældre mand. Ikke 
noget som man taler højt om i Zimbabwe. 

”Hun ville ikke være kæreste med én på 
hendes egen alder, fordi de ikke ville noget 
alvorligt med det. Hun mente, at den 20 år 
ældre mand kunne tage ansvar for hende og 
tage sig af hende. Men det var ikke noget, 
som hun fortalte om i åbent forum,” siger 
Julie. 

I den afrikanske gruppe var også en fyr, der 
var homoseksuel. Det blev ikke sagt, men 
det var ret tydeligt, når danskerne talte med 
ham. Han havde det ikke let, for Zimbabwes 
diktator siden 1980, Robert Mugabe, er gået 
i front for at fordømme homoseksualitet. 
Mugabes styre fik skærpet loven mod 

homoseksualitet i 2006, så det, foruden at 
være forbudt at have sex, også var kriminelt 
at kramme eller kysse.  

”Vi vidste, at homoseksualitet er forbudt 
dernede, så vi talte ikke om det, men sagde 
selvfølgelig, at vi som Sexualister talte 
om det i Danmark,” forklarer Julie og Stine 
tilføjer, at de mente, at danskerne måtte 
være lykkelige på grund af den seksuelle 
åbenhed.
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Vestbjerg-unge i Uganda
Hjælp: I marts 2012 besøgte unge fra Vestbjerg 
kostskolen Mukono Boarding School i afrikanske 
Uganda. Missionen var klar. Danskerne skulle 
hjælpe unge i Uganda med at forbedre deres 
fritidsliv.

Tekst:  Mogens Rude 

”Danske unge tager det for givet, 
at de har fritid og faciliteter. På 
skolen, vi besøgte i Uganda, havde 
de bare en græsplæne. I Uganda 
har de unge forstået, hvor vigtigt 
det er at lære noget. Derfor bruger 
de deres fritid på lektier, men også 
arbejdsopgaver på skolen,” siger 
Karin Keller Larsen, som var en af 
de ansvarlige for turen. 

Turen skulle give afrikanerne 
mod på at lave fritidsaktiviteter. 
Ef ter følgende har skolen 
blandt ande t ar r anger e t 
fodboldturneringen ”Vestbjerg 
Youth Cup”, hvor over 1000 
ugandere deltog. Præmierne 
var sponseret af danskerne og 
bestod foruden pokaler af en 
ged, der betyder rigtig meget 
for de unge. 

Sikkerhed i 
Uganda
Sikkerheden var i top, for Uganda 
er ikke noget ufarligt land at 
færdes i. Derfor blev de unge 
primært på kostskolen, som har 
sine egne vagter. Ser man bort 
fra sikkerhedsspørgsmålet, så 
er Karin Keller Larsen begejstret 
for uganderne, som hun beskriver 
som et fantastisk folkefærd, der er 
meget venlige, imødekommende og 
interesserede.    

De unge fra 
Vestbjerg
...har efterfølgende produceret en 
video på Stationen.

Se video på www.youtube.com  
(søg på: Unge hjælper Uganda)

Foto: Tommy Nissen2 år med klubber i 
Vilnius 
2012 var året, hvor UngAUC afsluttede det 2årige projektforløb 
med to ungdomsklubber i Vilnius, Lithauen.  De to klubber i 
Lithauen er ikke kommunale, men i stedet drevet og finansieret 
af politiet. Klubberne er fattige. Så fattige, at der ikke er råd til 
helt elementære ting som borde og stole. Og det er her eleverne 
fra UngAUC kommer ind i billedet. De danske elever har designet 
cafémiljøer, reoler, sofaer og lavet computerindretninger, som 
de har medbragt og monteret i klubberne.   

Foruden de faglige erfaringer har elevernes møde med en anden 
verden sat sig som varige print i de unge.       

”Det har givet vores unge kulturel og social indsigt. Det, der 
efterfølgende er blevet talt mest om, er, hvor ludfattige de er i 
Lithauen, men også hvor godt de klarer sig. De lithauiske unge 
kunne kun drømme om at gå i de Bullrot-trøjer, som flere af de 
unge danskere havde på. Sådan en trøje ville koste litauerne 
en månedsløn,” siger Tommy Nissen fra UngAUC. 

Turnerer med foredrag
De danske unge fik en fantastisk 
modtagelse af de unge ugandere. 
Efter at danskerne er vendt 
tilbage til Danmark, er projektet 
og de uforglemmelige oplevelser 
i Uganda blevet formidlet videre i 
talrige foredrag. 

”De unge stiller sig bare op. De er 
blevet fantastisk gode til at lave 
præsentationer. Vi har været i 

Rotary- klubber, Lions og været på 
et besøg på en engelsk skole for at 
fortælle om vores oplevelser. Og 
det at stille sig op og præsentere 
noget på et fremmedsprog giver 
virkelig noget,” siger Karin Keller 
Larsen. 

Eleverne har nu fået en kæmpe 
ballast fra at ideudvikle og 
planlægge et projekt, til at udføre 

det og endelig efterbehandle 
og videreudvikle projektet, så 
det forhåbentlig kan kaste nye 
projekter af sig.
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Nyt Ungebyråd
I marts måned 2012 kunne 13 unge og to suppleanter mellem 13-19 år vinke til en 
fyldt Solsidehal, da UngAalborg afholdt den første ungekongres med det historiske 
valg af Aalborgs Ungebyråd. Det var på alle måder en historisk begivenhed. For første 
gang kan Aalborgs unge tale med ”en samlet stemme” og har fået en unik mulighed 
for at blive hørt. Ca. 350 unge afgav deres stemme på de opstillede unge. Unge, der i 
fremtiden skal samarbejde med blandt andet forvaltninger og Aalborg Byråd.

Det tiltrædende ungebyråd 
øverst fra venstre: Christian 
Winther, Simon Borrisholt, 
Jesper Royberg. Midten: Ida 
Mersholm, Emily Nymark, 
Emina Quist-Jensen, Marc 
Søgaard, Line Jørgensen, 
Maja Jørgensen Bruun, 
Nicklas Linnemann Nielsen, 
Christian Rømer Thulstrup. 
Nederst: Sofie Ulrich Vinding, 
Hirsiya Mohamed Ali, Diana 
Fayed.

 Foto: Mogens Rude. 

Tekst:  Mogens Rude

Fuld fart på Aalborg Ungebyråd
Ungeråd i samarbejde: Siden etableringen i marts har interesseren for 
Ungebyrådet været stor. Rådet har haft besøg af og samarbejdet med 
adskillige parter på det ungdomspolitiske område.

Repræsenterer alle kommunens unge 

”Byrådsmedlemmerne er mellem 14 og 19 år, og hovedparten går enten i 
folkeskole eller på en ungdomsuddannelse. Ungebyrådet er sat i verden 
for at repræsentere de unges interesser, og som sådan arbejder de 
unge ud fra et temahæfte med resultater fra Ungekongressen. Lige nu 
arbejder de unge dels fælles, dels i tre stående udvalg; et for moderne 
undervisning, et for kulturmuligheder og et for sundhed i folkeskolen,” 
siger Rikke Fredberg, der er ungebyrådssekretær, UngAalborg.  

Aalborg Kommunes første ungebyråd 
tiltrådt i 2012
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Byrådsbonding
Ungdomspolitisk milepæl: Aalborgs to byråd 
– det unge og voksne – blev smedet sammen 
i november 2012, da de for første gang havde 
fællesmøde i Byrådssalen. 

Der har været indledende snakke, møder 
og en ungekongres, men den 26. november 
2012 markerede på mange måder en milepæle 
på det ungdomspolitiske område i Aalborg 
Kommune, da ungebyrådet mødtes til det 

første fællesmøde med Aalborg Byråd.

Borgmester Henning G. Jensen måtte i dagens 
anledning overlade roret til Ungebyrådet, 
som i en time havde valgt at sætte fokus på 
”Undervisning i folkeskolen”, da det berører 
alle unge i kommunen. I en humoristisk 
og løssluppen, men også respektfuld og 
seriøs tone blev tre elementer beskrevet og 
debatteret flittigt af unge og voksne.   

Tre bud på bedre undervisning
De t v ar e t v el f or b er e d t 
Ungebyråd, der mødte frem. 
Maja fra Aalborg Ungebyråd 
r e de g jor de f or,  h v or d an 
U n g e b y r å d e t  m e n e r,  a t 
undervisningen i folkeskolen 
kan drage nytte af fleksibilitet, 
kreativitet og leg. Ungebyrådet 
peger eksempelvis på flere 
temauger og –dage som en god 
vej at gå, når man skal fremme 
lysten til indlæring.     

Nicklas fra Ungebyrådet tog 
over og gav en indføring i, 
hvordan Ungebyrådet mener, at 
digitalisering i undervisningen 
er et væsentligt element i bedre 
undervisning. Ungebyrådet havde 
i den forbindelse lagt vægt på at 
styrke brugen af smartboards og 
tablets i folkeskolen.

”Den største generationskløft 
mellem lærere og elever er 
p å elek t r onis k e me dier,” 

understregede Nicklas og tilføjer, 
at det er vigtigt at efteruddanne 
lærerne.  

C h r i s t i a n ,  U n g e b y r å d e t s 
formand, gav Ungerådets bud 
på, hvordan man kan skabe en 
bedre overgang fra folkeskolen 
t il ungdomsuddannelserne, 
s å f r af alde t mindsk e s – 
specielt på erhvervsskolerne. 
Blandt løsningsf or slagene 
var at knytte skolepraktik og 
erhvervsliv tættere sammen og 
skabe mulighed for, at mindre 
virksomheder kan tage lærlinge 
ind i et begrænset timetal. 
Ungebyrådet foreslog også en 
mere grundig UU-vejledning, hvor 
elevens forventninger og krav til 
den fremtidige uddannelse kan 
fastlægges. I den forbindelse 
har Ungebyrådet i 2012 allerede 
etableret et samarbejde med UU-
vejledningen.

De unge s bud på bedr e 
undervisning blev taget vel 
imod af det voksne byråd, hvor 
humor, spørgelyst, konstruktiv 
kritik og engagement var i top. 
Også efter mødet hvor de voksne 
politikere flokkedes om de unge 
byrådspolitikere.  

Ungebyrådets 
resultater

Besøgene har bidraget til, at de 
unge nu har høringsmulighed på 
Ungestrategien og deltager i et 
årligt møde med styregruppen. 
Desuden samarbejder de unge 
med UU-Aalborg om at etablere 
et såkaldt mentorkorps af elever 
på ungdomsuddannelserne, 
hvis opgave det bliver at tage 
ud på folkeskolerne og fortælle 
om deres arbejde. Netop 
mentorkorpset udspringer direkte 
af Ungebyrådets forslag til bedre 
vejledning i folkeskolen. 

”Etableringen af dét er et 
eksempel på, at vejen fra idé til 
handling ikke behøver at være 
lang, når ideen er god,” påpeger 
ungebyrådssekretæren. 

Ungebyrådet har også sat deres 
aftryk på Aalborg Kommunes 
kulturpolitik. De unge har deltaget 
i en workshop om kulturpolitikken 
og har bland andet en ungeportal 
til høring. 

Udvalgsarbejde

I udvalgene opstår nye ideer, og 
de eksisterende udvikles. Her 
lærer de unge, at politik handler 
om prioritering. 

”For eksempel startede 
kulturudvalget som to udvalg. 
Efter et par møder besluttede de 
unge dog, at de måtte fokusere 
på ét udvalg, hvis de ville have 
noget igennem – og som sagt, så 
gjort. Udover udvalgsmøderne 
holder de unge fællesmøder en 
gang om måneden. På møderne 
har vi blandt andre haft besøg fra 
styregruppen bag kommunens 
Ungestrategi og UU-Aalborg,” 
forklarer Rikke Fredberg.

Foto: Politikerne 

har taget 

tablets til sig i 

byrådsarbejdet. 

Foto: Mogens Rude.
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I demokratiets og 
børnerettighedernes 
tegn
24 klasser t i l  Demokratidag: 
UngAalborgs Demokratidag skal 
give elever i kommunens 7. klasser 
en forsmag på, hvad demokrati er for 
en størrelse og præsentere dem for 
Aalborgs historiske – og magtfulde – 
bygninger. 

Demokratidagen i september havde sat sig for at 
være udfordrende og underholdende. De unge kunne 
på KUL i Nordkraft møde en næsten ægte diktator 
fra ForumTeater, konkurrere i ”Hvor godt kender du 
dine politiske facts?” i Budolfi Kirkes krypt, høre om 
”Elevdemokrati i folkeskolen” på Nordkraft eller for 
eksempel blive klogere på FNs Børnekonvention.  

Fotos: Fra demokratidagen /Mogens Rude

FNs 
Børnekonvention
På Aalborg Kloster blev de 24 klasser 
kastet ind i forskellige cases, der 
havde med FNs Børnekonvention 
at gøre.

”Det kunne for eksempel handle 
om, at et barn skal have et navn og 
et fædreland sat op imod illegale, 
uledsagede asylbørn,” fortæller 
Camilla Gildsig Jensen, der stod for 
posten i Aalborg Kloster. 

Demok r a t i - po s t en om F Ns 
Børnekonvention skal være med 
til at gøre de danske elever mere 
bevidste om børns rettigheder, 
forklarer Camilla Gildsig Jensen, 
der til daglig er folkeskolelærer. 
Og der er ifølge FNs Børnekomité 
behov for, at danske børn får et 
langt større kendskab til deres 
rettigheder. 

I Børnekomitéens offentliggjorte 
rapport fra februar 2011 indskærpes 
kritikken af den danske stat i 
forhold til danske børns manglende 
kendskab til Børnekonventionen og 
generelle rettigheder (Kilde: unicef.
dk/nyheder/nyhed/danske-boern-
kender-ikke-deres-rettigheder).

Aalborg Ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk14



U
n

g
A

alb
o

rg
 årsb

eretn
in

g
 2

0
1

2
 /  D

em
o

k
ra

ti 

Dansk-somalier i 
Aalborg Ungebyråd
Af Mogens Rude

Da Hirsiya første gang fortalte sin familie, at hun var 
kommet med i Aalborg Ungebyråd som suppleant, var 
reaktionen, at det måtte være en joke. Det kunne ikke 
passe.

”Mine brødre troede ikke på det, mens mine forældre 
blev stolte, men de var også i tvivl, om det var rigtigt,” 
siger hun. 

Det var rigtigt. Hirsiya var med. Også selvom det måske 
ikke lige lå i kortene, at dansk-somalieren fra Aalborg 
Øst skulle arbejde demokratisk med ungdomspolitisk 
arbejde.

Ikke opvokset med demokrati
Hirsiyas familie flygtede fra krigen i Somalia til 
Saudi-Arabien, og Hirsiya selv er født i Saudi-
Arabien og kom til Danmark, da hun var fire år. I 
Danmark skulle hun tilegne sig et nyt sprog og 
lære, hvordan Danmark er skruet sammen som 
demokrati. Ikke en helt let opgave, da der ikke 
har været tradition for at diskutere dansk politik 
i familien. 

Det, Hirsiya har lært om demokrati, er primært 
sket gennem skolen, specielt samfundsfag, og 
vennerne, hvor der ofte bliver diskuteret politik. 
Derfor var det med sommerfugle i maven, at 
Hirsiya deltog på det første indledende møde 
om det nye ungebyråd. 

”Jeg tænkte på, om det overhovedet var noget, 
jeg kunne finde ud af. På det første møde var 
jeg bare helt stille. Det var lidt mærkeligt, for de 
andre talte jo bare, og det virkede nemt for dem. 
Jeg var bare den stille pige, der så, hvordan alt 
foregik,” fortæller hun og fortsætter:

”Jeg syntes, at det var rigtig fedt at være med. 
Da jeg fandt ud af, hvad det var, blev jeg mere og 
mere interesseret. Og jeg talte også med mine 
klassekammerater og lærere, der også syntes, 
at det lød godt,” siger hun.

Ungdomspolitiske synspunkter
Selvom Hirsiyas dansk-somaliske baggrund har spillet ind, og hun har været nødt til at tilegne sig en større viden om 
politik, så har hun et klart billede af, hvad hun gerne vil arbejde med politisk. 

”Jeg interesserer mig for at hjælpe de unge, 
blandt andet i fritiden og i skolen. Jeg vil 
gerne gøre mere for motionen i skolen. 
Jeg føler selv, at jeg er lidt doven i timerne, 
så motion eller morgengymnastik inden 

timerne, tror jeg, vil hjælpe. Jeg synes, at der 
skal være flere fritidstilbud tæt på de unge. 
Jeg går for eksempel til dans, men det måtte 
gerne være tættere på, hvor jeg bor. Det vil 
vi gerne gøre noget ved,” siger Hirsiya, der 

sidder med i Ungebyrådets udvalg ”Sundhed 
i folkeskolen”.

Dansk-somalier Hirsiya, 15 år gammel og går på 
Herningvejen Skole. Foto: Mogens Rude.

Mønsterbryder
Dansk-somaliske Hirsiya på 15 år er en af de unge i 
Aalborg Ungebyråd med en anden etnisk baggrund 
end dansk.  
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Kultur
Kulturhuset KUL i Nordkraft har vokset sig til en 
central spiller i det aalborgensiske kulturliv. Det 
gælder husets faste projekter som kultursitet for 
unge InSite.dk, Massive Blend Dance Company, 
retromode-projekterne Vintage Bazaar og Det 
Gyldne Dådyr og de forskellige bands i KULs ”øver”. Og 
naturligvis KULs café, der i 2012 har lagt rum til stort 
og småt fra foredrag om skifergas til lyrikoplæsning 
under Ordkraft-Festivalen og ugentlig studiecafé 
i samarbejde med UCN og AAU - for bare at nævne 
et udpluk. 

2012 har også budt på en række store events, 
som KUL har skabt med et bredt netværk af 
samarbejdspartnere, der er blevet opbygget siden 
KULs start i 2009. 

Kulturfestivalen for 9. klasser, der løber over tre dage 
i uge 41 i Nordkraft, er et godt eksempel på det.

Drømmende kanariefugle 
på KUL

Kanariefugle pop: Drømmepop-duoen We Were Born Canaries 
headlinede KULs første koncert i efteråret. 

Duoen We Were Born Canaries består af Stine Grøn og Jakob Steen (der bl.a. 

har instrueret Efterklangs video ”Hollow Mountain”), som i dagens anledning er 

udvidet med tre musikere på trommer, guitar og keys. Duoen albumdebuterede i 

april måned på A:Larm Music med ”We Were Born Canaries”. Bandets drømmepop 

kan minde om det undervurderede, engelske band The Sundays, dog i opdateret 

2012-format, hvor der bliver leget med breaks, synths og Stine Grøns TC Helicon-

vokaleffektmaskine. 

Inden We Were Born Canaries indtog scenen, havde drengene i Thisted-bandet 

Quick Quick Obey leveret lovende toner. Søren, Mikkel, Esben og Nikolaj er måske 

kun omkring 20 år, men de har allerede en veludviklet sans for iørefaldende 

melodier. QQOs grandiose rockunivers med progressive elementer tegner så 

godt, at man er klar til hurtigt, hurtigt at adlyde.

Foto:  Jakob Steen t ry l leb inder publ ikum. Foto:  Mogens Rude  

Debat om og med 
kontroversiel instruktør  
Ambassadøren: KUL i Nordkrafts og Aalborg Bibliotekernes fælles events 
er blevet et tilløbsstykke med udsolgte huse. I 2012 var Mads Brüggers 
omdiskuterede dokumentarfilm, ”Ambassadøren”, udgangspunkt for en 
debat i Aalborg Biblioteks Glassal mellem instruktøren og to afrikanere fra 
Den Internationale Højskole i Helsingør. De 100 tilhørere havde inden debatten 
set dokumentaren i Biffen i Nordkraft. 

Foto: Under sit alias Cortzen rejser Brügger ”Ambassadøren” til Den Centralafrikanske Republik forklædt som 
liberisk diplomat og viser, hvordan han ved hjælp af titlen faktisk er i stand til at smugle bloddiamanter ud af 

landet. Cortzen er dog officielt i landet for at åbne en tændstikfabrik, som skal give job til de lokale pygmæer, 
der skulle besidde magiske evner! Foto: Mogens Rude.

Apokalypse 

Foto: Scene fra ”Apokalypse”. Foto: 
Mogens Rude.

Undergang: Det er måske helt ligegyldige ord, der står her, for vi er her alligevel ikke. Mayaernes ældgamle kalender 
stopper 21.12.2012, og dommedagsprofeter verden over varsler Verdens undergang. Men hvis vi stadig er her, 
så kørte KUL Nordkraft i samarbejde med Projekt 9220 og Teater Nordkraft forestillingen ”Apokalypse” fra 4.-6. 
december. Multiforestillingen, der integrerede live musik, dans og skuespil, blev løftet af over 60 unge for og bag 
scenen på Teater Nordkraft.
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Mediekultur
Ungdomshuset Stationen i Nørresundby har i 2013 dækket stort set alle 
kulturelle  events i UngAalborg i lyd og billeder. Stationens unge har også 
dækket kulturaktiviteter for 13-19årige i Aalborg, eksempelvis modeshow 
under Aalborg i Rødt, Sport2Go-arrangementer, biograffilm og Teater 
Nordkraft-forestillinger. 

Stationen har i 2012 gennemført projekter med efterskoler, der gerne 
vil have lavet en film. Som altid har Stationen dækket Grundlovsdag i 
Nørresundby. UngeCoach på Stationen har i 2012 haft fire hold af unge 
gennem et forløb. En række folkeskoler har løbende brugt huset i 2012 – 
blandt andet Løvvangsskolens forskellige mediehold. 

Station10s radiokanal har i 2012 sendt man-lør, og Station10 Tv har på Kanal 
Nord sendt fire programmer om ugen.

Året startede med 
Ungdomsringen
På Ungdomsringens Musikfestival i 
Aalborghallen i januar dækker og optager 
Stationen stort set alt. Rigtig mange unge 
er i gang med journalistisk arbejde fra 
bandinterviews til stemningsinterviews. 
På scenerne er kamerafolk i gang med 
at optage, mens de st yres gennem 
hovedtelefoner af producere - alt optages 
live. 

”Det er supergod kommunikationstræning. Du 
skal være helt klar. Du skal være 100 % på og vide, 
hvilket billede du som producer vil have, ellers 
kan man se resultatet med det samme. Live-
opgaverne giver dig også oplevelsen af at ”være 
på”. Det gælder også for de unge, der laver radio. 
Det er ikke om fem minutter. Det er lige nu! Vi 
oplever, at unge har lettere ved at gå til eksamen, 
fordi de lærer at levere. De får tillært egenskaber 
– uformel læring – som de kan tage med gennem 
livet,” siger husleder, Rolf Bekker. 

Vampyrfilmen ”En ny start”
Anja går til daglig på Gl. Lindholm Skole og 
er fascineret af vampyrer. Så meget at hun 
har skrevet et gigantisk manuskript om 
en efterskole med hel- og halvvampyrer, 
som hun og kammeraterne er i gang med 
at filmatisere. Det har ifølge husleder, Rolf 
Bekker, været en lang proces for den unge 
forfatter: 

”Hun har virkelig haft op- og nedture. Det er 
en lang proces, fordi hun skal holde sammen 

på en hel gruppe af filmfolk. Det kan være 
svært, hvis der en dag mangler en person, 
som ikke kan.”

Det er planen, at f ilmen skal være 
færdigproduceret i foråret 2013, og blandt 
andet rumme hele scener, der er animeret på 
computer og lavet i Stationens greenroom.

2 X Mathias
Mathias og Mathias har gennem lang tid arbejdet med film og effekter på Stationen. 
Hver for sig tog de til optagelsesprøve på Film- og tv-uddannelsen i Viborg under 
Medie College Danmark. Kun ganske få elever bliver optaget i Viborg. Heldigvis 
kom begge ind, ikke mindst baggrund af deres Station-film.

Den ambitiøse Frederik Eyedrop bruger 
musikstudierne på Stationen. 

Foto: Charlotte Gottlieb.  Frederik 
Eyedrop
Stationen har haft ca. 
25 producerende bands 
i 2012. Der er blandt 
andet mulighed for at få 
grafisk hjælp til covers 
og til ens hjemmeside/ 
youtube-kanal. Man kan 
lave musikvideoer, spille 
live på Stationens scene, 
blive sendt live i radioen 
og komme på tv og senere 
få klippene til ens egen 
hjemmeside. Stationen 
dækker hele paletten. De 
unges omkostning er den 
tid, som de investerer i det. 
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405 hold i 2012
Hold i netværkene: Med 405 hold i 2012 har der været en lille 
fremgang i antallet af hold – set i forhold til det meget flotte år i 
2011. Grænsen for, hvad der er økonomi til, er ved at være nået. 

Undervisning og udendørs rykker
”I 2012 har vi haft 405 hold i 
UngAalborg. Det er små og 
store hold. Alt fra et firetimers 
spotkursus til hold, der kører 
både forår og efterår,” siger 
Elisabeth Brun, UngAalborg. 

Der tegner sig nogle generelle 
træk ved holdene.

   

”Der har været mange støttefag. 
Fra almindelig støtte i dansk, 
matematik og engelsk. Der 
har været ekstra undervisning 
og ek samensf orberedende 
undervisning. Derudover har 
der været talenthold i Netværk 
4 samt sproghold i fransk, 
spansk og kinesisk. Også hold 
med udendørsaktiviteter har 
der været rigtig mange af. Fra 
showdance og aerobic over 

jiu-jitsu til mountainbike og 
klatring. Der har været tøse- 
og drengehold, madhold og 
kreative hold. Der har også 
været stor tilslutning til skiture 
og sommerens actiontur til 
Frankrig,” siger Elisabeth Brun.   

Modelholdet holder til på Stationen, hvor lys, locations 
og kameramand er indenfor rækkevidde. I 2012 kom to af 

modelholdets piger ind hos modelbureauet Elite Models - på 
baggrund af fotos taget af Stationens fotograf. Foto: Regnar 

Bekker. 

Netværk
Klubber og projek thold i 
UngAalborg er placeret i ni 
netværk, der dækker hele 
kommunen. Den relativt nye 
struktur har fundet et fint leje, 
og 2012 var da også et godt og 
udviklende år for ansatte og 
unge i netværkene.   

”Det er gået godt. Netværkenes struktur ser ud til at fungere. I netværkene finder 
de ud af at bruge hinandens ressourcer. Det kan være til fælles arrangementer, 
men også hvis nogen er i nød. Det kan være, at man et sted i netværket har brug 
for at lave en særlig indsats i forhold til SSP-arbejdet, så bakker man op om det. 
Det kan også være økonomisk, hvor der kan være behov for at flytte penge fra 
et sted til et andet,” siger Elisabeth Brun.

I 2012 har netværkene blandt andet haft fokus på samarbejde og fælles arrangementer mellem 

netværk eller klubber indenfor netværkene. Et par netværk har med succes oprettet føromtalte 

talenthold og udviklet spotkurser, hvor elever kan få en kort gennemgang af et stofområde, for 

eksempel geometri, så de undgår at komme for langt bagud i klasseundervisningen. 

Flere netværk har arbejdet med rekrutteringsproblematikker i forhold til de unge og har igen kunnet se 

en tilstrømning af klub-unge.
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Det går godt for klubberne i de ni netværk. Klubberne har haft et 
pænt fremmøde og gik fra 3824 registrerede medlemmer i 2011 
til 4299 medlemmer i 2012. 

Netværk 8 er et eksempel på, at hvordan klubberne har arbejdet målrettet på at vise sig og 
ungdomsskolens muligheder frem for kommende 7.-klasseselever.

6. klasses sjov i Sulsted 
Sjov: Når sommerferien er ovre, banker de nye 7.-klasseelever 
på døren til UngAalborgs mange klubtilbud. Ungdomsklubberne i 
Netværk 8 havde slået sig sammen i Sulsted Ungdomsklub for at 
vise sig frem for 6. klasserne på en række skoler nord for fjorden.

Hvordan er det egentlig at gå i 
ungdomsklub, og hvad kan man 
lave der, når man kommer tilbage 
fra sommerferien og skal starte i 
7. klasse? Det gav ”Sjov 6. klasse 
Dag” den 21.- 22. maj et svar på. 

Over to dag havde Vadum, 
Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, 
Vodskov, Grindsted og Langholt 
skoler mulighed for at få en 

smagsprøve – bogstaveligt talt 
– på ungdomsklubberne.

Eleverne kunne prøve et væld 
af aktiviteter ude og inde. 
Indendørsaktiviteter som pool, 
bordfodbold,

bilspil, air hockey, bordtennis, 
karaoke, musik, computer, Wii, 
Xbox, PS3, se film m.m., mens man 

udendørs kunne prøve Stratego, 
kroket, speedminton og gokart.

Fornemmelse for klubliv

Aktiviteterne skulle give en bred 
introduktion til livet i de lokale 
ungdomsklubber.

”Formålet var at give 6. klasserne en fornemmelse 
af, at ungdomsklubberne er anderledes, end det 
de kender fra DUS, junior- og fritidsklub. Vi ville 
fortælle 6. klasserne, at klubben er til for deres 
skyld, og at de kan sætte deres eget aftryk på 
klubben. De skulle samtidig få en forståelse af, 
at de voksne, som de møder, er personer, der 
kan blive deres venner for resten af livet,” siger 
Jørgen Larsen, leder i Sulsted Ungdomsklub og 
medarrangør af ”Sjov 6. klasse Dag”.

Kitte unge sammen 
lokalt
En afledt effekt af dagen var også at få unge til at 
mødes på tværs af skolerne og kitte dem sammen. 

”Vi ville prøve at samle eleverne i lokalområdet. Det 
ville være perfekt, hvis unge fra for eksempel Vadum 
og Vodskov, som ikke normalt ville mødes, kunne skabe 
en connection. Jeg er sikker på, at det har en præventiv 
virkning, hvis man kender hinanden, måske bare har 
kørt gokart mod hinanden i en god, afslappet stemning,” 
mener Jørgen Larsen.

Fotos: Jørgen Larsen
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Internationalt
2012 bød på en række internationale tiltag. EU-volontører, udveksling med Vilnius, 
Østersø-samarbejdet, der i år fandt sted i Litauen, international miljøkonference i 
Maastricht i Holland og afslutningen på det 2-årige EU-finansierede projekt, hvor 
unge i Polen, Italien, Østrig og Danmark har haft udvekslinger.

Udveksling med 
Vilnius
Multihuset i Vodskov, ungdomshuset 
i Sejlflod og Grindsted/ Godthåb 
Ungdomsklubber havde i år genbesøg 
i Aalborg fra samarbejdspartneren 
i Vilnius, Litauen. Fra den 5.-12. 
august mødtes de unge under temaet 
”Demokrati og friluftsliv”. De 30 unge 
fra Vilnius var blandt andet i Skagen, 
Rold Skov og fik besøgt centrale 
steder i Aalborg som byrådssalen. 
Udvekslingen er finansieret af EU’s 
Youth In Action.  

Østersø-landene 
i demokratisk 
samarbejde 
De baltiske og nordiske samt 
nordvest Rusland, i form af Skt. 
Petersborg, mødtes i 2012 i Litauen. 
Projektet er finansieret af Det 
Nordiske Ministerråd og er blevet til 
i et samarbejde mellem UngAalborg 
og Det Danske Kulturinstitut i Vilnius. 

”Demokrati indgår alt id som 
et emne på udvekslingerne. Vi 
fokuserede især på ungedemokrati 
og kommunal- og landsstyre. Vi har 
været forbilleder for de baltiske 
lande i opbygningen af deres nye 
demokratier. Og de er faktisk godt 
på vej. De unge har efterhånden en 
god demokratiforståelse,” fortæller 
UngAalborgs afdelingsleder Knud 
Nørgaard, der siden 2009 har været 
ankermand på udvekslingerne.     

Tilbage i rødderne
I 2012 sluttede UngAalborg et 2årigt, 
EU-finansieret projekt. Projektet har 
været forankret på Sofiendalskolen, 
som har udvekslet med skoler i 
Italien, Østrig og Polen.

”Hele projektet har handlet om at 
komme tilbage til rødderne – for at 
finde en sund livsstil gennem mad og 
sport. Det er blandt andet blevet til en 
kogebog om traditionelle madretter 
fra landene og en kalender om 
traditionelle skikke og helligdage,” 
forklarer Camilla Lindum.

Miljøkonference i 
Maastricht
UngAalborg var repræsenteret 
med mange unge, da den 
internationale miljøkonference for 
unge – CEI – mødtes i Maastricht 
i Holland. Foruden et projekthold 
af unge miljøinteresserede var 
der denne gang også et band med 
fra Stationen samt et kamerahold 
af unge, der skulle dokumentere 
konferencen for den hollandske 
vært. 

”De danske unge imponerede 
igen med deres høf lighed, 
sprogkendskaber, den faglige, 
men også sociale dygtighed,” 
under streger en begejstret 
Elisabeth Brun, UngAalborg.   

7 volontører i 
2012
I 2012 har der været en tjekkisk, 
tre tyske, en franskmand og 2 
spaniere som internationale 
EU-volontører i UngAalborg. Tre 
volontører afsluttede deres ophold 
i juni 2012, mens fire startede 
efter sommerferien og skal være 
i Aalborg i et år. 

”Det nye er, at volontørerne 
arbejder meget på tværs. Det er 
noget, som de unge selv har ønsket. 
Blandt andet har de hjulpet på 
Ungdomsringens Musikfestival i 
Aalborghallen og til en international 
aften i Multihuset i Vodskov, hvor 
volontørerne lavede spansk og 
fransk mad,” siger international 
projek tmedarbejder, Camilla 
Lindum.    

Netværksbaserede 
ture
Foruden de ovenstående punkter 
og de tidligere beskrevne ture til 
Zimbabwe, Uganda og Vilnius har 
ungdomsklubberne i de enkelte 
netværk haft ture. 

Aalborg Ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk20



U
n

g
A

alb
o

rg
 årsb

eretn
in

g
 2

0
1

2
 /   F

rivillig
h

ed

Frivillighed
Både i forår og efterår har UngAalborg været en del af ”Skab Dig””-messen i Kedelhallen 

i Nordkraft. Messen, der bliver til i et samarbejde mellem UCN, AAU og UngAalborg, har 
fokus på frivillighed og studiejobs. Alt sammen med det formål at kæde studerende 

sammen med frivillige og kommunale organisationer.

Skab Dig!-messe på 
Nordkraft
I Nordkrafts Kedelhal var der lagt op til en fredag med 
masse af snak, så studerende, frivillige organisationer og 
offentlige forvaltninger i Aalborg Kommune kunne finde 
hinanden på Skab Dig!-messen. Trine Kristensen, der er 
universitetsstuderende og frivillig på Skab Dig! var en af de 
unge, som fik erfaringer og oplevelser med sig fra dagen.    

Tekst:  Mogens Rude.

Trine Kristensen betegner de to Skab Dig!-messen i Kedelhallen i 
Nordkraft som en succes for de mange fremmødte organisationer, men 
også for de studerende. 

”Der var lagt op til, at de 

studerende kunne få et 

indblik i, hvordan de kan 

styrke deres jobprofil 

ved at samarbejde 

med kommunen og 

organisationer samt 

engagere sig i frivillige 

projekter eller studiejobs 

i løbet af studietiden. På 

samme tid var der også 

lagt op til, at kommunen og 

de frivillige organisationer 

vil kunne drage fordel 

af at samarbejde med 

studerende, for eksempel 

i projektsamarbejde, 

men også som 

studentermedhjælper til 

at varetage spændende 

opgaver, der ikke på 

normal vis er ressourcer 

til i organisationen,” 

fortæller Trine Kristensen. 

Stor interesse
Mange organisationer var repræsenterede 

i Nordkraft. UCNstuderende og 

universitetsstuderende trodsede både 

undervisning og projektarbejde for at 

kunne møde op på messen. 

”Flere af pigerne var interesserede i 

Bazaar KUL – en vintage tøjbazar - og 

syntes, at det var fedt, at der lå et sted så 

centralt med gratis udbud af kulturelle 

arrangementer. Stande som Greenpeace, 

Danmarks Naturfredningsforening og 

Ventilen havde også mange nysgerrige 

besøgende, der var interesserede i at lave 

et stykke arbejde inden for nogle seriøse 

og spændende rammer,” fortæller Trine 

Kristensen. 

AAU Matchmaking
AAU Matchmaking stod klar med deres 

Soluca-kampagne, som skulle øge 

kendskabet til Solution Camp. Solution 

Camp er et arrangement, der bliver afholdt 

af forskellige virksomheder, som har et 

konkret problem, de ønsker en løsning på. 

”På camp’en får deltagerne en dag til 

tværfagligt at finde på løsninger til 

problemstillingen. Der er altså rig mulighed 

for at udvikle sig tværfagligt, men også 

skabe nogle forbindelser til virksomheder 

og andre studerende. Forbindelser, der 

måske kan føre noget godt med sig på 

længere sigt,” siger hun. 

Grib boldene
Trine Kristensen betegner messen som 

en fantastisk mulighed for at tage pulsen 

på byens frivillige og få overblik over 

studierelevante og kulturelle tilbud. Oven i 

bød messen også på lækkerier og stand-up 

show til alle interesserede.  

”Det var ikke kun en inspirerende dag, men 

også en super hyggelig dag. Så der er ingen 

undskyldning for ikke at komme ud at 

”skabe sig” og engagere sig i projekter ud 

over studiet. På Skab Dig!-messen får du 

praktisk set smidt boldene op i luften – og 

så er det jo bare at gribe dem,” siger Trine 

Kristensen. 

Fotos: Messen blev afholdt i 
Kedelhallen i Nordkraft. 
Foto: Anna Rank.

Foto: Ruben Søltoft leverede 
stand-up på Skab Dig! 
Foto: Anna Rank
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Øvrige medlemstal

 Juniorklubber 261 medlemmer

 Knallertskolen 359 elever

 Øvrige centrale aktiviteter 270 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 2012

Gns. Ungefremmøde pr. åbningsaften for alle klubber

forår 2011 efterår 2011 forår 2012 efterår 2012

Sønderbro ✱ 0 0 12 16

Gug Kirkes 41 34 33 42

Visse 34 36 36 26

Vejgaard 33 24 29 37

Mou 29 21 14 12

Gistrup 22 26 29 29

Klarup ✱ 0 0 13 20

Hasseris 35 69 41 74

Skelager 25 22 30 40

Frejlev 37 37 38 38

Nibe 31 52 34 53

Sønderholm 22 26 34 22

Ferslev 36 42 38 39

Hals 21 23 19 20

Ulsted 17 28 21 23

V. Hassing 68 58 46 46

Gandrup 21 39 38 42

Vadum 31 38 33 26

Vodskov 10 25 24 lukket

Vestbjerg 51 47 49 43

Sulsted 63 62 64 71

Løvvangen 22 20 23 20

I alt 649 729 698 739

 Antal registrerede medlemmer i ungdomsklubber

forår 2011 efterår 2011 I alt 2011 forår 2012 efterår 2012 I alt 2012

Sønderbro 0 22 45 79

Gug Kirkes 49 40 41 58

Visse 125 45 107 70

Vejgaard 140 55 67 148

Mou 74 46 43 27

Gistrup 44 73 101 101

Klarup 0 0 46 39

Hasseris 137 133 138 235

Skelager 138 86 124 166

Frejlev 139 74 92 47

Nibe 178 160 169 175

Sønderholm 99 133 140 117

Ferslev 84 89 89 72

Hals 102 104 148 72

Ulsted 36 69 79 54

V. Hassing 142 75 75 90

Gandrup 88 128 130 223

Vadum 88 97 102 81

Vodskov 51 77 88 lukket 

Vestbjerg 75 70 73 64

Sulsted 156 161 162 177

Løvvangen 89 53 82 63

I alt 2034 1790 3824 2141 2158 4299

UngAalborgs samlede budget 2012

51.514.000 kr.

 ungaalborg.dk

18.609 unikke besøg i 2012

• 68.905 Sidevisninger

• 2,42 Sider/besøg

• 00:01:58 Gns.tid på website

• 52,55 % Enkeltsidefrekvens

• 61,97 (17.674) % Nye besøg

• 38,01 % (10.835) Tilbagevendende 
besøg

Browserbarometer

Internet Explorer 11.559 40,55 %

 Safari 7.353 25,79 %

 Chrome 6.274 22,01 %

 Firefox 2.095 7,35 %

 5.257 unikke mobile 
besøg
Apple iPhone 2.294

Apple iPad 2.022

Samsung GT-I9100 124

 SonyEricsson T15i 104

Apple iPod Touch 73
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 Ungdomshusene
Ungdomshusene registrerer ikke brugerne. 

Tallene herunder bygger på husledernes 

estimater for 2012, som nævnt i UngAalborgs 

”Evaluering 2011”, hvor man kan læse mere 

detaljeret om blandt andet ungdomshusene.

Station 10
Ca. 1.500 unikke brugere mellem 13-19 år har i 

2011 benyttet Station10.

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.

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.

Aldersfordeling, cpr-elever 2012 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år Ialt:

 Drenge 284 653 676 548 262 77 70 2.570
5.197

 Piger 411 688 709 505 202 54 58 2.627

Almenundervisning 2012 UngAalborg Uddannelsescenter 2012

Cpr-elever Holdelever Fuldtidselever forår / efterår Unge i øvrige udd.aktiviteter

5.197 7.733 241 / 249 62

Holdelever 2011/2012

forår 2011 efterår 2011 I alt 2011 forår 2012 efterår 2012 I alt 2012

Antal holdelever 4.009 3.714 5.044 2.689

I alt 7.723 7.733

cpr-elever  (den almene ungdomsskole) 2011/2012

forår 2011 efterår 2011 I alt 2011 forår 2012 efterår 2012 I alt 2012

Antal cpr. elever 2.728 2.610 3.225 1.972

I alt 5.338 5.197

Fordelingen af unge i målgruppen på henholdsvis 
almenundervisningen og UngAalborg 

Uddannelsescenter.

Fundraising 2012
Udbetalte og beviligede midler

Comenius 164.126,00

EVS – Volontører 158.499,00

Udvekslinger 85.047,00

Ungekonres 143.808,00

DUF – projekter

(Uganda + Zimbabwe) 150.014,00

Rollemodeller 21.000,00

Manuskript-workshop 249.000,00

Nordbuk – Nordisk Træf 220.000,00

Uddannelseløft

Det Obelske Familiefond 3.000.000

Trygfonden 650.000

Lærerstandens Brandforsikr. 40.000

Det Obelske Familiefond 1.200.000

Udbetalte

Beviligede
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