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Ved et årsskifte er det altid spændende at se tilbage 
på året, som gik. Nåede vi de mål, vi satte os? Fik vi 
realiseret de drømme, vi havde? 

Heldigvis kan UngAalborg også i 2014 endnu en 
gang forlade et år både med god samvittighed og 
med stolthed. Ikke en selvfølge, men en realitet i 
kraft af dygtige og engagerede medarbejdere og 
engagerede unge. 

I 2014 har implementeringen af folkeskolereformen fyldt meget, også hos UngAalborg, 
som har placeret sig i rollen som aktiv og kvalificerende samarbejdspartner for 
folkeskolerne i Aalborg. En rolle, som både er inspirerende, udfordrende og givende 
for UngAalborg.

UngAalborgs virksomhedsplan har og er styrende for den kurs og retning, som Ung 
Aalborg bevæger sig i. Indenfor virksomhedsplanens hovedområder er følgende 
aktiviteter blevet foldet ud:

Læring og dannelse. 
Dannelseskaravanen er 
sat under udvikling, sociale 
medieambassadører er uddannet, 
Projekt Uddannelsesløft er afsluttet 
med 2 konferencer og udgivelse af 
7 bøger, Drengeprojektet er udviklet 
og klar til affyring, UngAalborg 
Uddannelsescenter – UngAUC - er 
videreudviklet og samarbejdet på 
tværs af uddannelsesinstitutioner er 
styrket og udviklet.

Go Global. Indsatsen omkring 
Unge og EU er udviklet og søsat, en 
platform for volontører er udviklet, 
International Uge blev afviklet med 
deltagelse af 800 unge, udvekslinger 
til blandt andet Spanien, Estland og 
Georgien blev afviklet.

Demokrati og medborgerskab. 
Ungekongressen blev afviklet med 
450 unge, Ungebyrådet arbejder 
solidt og godt og et nyt blev valgt i 
2014, Unge på tinge er afviklet, og 
der er på KUL afholdt demokratiske 
ungeprojekter, mens Station10 
har sendt ungdomspolitisk radio 
og tv produceret af unge. Der er 
afholdt en demokratiworkshop for 
at forbedre og udvikle UngAalborgs 
demokratiindsats. UngAalborgs 
lokale ungeråd har udviklet og afviklet 
forskellige tiltag.

Ungearenaer. Nye ungemiljøer er 
i samarbejde med de unge blevet 
udviklet i flere af klubberne. Unges 
kunst har vist sig i bybilledet i form af 
resultaterne af graffitiworkshops.

Herudover er der produceret spændende film, tv, radio af unge på Station10 og 
synliggjort unges kultur og skabt spændende debatfora på KUL. UngAalborgs 
hold/projekter og klubber har givet unge mange spændende, givtige og lærerige 
oplevelser, og events som eksempelvis Sejeste 8. Klasse er afviklet til glæde for 
mange.

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.

Velkommen som læser af 
UngAalborgs Årsberetning 2014

Tak for indsatsen til alle.
God læselyst

Helle Frederiksen 
Formand for ungdomsskolebestyrelsen

Ole Schøler
Ungdomsskoleinspektør
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Lokalt arbejde 
for kvarterløft
Tekst: Mogens Rude

Lokalt ungeråd på fælles ungefestival
Det lokale Ungeråd i Netværk 9 var på charmeoffensiv på 
”Musikfestivalen for unge i Løvvangen”, der fandt sted i september 
mellem boligblokkene i Vangen i Nørresundby. Kvarterets unge 
musiktalenter deltog selv på scenen, så interessen var stor blandt 
kvarterets unge, der kom gratis ind.

”Rigtig mange unge havde mulighed for at deltage i festivalen, og 
placeringen gjorde, at mange kiggede forbi. Artisterne var unge talenter 
fra Aalborgområdet, blandt andet Pelle B, som frivilligt og ganske gratis 
stillede op med et nummer,” fortæller Emilie fra Ungerådet.

 

Ungerådet var selv repræsenteret med en stand på festivalen, hvor de 
kunne markedsføre rådet og dets arbejde i forhold til kvarterets unge. 

UngAalborg var blot en af flere samarbejdspartnere, der var gået 
sammen om festivalen, som skulle øge fællesskabsfølelsen blandt 
kvarterets beboere.  

”Det betyder noget for børnene og de unge, at arrangementet er 
så lokalt, og familien er tæt på. Mange fulgte med fra lejlighederne 
og altanerne i kvarteret. Det gav samhørighed,” siger børne- og 
ungekoordinator Benthe Hav fra Kvarterets Hus, der var medarrangør 
af festivalen.

9220 OG TYNGDEKRAFTEN
I Aalborg Øst medvirkede lokale unge i forestillingen ”Gravitation” på Teater Nordkraft den. 24.-25. november. Stykket var en fysisk performance 
om at bo i 9220 Aalborg Ø. og leve med tyngdekraften. En flyver gennem hesteskoven... En ser på stjerner fra legehusets tag ...Fire shopper 
amok i Friis... To tiltrækkes af hinanden som magneter... En er helt fuld af skrig... Og en synes, Danmark er totalt kartoffel...

De unge fra Aalborg Øst, der deltog i stykket, havde alle valgt drama som valgfag, som UngAalborg i 2014 udbød på de tre skoler i området.  

”Det handler om, at unge får øjnene op for kunst og kultur, ved at vi får det ind på skolerne gennem valghold. Når vi bringer de unge fra skolerne 
sammen på et hold, så er vi med til at skabe sammenhængskraft i området,” siger Lotte Wagner, ansvarlig for UngAalborgs dramaindsats. 

RapAkademiet på Smedegården i Aalborg Ø., der egentlig er en social klub, er et andet kvarterløftstiltag fra UngAalborgs side. En gruppe drenge 
på 16-18 år, der befinder sig i et gråzone-felt, hænger ud i klubben. En gang om ugen mødes de i klubben for at rappe.

KVARTERLØFT: UngAalborg har i 2014 
lokalt støttet op om den boligsociale indsats 
i blandt andet Vangen i Nørresundby, 
Skelagergården i Aalborg V. og i Aalborg Ø.

Det lokale Ungeråd holder stand. Foto: Benthe Hav
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Forandringer i vores omgivelser og hos vores 
samarbejdspartnere i folkeskolen, på jobcentrene 
og på ungdomsuddannelserne medfører automatisk 
forandringer på UngAUC. Så det gibbede lidt i 
os, da vi i 2013 erfarede, at regeringen var på 
vej med en folkeskole-, en kontanthjælps- og en 
erhvervsskolereform.

Grundig forberedelse til folkeskolereformen har kendetegnet hele 
UngAalborg, herunder UngAUC. Allerede i efteråret 2013 gik vi i 
UngAUC i gang med at arbejde med elementerne i de 3 reformer og 
omstillingen til nye arbejdstidsregler for lærerne. 

Strukturelt har reformen medført en udvidelse af elevernes 
undervisningstid fra 32 til 40 lektioner og en omlægning fra lektions- 
til modulopdeling. Det giver mulighed for faglig fordybelse hos eleverne 
og for, at lærerne kan forberede sig i blokke. Alle lærere underviser 
nu gennemsnitligt 25 lektioner om ugen, og alle arbejdsopgaver er 
lagt ud i selvstyrende team.

Terrasseindvielse på UngAUC 
Indvielse: Lærere og elever kunne 
i maj måned indvie den nye 
multifunktionsterrasse, som elever fra 
UngAUC har bygget på siden efteråret 
2013.
Tekst & fotos: Mogens Rude

Det er elever fra Erhvervsteamet, der står bag den 120 m2 
store terrassekonstruktion i træ bag UngAUCs hovedbygning i 
Enggårdsgade. Tanken bag projektet er blandt andet, at eleverne 
på Erhvervsteamet kan få praktisk erfaring med og ansvar for en 
hel byggeproces. Eleverne har brugt omkring 15 timer om ugen på 
byggeriet, som en del af deres uddannelse. Det har ifølge Sander, 
der er en af eleverne bag byggeriet, været en god proces at kunne 
arbejde praktisk i fire timer, inden den så har stået på mere traditionel 
klasseundervisning. Sander mener, at det gør indlæringen lettere for 
ham selv og kammeraterne, at de har været ude at arbejde fysisk først. 

Flexteamet har omlagt 
fremmedsprogsundervisningen fra 4 
ugentlige lektioner til små, daglige doser 
og hele temauger, hvor der arbejdes 
med fremmedsprog i form af sproglige 
aktiviteter og geografisk, historisk og 
kulturel viden om forholdene i engelsk/ 
tysk-talende lande.

Erhvervsteamet har øget fokus på 
integration af dansk- og matematikfaglige 
kompetencer i den værkstedsfaglige 
undervisning. Der er også øget fokus 
på innovativ læring. Erhvervsteamet 
har blandt andet i september bidraget til 
Vaerk9000s arrangement ”Bæredygtighed 
i farver”.

Prøveteamet har indholdsmæssigt 
og strukturelt lagt vægt på at skabe en 
skoledag, som tilgodeser flest mulige 
læringsbehov hos eleverne. Der arbejdes 
med nye valgmoduler, parallellægning 
af prøvefagene og mulighed for fleksible 
holddannelser.

Terrasseindvielse i foråret 2014.  
Foto: UngAUC

Reform: UngAUC tog i 2014 hul på 3 stk. 
reformer og 1 sæt nye arbejdstidsregler 
for lærerne. Det har kunnet mærkes på 
uddannelsescenteret. Det er virkeligheden, når 
man som UngAUC har til opgave at medvirke 
til at ”lukke huller” for elever i overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddannelser.

Sander under byggeriet af multifunktionsterrassen.  
Foto: Mogens Rude

UngAUC i 
reformland
Af Vivi Kirch, leder UngAUC
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Stumhedens 
navn - selektiv 
mutisme
Det er først, da Stine i 8. klasse 
skifter folkeskolen ud med UngAUC 
– UngAalborgs skoletilbud – at Stine 
finder ud af, hvilken situation hun er i, 
efter hun er blevet mobbet fra 3. - 7. 
klasse.

   ”Der kunne jeg mærke, at jeg ikke 
fungerede normalt. Jeg kunne ikke 
snakke som andre kunne. Så kom 
eftervirkningerne, kan man sige. Alt 
kom frem,” fortæller Stine og fortsætter: 

   ”Det føles som om, jeg overhovedet 
ikke kan snakke. Som om min hals 
lukker til. At jeg slet ikke kan sige et 
ord. Jeg føler bare, at jeg skal sidde og 
være stille. Hvis læreren spurgte ind til 
noget, så kunne jeg ikke svare på det,” 
siger hun.

    Stine finder ud af, at hun lider af 
en funktionsforstyrrelse i hjernen, 
selektiv mutisme - en lidelse, der ikke 
må forveksles med at være psykisk 
syg. For Stine har lidelsen betydet, 
at stemmen har blokeret i utrygge 
situationer. Tilbage i familiens trygge 
omgivelser kom stemmen igen.

UngAUC blev 
vendepunktet 

Det var ved skiftet i 8. klasse til UngAUC, at 
Stine ”fandt sig selv”, hjulpet godt på vej af meget 
engagerede lærerkræfter, der satte sig ind i hendes 
diagnose.

   ”På UngAUC oplevede jeg, at man kunne 
have gensidig respekt, og både lærere og elever 
respekterede, at man havde nogle problemer. Der 
kom mere ro på.  Jeg følte det lidt som en familie, 
hvor man var sammen om alting. Det blev holdt på 
et stille og roligt plan, hvor man følte sig tryg. Og det 
var faktisk det, man havde behov for,” forklarer hun.

    I 8.-10. kl. på UngAUC var Stine i behandling. Med 
den kognitive terapi på et privathospital fik Stine de 
rette redskaber til at bearbejde sin stumhed. Hun 
havde misset 10. klasseeksamen en gang, da hun 
ikke kunne tale. Hun tog 10. kl. prøveforberedende 
igen på UngAUC og rev et imponerende 12-tal hjem 
i mundtlig dansk.   

Stine blev ikke bagerlærling, som studievejlederen i 
folkeskolen havde stillet i udsigt. Hun fortsatte på HF. 
Blev student i sommeren 2014 og har netop været til 
sin første eksamen på sociologi-studiet på Aalborg 
Universitet.

Mobbet af 
lærere og 
elever
Stine har altid haft lysten til at lære 
nyt og blive bedre. Lysten har hun 
formået at beholde, selvom hun 
allerede fra de små klasser i 
folkeskolen var anderledes og 
oplevede modgang. Stines problem 
var, at hun blev stum i timerne. 
Stemmen lukkede kort og godt ned.  

   ”Altså jeg har altid godt kunnet lide 
at gå i skole. Jeg kunne bare ikke 
være med i det ping-pong mellem 
lærere og elever. Men jeg havde jo 
alle svarene,” siger hun.

   Stines stumhed blev et endnu 
større problem i de små klasser, da 
en af lærerne begyndte at mobbe 
hende med det. Det bredte sig 
hurtigt til eleverne, som også følte, 
at de kunne tillade sig at mobbe 
hende. Den stille, generte pige. 
Pigen uden stemme.

Pigen uden 
stemme
20årige Stine har taget turen fra stum 

elev i folkeskolen til 12-tals elev på 

UngAUC. Nu er hun startet på sociologi-

studiet på Aalborg Universitet efter hun 

blev HF-student i sommeren 2014.

Tekst og foto: Mogens Rude

I folkeskolen havde Stine en snak med sin studievejleder om uddannelsesveje. Studievejlederen var klar i spyttet. Hun levnede 
ikke Stine mange jobmuligheder. Faktisk kun en. Hun kunne blive bager. For, som studievejlederen sagde, så kunne hun stå og 
arbejde om natten uden at skulle forholde sig til andre personer. Stine kunne ifølge studievejlederen godt droppe at komme i 
gymnasiet. Men Stine ville det anderledes.
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Go Global | Det internationale 
aspekt spiller en vigtig rolle i 
UngAalborg. Det blev cementeret 
med International Uge i Nordkraft i 
november. I oktober var International 
Uge blevet kickstartet af tre meget 
tankevækkende workshops med 
blandt andet rappere fra Sydsudan. 
I 2014 sagde UngAalborg farvel og 
goddag til fire nye EU-volontører, som 
arbejder rundt om i organisationen. Og 
to tidligere volontører i UngAalborg 
fortalte danske unge om muligheden 
for at tage ud i Europa. I efteråret 
startede europa9000. Et korps af 
universitetsstuderende, der kan hyres 
af klubber og skoler til at fortælle – 
ung-til-ung - om EU. Unge deltog i 
udvekslinger med udenlandske unge. 
Blandt andet besøgte unge Estland 
(NordBUK-samarbejdet) og andre var 
i Georgien (Green Focus). 

Focus Green  
i Georgien
Unge fra fire EU-nationer giver georgisk 
minister gode råd om bæredygtighed.  

Seks unge fra Aalborg tjekkede i efterårsferien ind i byen Bakuriani i 
Georgiens bjergrige nationalpark. De skulle mødes med andre unge i 
bæredygtighedssamarbejdet Focus Green, som er støttet af EU. Focus 
Green tæller unge fra Georgien, Litauen, Danmark og Armenien, der 
blev besøgt i 2013. 

   Focus Green handler grundlæggende om miljø og bæredygtighed, 
men fungerer også som kulturudveksling mellem unge europæere. 

   Hvert lands unge havde lavet et oplæg om bæredygtighed i deres 
land, som de fremlagde i Georgien. Danskerne fortalte om Danmarks 
flaskesystem med returpant og arbejde med vedvarende energi. 
Georgien bokser selv med en række udfordringer på miljøområdet. 
Det gælder for eksempel isoleringen af bygninger.  

   ”Man får billig gas fra Rusland. Det betyder, at det ikke kan svare sig for 
georgierne at isolere selv nye bygninger. De skruer bare op for varmen 
og åbner vinduerne, når det bliver for varmt. Det var ikke termoruder, vi 
så dernede,” siger Christian Bodilsen Jensen, der en af UngAalborgs 
to ledere på turen.

   Focus Green-samarbejdet sluttede med et officielt møde med 
Georgiens minister for bæredygtighed. 

   ”De unge fra de fire nationer afleverede et brev til Georgiens minister 
for bæredygtighed med forslag til, hvad Georgien som land kan gøre 
for at blive mere bæredygtige,” fortæller han.

Unge i Kedelhallen/ Nordkraft under 
International Uge. Foto: Mogens 
Rude

Unge til 
International Uge 
Hvordan har de moderne aboriginals 
det i Australien? Hvordan er det at 
være ung i Burma? Hvad rapper en 
hiphopper fra Gaza om? Hvordan står 
det til med unge og EU? Hvilke forhold 
har de nordamerikanske indianere 
i dag? Hvilke muligheder byder 
kontinentet Afrika på? Det var nogle 
af de spørgsmål, som unge kunne få 
svar på under International Uge. Fra 
den 17.-21. november havde 160 elever 
i kommunens 8. og 9. klasser hver dag 
mulighed for at følge en verdensdel 
gennem film og workshops.

”Aalborgs skoleelever skal rustes til at 
fungere som globale medborgere. De 
skal kunne forstå og begå sig i et dansk 
samfund, der præges af globalisering 
og internationalisering. International 
Uge er vores bud på, hvordan man 
kan gøre det,” siger Alexander 
Knudsen, den ene af UngAalborgs 
to internationale medarbejdere – 
begge med rødder i både Danmark 
og udlandet.
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International Uge | Indianer-Jens, også kendt som 
Fiskeørn eller Langsomme Hund, inviterede til pow-wow 
indianer-show i KULs sal på Nordkraft. Som en del af 
UngAalborgs International Uge var mandag viet til temaet 
AMERIKA. 160 deltagende unge fra skoler i Aalborg kunne 
foruden indianer-Jens opleve klatring, foredrag og se film.i 
organisationen. Og to tidligere volontører i UngAalborg 
fortalte danske unge om muligheden for at tage ud i 
Europa. I efteråret startede europa9000. Et korps af 
universitetsstuderende, der kan hyres af klubber og skoler til 
at fortælle – ung-til-ung - om EU. Unge deltog i udvekslinger 
med udenlandske unge. Blandt andet besøgte unge Estland 
(NordBUK-samarbejdet) og andre var i Georgien (Green 
Focus). 

Pæredanske Indianer-Jens banker løs på trommeskinnet, mens 
han messer sin indianske, ceremonielle sang ud. Det er mandag 
i Nordkrafts gamle kulkælder – og omtrent så langt væk man kan 
komme fra den amerikanske prærie, hvor Indianer-Jens henter sine 
indianske impulser. På scenen bag Indianer-Jens eller Fiskeørn eller 
Langsomme Hund - som han hedder på prærien - står en lille rygende 
blikæske og udsender en sødlig lugt. Det er – finder vi senere ud af – 
en blanding af sweetgrass (festgræs på dansk) og malurt. Det skulle 
ifølge Indianer-Jens udsende en duft af marcipan, men vurderet ud 
fra elevernes ansigtsskærende udtryk, så er det næppe marcipan-
lugt, de tænker på.

   Mens KULs sal henligger i et skær af indianer-røg, går Jens i krig med 
at tale om fredspiber, mokkasin-slæbedans, pow-wows, ørnestav- og 
fjer. Alt indiansk mellem himmel og jord leverer Jens, mens han flittigt 
taler Dakota-indiansk krydret med amerikansk-engelsk og spørger 
eleverne i salen.

 “Kender I Sioux-stammen?”

   “...”

   “Google det!” lyder det fra Fiskeørn eller Langsomme Hund. “Google 
det!”

   Jens er bidt af en gal indianer. Han har i årevis besøgt nordamerikanske 
indianerstammer, lært sig indiansk sprog og er også gift med en 
indianer – dog ikke fra Nordamerika.

  Fiskeørns eller Langsomme Hunds workshop ligner næsten en 
pow-wow – som indianernes forsamling kaldes – hvor der danses, 
synges, og deres kultur bliver æret. Det er kontrast på kontrast, når 
Jens danser og for eksempel synger en moderne indiansk børnesang 
over temaet “Disneyland”. Det er på mange måder sjovt og skørt – og 
mange må trække på smilebåndet.

For Fiskeørn eller Langsomme Hund er den indianske kultur ikke 
en gammeldags kultur, men tværtimod en levende, vibrerede kultur. 
Det handler om at ære den nordamerikanske indianer-kultur, som 
er blevet undertrykt af de hvide amerikanere i langt over hundrede 
år. Man forbød indianske sprog og kultur. Først i 1978 blev det for 
eksempel tilladt af lave indianske ceremonier igen.

   “Selv i dag oplever indianerne, at de chikaneres på grund af deres 
sprog,” fortæller Indianer-Jens og mener, at indianerne ville blive 
glade for at se de danske elever vise dem respekt i dag.

   Imens Fiskeørn eller Langsomme Hund har talt, har den søde duft 
af indianer-røgelse stille og roligt bredt sig til Nordkrafts Kedelhal, en 
etage oppe, og uddrevet samtlige onde ånder i Nordkraft.

HeeeyayayayayaYah! 
HeeeyayayaYah! Heeeyayaya 

Yah! 

Pow-wow 
fredspibe og 
mokkasin-slæbe 
dans

Indianer-Jens til International Uge på KUL. 
Foto: Mogens Rude
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UngAalborgs 
netværk af klubber 
og projekthold
Sektionen for lokale indsatser, der 
dækker UngAalborgs netværk af 
klubber og mange projekthold, har 
været i en forrygende udvikling i 2014. 

Netværksstrukturen har for alvor fået fodfæste. Det har resulteret i, at der 
i alle netværk er etableret et godt samarbejde på tværs af klubber, hold, 
skoler og netværk som helhed. ”Næste trin i udviklingen bliver at dyrke 
samarbejdet på tværs af netværk i endnu højere grad,” understreger 
Jens Amtoft-Christensen, koordinator for klubber i UngAalborg. 

I 2014 har den nye folkeskolereform også indvirket på kontaktlærere 
og klubber i UngAalborg.   

   ”Den nye skolereform har givet kontaktlærerne på skolerne mange 
spændende udfordringer både i forhold til opgaver og arbejdstid, men 
til trods for det kan vi i UngAalborg stadig bryste os af at være utroligt 
hurtige og fleksible,” siger han og tilføjer: 

   ”Klubbernes udvikling var også, set i lyset af den længere skoledag, 
interessant at følge, og her kan vi med stolthed sige, at den længere 
skoledag og nye reform ikke har haft betydning for klubbernes fremmøde.” 

Nye rammer i klubberne
I flere af klubberne har der i løbet af foråret og sommeren i relation til 
virksomhedsplanen været fokus på at optimere ungearenaerne. Det er 
blandet andet blevet til flotte graffitiprojekter, renovering og optimering 
af lokaler og faciliteter, alt sammen i samarbejde med de unge, så 
aftrykket bliver deres. 

   I Vester Hassing og i Løvvangen har UngAalborg omdannet de 
eksisterende klubber til et ungemiljø i samarbejde med skolen. På den 
måde kan faciliteterne bruges både i skoletiden og om aftenen.

Unge i det nye område i Vester Hassing 
Ungdomsklub.

Graffiti-bølgen 
fortsætter i 
UngAalborg
Spray-dåsens popularitet i 
UngAalborg fortsætter.

 På Vodskov Skole trykkede 
10 piger dyserne i bund og 
lod malingen tale på tre 
vægge. Graffiti-maling er ikke 
verdens letteste kunstform, 
så pigerne fik hjælp af Jonas 
Vestergaard, professionel 
graffiti-maler fra København. 

Det lykkedes pigerne at 
skabe graffiti, som kan pryde 
væggene de kommende år. 
Graffiti-pigerne fik samtidig 
en fælles oplevelse og lært 
hinanden at kende, så der 
blev knyttet nye venskaber. 
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Unge laver lerpotter 
efter gammel dansk 
tradition 
Back to Basics: 14 elever 
mellem 13–15 år deltog i 
foråret i et pottemagerkursus 
på Stolpedalsskolen, hvor de 
lærte teknikker fra jernalderen.    

   Det blev fyret op under gamle håndværker-traditioner, 
da de unge lærte at brænde lertøj i en mile. Inden da var 
lertøjet blevet dekoreret med mønstre, og der var ristet 
runer i det. Det kan godt være, at det lugter af tørv og 
ild, men for nogle hundrede år siden var pottemageri 
med til at sikre overlevelsen i fattige egne af Danmark. 

   ”Jeg synes, det er fedt, at de unge har lyst til at komme i 
ungdomsskolen og få en oplevelse ud af at lære et meget 
gammelt håndværk. Det giver et ”kreativt frikvarter” fra 
deres travle hverdag med plads til fordybelse og til at 
blive udfordret på nye måder,” siger kursusinstruktør 
og billedkunstlærer, Frederikke Johnsen.  

Elever stakker potter og 
pakker milen. Foto: Tinna 

Kellberg

First Lego League 
lægger fra land
First Lego League er en lokal, regional 
og global teknologiturnering for børn 
og unge mellem 10 og 16 år – med 
deltagere fra 80 lande. UngAalborg 
har gennem årene haft flere hold med 
i konkurrencen, der krones af et årligt 
verdensmesterskab. Aalborg Kommune 
satte sig i 2014 et ambitiøst mål om at 
få hele 50 hold af unge med i First Lego 
League fra 2015, og i efteråret startede 
konceptudviklingen.   

   ”First Lego League er et inkluderende 
projekt, hvor alle børn for mulighed for 
at vise, hvad de dur til. De gange, jeg 
har deltaget med hold, har jeg haft 
elever med, som havde det svært 
i normalskolen, men endte med at 
excellere indenfor dette. De fik en rolle, 
hvor både de og deres kammerater 
kunne se, at de havde en værdi,” siger 
UngAalborgs projektleder på First Lego 
League-gruppen, Rune Træholt. 

Netværkssamarbejde om 
TeenBattle 
Samarbejdet i UngAalborgs 9 netværk af klubber 
har fået luft under vingerne. Et godt eksempel er 
TeenBattle 2014, som Netværk 2 har afholdt to gange 
i løbet af året, rundt om i Vejgaard og på Filstedvejens 
Skole. Fra forårets 100 deltagere opgraderede 
Netværk 2 deltagerantallet til 200 unge i efteråret. 

   ”Eleverne gik til opgaven med stor motivation og 
gejst, og alle kæmpede for at få samlet så mange 
point sammen til holdet som muligt,” fortæller Mads 
Fuglsang fra Vejgaard Ungdomsklub. 

Foto: Mogens Rude
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Ros til det danske bidrag 
På miljøkonferencen var målet at udveksle ideer, erfaringer og 
samarbejde internationalt indenfor miljø og bæredygtighed. 
Hver delegation havde forberedt oplæg til konferencen med 
forslag. Den danske delegation havde lavet et ønsketræ og 
undervisningsmateriale.

   ”Ønsketræet havde vi med på Bæredygtighedsfestivalen i 
Aalborg, hvor vi fik unge til at skrive deres ønsker ned til et 
mere bæredygtigt Aalborg. Det kunne være infrastrukturen eller 
noget, der skulle skrives på dagsordenen til næste byrådsmøde. 
Det kunne være alt muligt. Vi samlede alle ønskerne, som var 
skrevet på nogle papblade, som vi havde hængt på træet,” 
siger hun og fortæller, at de andre lande syntes, at det var 
spændende, at man som helt almindelig borger kunne komme 
og skrive sine forslag til et bedre miljø. 

   ”Jeg talte med nogen fra Indonesien, som ville tage vores idé 
med træet med hjem og gøre noget lignende på deres skoler. 
Og jeg har udvekslet billeder med én fra Indonesien, og de har 
lavet en træ af pap og karton,” siger Diana. 

   Foruden ønsketræet havde de ældste i The Climate League 
også medbragt et undervisningsprogram, som man kan 
tage med ud på folkeskoler, når man vil formidle miljø og 
bæredygtighed. På konferencen blev man enige om at lave 
Facebook-sider, hvor landenes delegationer kan udveksle 
erfaringer med undervisningsprogrammer. 

Drager og 
ønsketræer
The Climate League, UngAalborgs miljøhold, 
besøgte i juli måned 2014 Taiwan, da de 
deltog på den internationale miljøkonference, 
CEI 2014. Diana, der var en af fem unge 
aalborgensere på turen, fortæller her om 

Taiwan og miljøkonferencen. 

Tekst: Mogens Rude / Foto: CEI 2014, foto: Kazimera Talaska

Taiwan er et land med store forskelle på rig og fattig, men der er fokus på miljøet i form af rene strande og 
affaldssortering, selv i landdistrikterne, fortæller Diana. Det oplevede hun på rejsen til Taiwan og årets internationale 
miljøkonference for unge – CEI 2014. Danskerne fra The Climate League fik indtryk af både storbyen Taipei og en af 
Taiwans provinser, da selve konferencen foregik på en boarding school i Yilan, 1½ times kørsel fra storbyen.  

Den kinesiske drage vogter over 
Taiwan
Øen Taiwan, hvor konferencen fandt sted, ligger ud for det kinesiske 
fastland, og landet er kendt for dets anspændte forhold til Kina.   

   ”Taiwan er præget af historien. Landet hørte på et tidspunkt under 
Kina og er stadig meget præget af den kinesiske regering. Som de 
sagde i Taiwan, så er Kina som en drage, der hænger over landet og 
venter på, at Taiwan skal begå en fejltagelse. Lidt a la hvad der sker 
i Hong Kong for tiden,” siger Diana. Det skal ses i lyset af, at Kina i 
marts 2005 vedtog en militær lov, der tillader dem at angribe Taiwan, 
hvis øen erklærer sig selvstændig.  

    ”Jeg så kun Taiwans flag på nogle få offentlige bygninger. Der var 
ikke nær så mange flag som i eksempelvis Kina. Det var neddæmpet,” 
siger hun. 

   Er de bange for Kina?

   ”Bange og bange. Jeg tror mere, at man ikke holder så meget 
af Kina, som man gør af andre nabolande,” siger hun. I området 
omkring verdens næsthøjeste skyskraber Taipei 101 stødt den danske 
delegation, da også ind i en demonstration rettet mod Kina. 

   ”Ved 101 er et ret stort torv, hvor der ofte afholdes demonstrationer og 
taler. En af de sidste dage, vi var i Taipei, var der er en demonstration 
imod den kinesiske regering, som holder et vågent øje med Taiwan. Det 
var ikke voldsomt. Det var meget stille og roligt. Man kunne godt se, 
at demonstrationen helst ikke skulle blive for stor. Der var selvfølgelig 
politi til at sørge for, at demonstrationen ikke løb af sporet,” siger hun 
og fortsætter: 

   ”Ligesom i Hong Kong så tror jeg, at det er vigtigt for dem, at de kan 
holde demonstrationer og have følelsen af, at man er fri – på trods af 
at Kina holder øje med dem.”   
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”Jeg har virkelig fået meget ud af det. 
Jeg var 14 år, da jeg gik ind til alle de 
her rejser. Det var lidt af en mundfuld, 
syntes jeg, især fordi det hele skulle 
foregå på engelsk. Og så var flere af 
dem, vi interviewede, 18, 19, 20 år. Det var 
unge, som var en del ældre end mig. Jeg 
kunne godt mærke, at jeg tit ikke forstod, 
hvad de sagde. Italienerne har altså en 
lidt kringlet accent nogle gange (griner).  
Jeg skulle i hvert fald holde tungen lige i 

munden. Men jeg har fået rigtig meget ud 
af rejserne, især det med bare at kaste 
sig ud i det. Jeg har fået engelsk træning 
og lært at stå på egne ben,” siger hun og 
understreger, at hun har fået mere viden 
om og et mere positiv syn på EU.

   “Jeg synes, at når man høre om EU 
herhjemme, så handler det meget om 
økonomi, men EU er meget mere end 
det. Det har helt sikker givet mig et mere 
positivt syn,” slår Nicoline fast.

Nicoline på 
interviewrejse 
i EU Nicoline Klems rejste i foråret 2014 

rundt i fem europæiske lande 
sammen med unge fra Aalborg 

Ungebyråd. De skulle interviewe europæiske unge 
om deres forhold til EU. De engelsksprogede tv-
interview skal bruges som undervisningsmateriale 
på folkeskoler og ungdomsuddannelser i både 

Danmark og resten af EU.  

Tekst: Mogens Rude

Unge fra Aalborg Ungebyråd drog ud for at undersøge forskelle og ligheder blandt unge i EU og få deres syn på 
medlemskabet af EU. Nicoline deltog som tv-interviewer på rejserne til Litauen, Belgien og Italien - endvidere besøgte 
Ungebyrådet også Tyskland og England. Rejserne var støttet med EU-midler.

   Ungebyrødderne kunne trække på medarbejdere i UngAalborg, 
som koordinerede og rejste med de unge. Samtidig var der et godt 
samarbejde med Aalborg Katedralskole om forberedelse af alle tv-
interviews.

   ”Vi havde et undervisningsforløb sammen med Aalborg Katedralskole. 
De var fire elever fra et samfundsfagshold (3.G) og deres lærer. De 
hjalp os med at lave forskellige cases, og hvad vi skulle spørge de 

unge om, når vi tog rundt i landene. Der var også generel undervisning 
i, hvordan man interviewer. Ellers bestod opgaven i, at vi tog ud i 
Europa med vores arrangerede interviews, hvor vi fik mulighed 
for at snakke EU-politik med de unge. Alle interviewene skulle så 
opsamles til et undervisningsmateriale til brug i folkeskolen og på 
ungdomsuddannelserne,” siger Nicoline, der har siddet i Aalborg 
Ungebyråd i to valgperioder.

Video-interviews på YouTube
Videoerne vil ligge på nettet til fri afbenyttelse for unge i hele EU. De 
engelsksprogede videoer er uploadet på YouTube-kanalen station10dk 
under ”videoer” og produceret på Station10 af Juan og Tania, begge 
tidligere EU-volontører i UngAalborg og journalistuddannede fra 
Spanien. 

Unge europæere og EU
Hvordan var de europæiske unges kendskab 
til EU?   

   ”I Litauen var de meget positive overfor EU 
– nu er de også et relativt nyt medlemsland 
– og vidste faktisk en hel del om EU. I 
Italien var de mere negative omkring EU. 
De vidste også OK meget om det. I Belgien 
vidste de unge en masse om EU, men de 
var mere blandet i deres indstilling til EU,” 
siger Nicoline. 

   Hvorfor var italienerne negative overfor 
EU?

   ”De syntes, at deres eget italienske 
parlament var for hyggeagtigt, og der blev 
ikke taget nok beslutninger. De sagde, at 
når landet ikke selv kunne holde styr på 
sin økonomi osv., så var det meget vovet 
at gå ind i et større samarbejde som EU,” 
forklarer Nicoline og tilføjer, at det har 
været tankevækkende at høre europæernes 
synsvinkler.
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Karakterhop hos eleverne
Projekt Uddannelsesløft er afsluttet med fine resultater fra udviklingsindsatserne på skolerne. Projektets målsætning var at hæve 
gennemsnittet for tosprogede elever ved folkeskolens afgangsprøver i 2014 med 0,2 karakterpoint. Det er blevet en succeshistorie, 
for det lykkedes at hæve karakterpointene med 1,3 (2012) og 0,8 (2014) på de deltagende skoler. 

Med udgangen af skoleåret sluttede den sidste to-årige udviklingsindsats ude på skolerne og ligesom efter de første to år med 
gode resultater. Resultaterne på folkeskoleområdet, som blev opgjort ved 9. klasses afgangsprøverne i 2014.

5 år  
med Projekt 
Uddannelsesløft 
2014 blev et farvel til det 5årige 
Projekt Uddannelsesløft. Siden 
2010 har Projekt Uddannelsesløft 
samarbejdet med 280 lærere/ 
vejledere og 36 ledere på 21 
uddannelsesinstitutioner i Aalborg 
Kommune.

Tekst: Mogens Rude

Projektet har fra begyndelsen kigget på, hvordan 
man gennem sproglige processer kan løfte - ikke kun 
tosprogede - men alle elever til højere karakterer, 
mindske frafald på ungdomsuddannelserne og 
øge antallet af tosprogede elever i gymnasierne. 
Projektet har haft fokus på at udvikle eleverne i 
de deltagende klasser, fordi alle eleverne skal lære 
fagsprog at kende. Det gælder både i folkeskolen 
og på ungdomsuddannelserne – og ikke mindst 

erhvervsskolerne, hvor eleverne har store, sproglige 
udfordringer. Det har også krævet, at lærere 
og undervisere er gået til undervisningen med 
skærpet bevidsthed om netop sproget. I 2 x 2 år har 
projektet arbejdet på at kompetenceudvikle lærere 
og undervisere på de deltagende skoler og haft 
et lederforum af uddannelsesledere, rektorer og 
skoleledere. 
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PU lukker, 
mens videns- 
og metodebank 
holder åbent

Projektets hjemmeside med 
videns- og metodebank vil stadig 
holde åbent. Der vil også være 
mulighed for at bestille kurser og 
oplæg fra projektets medarbejdere. 
Administreres af Charlot te 
Sandgaard i UngAalborgs 
projektgruppe.

Hvordan kan resultater 
fra projektet 
implementeres 
fremover?
”De to formidlingskonferencer i København 
og Aalborg og vores bog-serie er måder, 
hvor vi får spredt vores erfaringer fra 
projektet. Det er samtidig politisk bestemt, 
at tre læringskonsulenter fortsætter i 
tilsvarende stillinger i Skoleforvaltningen. 
Også TechCollege har ansat en af 
projektets medarbejdere i et pædagogisk 
udviklingsprojekt, hvor institutionen har 
indarbejdet erfaringer fra projektet,” siger 
leder af PU, Helle Tobiassen.  

   En anden væsentlig faktor til implementering 
af viden og erfaringer ligger hos de 
deltagende uddannelsesinstitutioner selv.   

   ”Implementering handler også om, at 
skolerne selv har arbejdet videre og spredt 
viden og erfaring i deres egen organisation,” 
påpeger Helle Tobiassen. 

Bogserie fra Projekt 
Uddannelsesløft 
Projekt Uddannelsesløft har afsluttet 
det 5årige forløb med udgivelsen 
af 7 pædagogiske skrifter, 5 rettet 
mod forskellige fag i folkeskolen og 
gymnasierne og 2 mod hhv. SOSU 
og TechCollege. Bøgerne udkom i 
forbindelse med projektets to store, 
afsluttende formidlingskonferencer på 
Axelborg i København og Europahallen i 
Aalborg i november og december 2014.

Projekt Uddannelsesløft generøst støttet
Projekt Uddannelsesløft har fra projektets start fået økonomisk medvind i form af milliontilskud fra Det Obelske Familiefond (17,4 mill.) og 
TrygFonden (2,5 mill.) Desuden har LB Fonden bidraget til projektet (100.000 kr.). 

2014 i formidlingens tegn
Det sidste år i Projekt Uddannelsesløft har 
fokuseret på at afslutte det sidste 2årige 
kompetenceudviklingsforløb. Det mundede ud i 
en formidlingskonference inden sommeren 2014. I 
2014 skrev projektets medarbejdere 7 pædagogiske 
skrifter, der bygger på al den viden og erfaring, som 
er ophobet gennem projektets leveår. Skrifterne 
blev præsenteret på to afsluttende konferencer i 
København og Aalborg.
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Thumbs up for Friluftskolen
Friluftsskolen under UngAalborg har haft 
vind i sejlene og haft masser af unge 
gennem disciplinerne: kajak, mountainbike, 
klatring og trekking. Hele 45 af UngAalborgs 
reformhold er knyttet til Friluftsskolen. 

   ”Eleverne har virkelig taget det til sig,” 
siger projektmedarbejder Torben J. 
Nielsen, UngAalborg. Han understreger, 
at Friluftsskolen giver en ny dimension til 
unges undervisning. 

   ”Modsat de boglige fag giver Friluftsskolen 
de unge praktiske færdigheder. De lærer 
samtidig en masse om sig selv og andre. 
De unge skal pludselig kommunikere på en 
helt anden måde, end de er vant til, fordi 
de er bragt sammen i nye og anderledes 
situationer,” fortæller han.

   Skolerne har også haft mulighed for 
at købe Friluftsskolens kursus ”Team og 
samarbejde”. 

   ”Vi har haft næsten 300 elever igennem. 
Det handler om, at eleverne skal blive 
bedre til at samarbejde og kommunikere,” 
siger han. Kurset fungerer sådan, at alle 
er tvunget til at samarbejde. Ingen kan 
undværes. Det giver mulighed for unge, der 
normalt ikke får stor anerkendelse i skolen, 
at vise nye sider og evner, som de andre 
ikke kender.  

   ”Lærerne synes, at det har været fint. 
De kan se, at der er elever, der gør noget 
andet. Nogle kommer ud af deres comfort 
zone – det kan være det bare at kontakte en 
anden person. De bliver mere rummelige og 
skubber deres egne grænser,” siger Torben 
og fortsætter:     

   ”Det styrker samarbejdet mellem klasser 
og årgange. I 7.-klasse bliver klasserne 
jo ofte bragt sammen, og de har brug for 
at lære hinanden at kende, for der er tit 
fordomme, som skal brydes.” 

Skolerne er i fuld gang med at implementere 
folkeskolereformen, og UngAalborg er en del 
af det arbejde. I 2014 har UngAalborg med 
succes samarbejdet med skolerne om et 
væld af ydelser indenfor områderne: valgfag, 
understøttende undervisning, temauger, ung-
til-ung undervisning og events.

Tekst: Mogens Rude

UngAalborg og 
folkeskolereformen 

UngAalborg stod bag 
130 nye valgfag
UngAalborg afholdt i foråret 2014 stribevis af 
møder med kommunens skoler, hvor der blev 
lyttet intenst til skolernes ønsker. Det betød, 
at UngAalborg og skolerne havde stablet 130 
valghold på benene, da eleverne mødte op 
efter sommerferien. På nogle skoler supplerer 
UngAalborg skolens egne valgfag. På andre 
skoler er det UngAalborg, der står for hele 
organiseringen og udviklingen af valgfagene. 

   Indsatsen omkring de mange valghold er 
inddelt i hovedområderne: friluft (45 hold), 
sprog (30 hold), drama (12 hold), talenthold 
(21 hold), miljø og bæredygtighed (6 hold) og 
”rodekassen” med eksempelvis IT, design og 
motion & bevægelse.
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Ung-til-ung 
undervisning & 
Temadage og -uger
Ung-t i l -ung undervisning har 
gennem årene vist sig som en god 
metode til formidling af kundskab og 
viden. UngAalborg har i 2014 tilbudt 
folkeskolerne at få besøg af ung-
til-ung grupper indenfor emnerne 
seksualitet, EU samt demokrati og 
medborgerskab. Fra marts 2015 støder 
de sociale medieambassadører til som 
en mulighed for skolerne.

   Desuden har UngAalborg indbudt 
skolerne til temadage/ -uger og efter 
ønske leveret til flere af skolerne i 2014.

Understøttende undervisning
UngAalborg har også budt ind med tilbud om understøttende undervisning til skolerne. 
Eksempelvis som leverandør af ekstra sprogtimer, hvor timetallet for den enkelte 
elev udvides. Det kan også være tilknytningen af en ekstra lærer i den ordinære 
undervisning, så eleverne kan holdinddeles efter niveau eller læringsbehov. En 
anden mulighed er et understøttende supplement til den ordinære undervisning 
såsom ekstra motion og bevægelse. Lektiecafé i en eller anden form er også en 
måde, hvorpå UngAalborg understøtter undervisningen i skolerne. En enkelt skole 
har bedt UngAalborg overtage overbygningen nogle fredage i løbet af skoleåret og 
levere noget andet undervisning. 

      UngAalborg eksperimenterer på Løvvangsskolen og i Vester Hassing med at 
lade klubben indgå i skolen. På den måde bliver der skabt et ungdomsmiljø, hvor 
de unge har stor indflydelse på etablering og drift. Det kan skabe en synergieffekt, 
når man som ung er med til at udvikle spændende ungemiljøer med projekter som 
omdrejningspunkt.

    Desuden udbyder UngAalborg under UngAUC tilbuddet Kombiforløb til folkeskolerne, 
hvor elever fra skolernes 7. og 8.klasse tilbringer 2 dage hos UngAUC og 3 dage i 
skolerne. I efteråret 2014 deltog 12 unge i forløbet.

Ros til bevægelsesaktiviteter på Gl. Lindholm Skole
På Gl. Lindholm Skole har der været udbudt motionshold som valgfag, hvor eleverne 
i 7-9. klasse har valgt 4 bevægelsesaktiviteter ud af 7, som de ikke på forhånd havde 
kendskab til. Hver aktivitet har eleverne arbejdet med i 5 ugers forløb. Det kunne for 
eksempel være crossfit, street activator, amerikansk football og spinning. Det er alt 
sammen noget, der ligger udenfor den almindelige idrætsundervisning. UngAalborg 
vil efterfølgende udbyde undervisning i de aktiviteter, som de unge efterspørger, på 
baggrund af introen i efteråret 2014.  

   ”Motionsholdet har fået stor, stor ros fra skolen. Det skyldes ikke mindst, at vi 
har haft meget dedikerede undervisere, som har haft særlig ekspertise indenfor de 
enkelte fag,” fortæller Jens Amtoft-Christensen, UngAalborg og tilføjer, at det ikke 
kun er skolen, som er positiv: 

   ”Eleverne synes, det er mega fedt. Og når det kun er fem uger, så tør de godt tage 
en chance, med de kortere forløb. Og de unge giver udtryk for, at de synes, at det 
fantastisk, at undervisningen foregår på tværs af 7. til 9. klasse.”  

Aalborg Vandcenter 
Aalborg Vandcenter har haft en travl og varm 
sommersæson i 2014. I alt 300 deltagere - fra 
både ungdomsskolehold og folkeskolevalghold 
- er blevet undervist i kano, havkajak og stand 
up paddle (SUP). De unge har både taget ud fra 
Aalborg Vandcenter på Ralvej i Aalborg, men 
også rundt om i Aalborg og opland, hvor der er 
velegnet vand til aktiviteterne.

    ”Undervisningen har givet de unge erfaringer 
i at færdes sikkert på vandet, samarbejde og 
beherske de små fartøjer og give dem en positiv 
oplevelse af at mestre nye færdigheder.

Sikkerheden har været i fokus, siden Aalborg 
Vandcenter åbnede. I 2014 har vi haft fokus på 
at genopfriske færdighederne for UngAalborgs 
kano- og kajakinstruktører. I 2015 udgiver vi 
blandt andet en opdateret sikkerhedsinstruks 
for sejlads med elever i UngAalborg, og udbyder 
desuden en lang række instruktørkurser.” siger 
Tue Brems Olesen, leder af Aalborg Vandcenter.

   Vandcentret har også i 2014 været en aktiv 
samarbejdspartner, ikke mindst i forhold til 
projektplanlægningen i Vestre Fjordpark. Et 
projekt, der ved indvielsen i 2017 kommer til 
at danne helt nye rammer og muligheder for 
Vandcentrets aktiviteter.
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Events & folkeskolen

10 år med Aalborgs Sejeste 8. klasse
UngAalborgs event ”Aalborgs Sejeste 
8. klasse” holdt 27. august 10 års 
jubilæum på bedste vis. 800 elever fra 
36 folkeskoleklasser kæmpede om den 
ærefulde titel. Gennem årene har Aalborgs 
Sejeste 8. klasse udviklet sig til en 
eftertragtet event. I 2014 blev eventen fuldt 
booket i løbet af et par timer og en række 
klasser stod på venteliste.

   I den 10. udgave af Sejeste 8. klasse 
var der garanti for masser af dryppende 
action, da klasserne blev sluppet løs i 
Waterworld, Battlezone og Vikingeland. 
De unge kæmpede sig vej gennem vilde, 
sjove, udfordrende, hjernevridende 
poster til lands, og ikke mindst til vands 
i området ved Aalborg Friluftsbad – med 
Sønderbroskolens 8.i2 som sejeste. 

    Konceptet bag eventen er at præsentere 
eleverne for en anderledes indfaldsvinkel 
til idræt, og det blev opfyldt, da eventen 
løb af stablen i 2014 i fint samarbejde med 
studerende fra Aalborg Læreruddannelse/ 
UCN.

Foto: Aalborgs Sejeste 8. Klasse 2014.  
Fotos: Mogens Rude

Undervisning i stand-up paddleboard i Kridt-
graven, Hasseris. Foto: Tue Brems Olesen.

Det gælder for eksempel UngAalborgs Ungekongres i Solsidehallen, hvor 
ca. 450 unge fra folkeskoler og ungdomsuddannelserne deltog. UngAalborg 
afviklede i uge 47 International Uge i Nordkraft, hvor 200 elever hver dag 
fik ny viden og indsigt. I Manuskript Workshop deltog 5 klasser med ca. 
120 unge, mens 300 unge var til TeenBattle i Netværk 2 i området omkring 
Filstedvejens Skole i foråret og efteråret. Og i august holdt UngAalborgs 
helt store event ”Aalborgs Sejeste 8. Klasse” holdt 10-års jubilæum.

UngAalborg har i 2014 lanceret 
en lang række store, ambitiøse 
events rettet mod folkeskolen, hvor 
hundredvis af elever deltog. 

Reform
en
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Han har varmet op for 
navne som Christopher, 

Burhan G og Djämes Braun. Han spiller 50-60 
koncerter om året og blev børnestjerne, da han 
som PelleB vandt MGP 2009 med sangen ”Kun 
min”. Vi har mødt 19årige Pelle, der fra sin 
base på Station10 både er bruger af mediehuset 
og øser af sin erfaring til andre unge på 
Sangskriverholdet. 

Af Mogens Rude

Man hører indimellem kritiske røster, når snakken falder på tidligere deltagere i DRs MGP. Men hvad har Pelles sejr i MGP 
2009 betydet for ham?

   ”Det har selvfølgelig været positivt. Det har været med til at åbne 
op for nogle af de ting, jeg gør i dag, og givet mig stor erfaring. Den 
erfaring giver jeg også videre i mit arbejde på Station10, når jeg har 
Sangskriverholdet. Erfaringen bruger jeg også selv, når jeg står på 
scenen, producere en sang til en anden eller skal skrive for andre. Det 
er ikke noget, som jeg altid gør helt bevidst. Det kan jo også være en 
god mavefornemmelse - Hey, det her fungerer. Det her gør ikke. Det 
er fordi, at min fornemmelse er blevet slebet igennem den turnus, jeg 
har haft,” forklarer Pelle. 

   Han mener ikke, at MGP er skadeligt for de tidligere deltageres image. 

   ”Genkendelighed er en rigtig god ting, specielt når man gerne vil 
lave en masse larm. Jeg er 19 år gammel. Jeg vil gerne lave noget 
musik. Jeg vil gerne være artist eller arbejde i en musisk hverdag. Så 
jeg er selvfølgelig rigtig sulten. Jeg er super sulten og vil have min 
del af alt, hvad jeg overhovedet kan gribe fat i. Så genkendelighed 
er en super vigtig ting for mig. At det så overhovedet ikke har noget 
at gøre med det, jeg laver i dag, er sådan set lige meget. Folk skal 
have noget genkendeligt, og så skal de høre, hvad jeg kan nu,” siger 
Pelle, der har et helt afklaret forhold til sit tidligere sang-alias, Pelle B. 

 U
nges stem

m
er

Pelle - med og 
uden B

Gemte 100.000 kr. i fryseren
Efter en pause fra rampelyset er Pelle i fuld gang med 
kickstarte en karriere med det, han kalder street pop. 
Senest har Pelles musikvideo ”Rundt om jorden” været 
i cirkulation rundt om i Aalborgs folkeskoler som lokalt 
Youtube-fænomen. Videoen er produceret på Station10 
og er af høj teknisk kvalitet, blandt andet med superslow-
optagelser.   

   ”Jeg ville gerne lave en video, der var sommer i. Den 
skulle være bekymringsløs. Et direkte modstykke til 
Medinas melankolske stil. Jeg havde et omkvæd om, 
at man ikke skal bekymre sig om penge. Til det sagde 
Regnar, der Station10s fotograf og producent: Så skal vi 
jo ha’ nogle penge i den video. Han sagde det egentlig 
for sjov, og jeg tog det alvorligt. Jeg gik ned i banken og 
hævede 100.000 kr. på optagedagen. Vi talte pengene 
rigtig mange gange!,” siger Pelle og fortæller, at han 
havde det dårligt, da han kørte hjem fra optagelse med 
pengekatten om halsen. 

   ”Om natten kunne jeg simpelthen ikke falde i søvn, 
selvom jeg vidste, at pengene lå lige for enden af min 
seng. Jeg blev nødt til at lægge dem ud i fryseren i en 
plasticpose for at kunne sove trygt,” siger Pelle grinende.

Sangskriverholdet
Når Pelle ikke skriver musik, optræder 
eller producerer, er han blandt andet 
underviser på Sangskriverholdet på 
Station10. På sangskriverholdet har 
han rettet fokus mod at udvikle unges 
sangtekster.

   ”Vi kører meget små hold, så de 
får mest mulig opmærksomhed – 
en 4-5 stykker på hvert hold. Det 
kan være meget personlig at skrive 
sangtekster, når man er 13, 14, 
15 år. Det kan godt kræve, at der 
ikke sidder 10 mennesker omkring 
én, der skal høre på, hvordan man 
faktisk var forelsket i Tommy fra 8. 
klasse. Det virker rigtigt fedt, og man 
skaber nogle relationer på tværs i 
grupperne, hvor de åbner op, og kan 
give hinanden feedback. Det er rigtig, 
rigtig sejt,” siger Pelle

Rundt om jorden
Se Pelles video ”Rundt om jorden”, 
produceret af Station10 på YouTube. 
Musikken kan downloades fra iTunes.

Aalborg Ungdomsskole                         www.ungaalborg.dk17

Årsberetning 20
14 



Skatkammer af oplevelser
På kulturfronten har 2014 budt på et skatkammer af oplevelser I UngAalborgs kultur- og 
mediehuse KUL/ Nordkraft og Station10. Manuskript Workshop 2014, der kulminerede på 
Teater Nordkraft i december, stemplede også ind på den kulturelle scene.  
Tekst: Mogens Rude

KUL | highlights fra 2014 

I 2014 har ungdomshuset KUL etableret sig som kulturstedet for de unge, på specielt 
ungdomsuddannelserne. Det ses kvantitativt, hvor besøgstallet for 2014 ligger på ca. 
15.000 og kvalitativt i et godt mix af faste aktiviteter og arrangementer samt nye, kreative 
ideer. 
   De faste aktiviteter som Massive Blend Dance Company, Teater uden Grænser og InSite.dk har i gennemsnit haft 
20 unge, der er kommet hver uge til drama, dans og journalistik. De faste arrangementer har i 2014 været Bazaar KUL 
(vintage tøj) og Vinylbazaar (vinyl plader). Med besøgstal på næsten 200 pr. gang har de været store succeser.  Endelig 
skal nævnes de faste events. Koncerter med lokale bands, der supporter et større upcoming navn. Digital Eufori, hvor 
musik og visuals blandes, og de unge hygger sig i cafeen. Kulturkraft i samarbejde med Aalborg Kulturskole, hvor unge 
musiktalenter præsenteres på KULs cafescene samt ArtAffair, hvor unge talentfulde kunstnere udstiller. Alle de faste 
events har haft rigtig gode besøgstal og er blevet etableret i de unges bevidsthed. 

   I 2014 blev der også lanceret nye tilbud som litteraturklubben ”Books and Beyond” i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne. 
”Bandet, branchen og gennembruddet” er en workshop i samarbejde med Skråen og Dansk Musiker Forbund, hvor en 
eller flere kendte musikere og fagfolk fortæller og rådgiver unge musikere. I 2014 har KUL i samarbejde med Teater 
Nordkraft haft to udsolgte ungdomsteater-forestillinger (200 unge). #Bitch#Kælling#Backstabber er en forestilling om 
antimobning, der behandlede kommunikation på de sociale medier blandt unge. Endvidere den Reumert-vindende 
forestilling 4Ever, en musikalsk fortælling om venskab.

The Blue Angel Lounge er det største band, der har spillet på KUL 
siden åbningen i september 2009. Bandet har spillet supportjobs 
for Dandy Warhols, Interpol og The Brian Jonestown Massacre.  
Foto: www.blueangellounge.com

UngAalborgs dansekompagni – Massive Blend Dance Company – gav 
den gas på Teater Nordkrafts scene fra 23.-25. april i forestillingen 
”Young 

K
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Station10s mediehus
Station10 er UngAalborgs mediehus for unge, som vil lære medieverdenen at kende på et højt 
fagligt niveau. Det er også de unge, der er med til at udvikle stedets medieprofil. Station10 
arbejder projektorienteret og tværfagligt, så de unge kommer i berøring med flere forskellige 
områder af medieverdenen. Fra tv, film og video-produktioner over musikproduktion, lydstudier, 
øvefaciliteter til radioprogrammer og live-udsendelser på Station10. 

De bruger også Station10 og KUL
KUL og Station10s lokaler anvendes af mange andre i forbindelse 
med møder, projekter og undervisning i folkeskolen (blandt andet 
målrettet folkeskolereformen), UngAUC og en lang række andre 
samarbejdspartnere. 

Foto: Modelhold går catwalk under live koncert. Foto: Rolf Bekker, Station10

Station10 TVs produktioner i 2014
I tråd med UngAalborgs virksomhedsplan er der produceret: 
Ungdomsringens musikfestival 2014 - optakt med indslag fra 2013 
∙ UngAalborgs Brandkorps ∙ Talenthold på Handelsskolerne ∙ Unge 
på tinge. De unge producerer programmet fra byrådssalens tricaster 
udstyr ∙ Arrangementer på KUL ∙ Fremstilling af 5 musikvideoer ∙ 
SportsTV – fodbold-, håndbold- og svømmestævner ∙ Live radio og 
tv-koncerter ∙ Demokratidagen ∙ Filmkraft i Biffen ∙ Skills i Gigantium 
∙ Små novelle- og kortfilm fra skuespillerholdet ∙ Ungekongres i 
Solsidehallen ∙ Modelskole ∙ Aalborgs Sejeste 8 klasse ∙ Volontør i 
UngAalborg ∙ International Uge i Nordkraft ∙ Massive Blend Dance 
Company på Teater Nordkraft

Alle videoer bliver samlet under Station10s egen 
www.youtube.com/station10dk

FREMTIDENS DRAMATIKERE

Emma Laura Olesen 
fra Herningvej Skole 
vandt UngAalborgs 
dramatikerkonkurrence 
”Manuskript Workshop 
2014” for ”Sophias 
dilemma”. Fire udvalgte 
finalister fik opført 
deres manuskripter som 
”readings” på scenen i 
Teater Nordkraft.

Temaet for Manuskript Workshop 2014 var 
”Ved siden af”. Og siden september 2014 
har de deltagende klasser på workshoppen 
arbejdet på at skrive manuskripter – under 
kyndig vejledning af nogle af landets 
dygtigste unge manuskriptforfattere blandt 
andet Julie Maj Jakobsen og Thomas 
Markmann. Workshoppen skal inspirere 
og udvikle eleverne i forhold til at skrive 
manuskripter. Måske findes fremtidens 
dramatikere rundt om i Aalborg Kommune?

Projekter fusionerer
Et eksempel på, hvordan Station10s 
projekter kan fusionere kunne man opleve 
et ungt band spille koncert på Station10s 
scene. Under koncerten gik UngAalborgs 
Modelskole catwalk og brugte koncerten 
som kulisse. Det gav et helt unik samspil 
mellem modeller og musikere, da de blev 
fortrolige med rammerne. Samtidig blev 
koncerten filmet af Station10s kamerahold, 
så den kunne sendes på tv (KanalNord) 
og bruges som musikvideo på YouTube, 
som det er sket med de øvrige 7 koncerter, 
der har været afholdt på Station10 i 2014. 
Endelig så integreres Station10s Radio 
også i projektfusionen, da hvert band 
bliver interviewet i radioen efter koncerten 
af unge radioværter.

Åbent 24-7
”I 2014 har bands, solister, radiofolk og 
filmhold gjort brug af vores 24/7 åbning, 
hvor der ikke kræves, at en medarbejder 
eller tekniker er til stede. De unge bruger 
oftest huset i weekenderne, da de kan 
arbejde flere timer ad gangen med deres 
projekter, uden at blive forstyrret af andre.  
Det har skabt flere pladser til nye hold i 
hverdagene (tirsdag, onsdag og torsdag 
15:00 – 22:00). Der til skal siges, at de unge 
i weekenderne til enhver tid kan komme i 
kontakt med en Station10s ansat, hvis der 
skulle opstår problemer,” siger Rolf Bekker, 
leder af Station10.  
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Unge gør EU mere forståelig

UngAalborgs EU-formidlingsgruppe er en nyetableret ung-
til-ung gruppe af studerende fra Aalborg Universitet, der kan 
bookes af kommunens skoler, klubber og ungdomsuddannelser.
   Gruppen har som helhed en bred viden om EU. Både om det formelle EU-apparat, 
men også de mere bløde sider. De unges rolle er at gøre det til tider fjerne og 
uforståelige EU mere nærværende for unge i Aalborg Kommune. Idéen er inspireret 
af ung-til-ung konceptet, hvor en af hovedstyrkerne netop er, at de studerende selv 
er unge og bruger det aktivt i deres formidling af EU-viden. Gruppen er blevet klædt 
på til at bruge værktøjer, som for eksempel rolle- og dilemmaspil.

Ungedemokrati-året blev skudt i gang 
med statsministerbesøg i januar. I 
foråret var unge fra Ungebyrådet 
rundt i 5 europæiske lande for at 
lave tv-interviews om EU til brug 
i undervisningen i skoler og på 
ungdomsuddannelserne. 

Efter sommerferien drog Ungekaravanen ud på folkeskolerne for at 
fortælle om ungedemokrati og Aalborg Ungebyråd. I slutningen af 
september afholdt UngAalborg for tredje gang Ungekongres, hvor 
Aalborg Ungebyråd 2014-2015 blev valgt. Desuden har de lokale 
ungeråd haft vind i sejlene, og Unge på tinge er blevet afviklet to gange 
i byrådssalen i 2014.   

Tekst: Mogens Rude 

Repræsentanter fra Aalborg Ungebyråd med politikere: Marco, Gustav, 
statsminister Helle Thorning-Schmidt, Frederik, Marc, Ida og Aalborgs borgmester 
Thomas Kastrup-Larsen. Foto: Carsten Steen Nielsen, UngAalborg. 

Statsministeren besøger Aalborg 
Ungebyråd Helle Thorning-Schmidt var på visit i UngAalborgs kulturhus for unge, KUL, 

hvor statsministeren fik chancen for at møde unge fra Aalborg Ungebyråd. 
Helle Thorning-Schmidt havde en travl dag i Aalborg. Hun var i byen for at åbne ”DM i Skills 2014” – erhvervsuddannelsernes mesterskab – i 
Gigantium torsdag d. 23. januar og havde som noget nyt flyttet sit faste pressemøde i Statsministeriets Spejlsal til Nordkraft. Alligevel fandt 
statsministeren tid til at kigge forbi KUL/ Nordkraft, hvor unge repræsentanter fra Aalborg Ungebyråd satte hende ind i, hvordan rådets arbejde 
fungerer.

   UngAalborg havde i samarbejde med UU-Aalborg en uddannelsesdag med poster rundt om i byen. På KUL kunne unge få en intro til Aalborg 
Ungebyråd og den europæiske volontør-ordning (EVS), hvor unge bor og arbejder i op til et år i et andet EU-land.
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Udvalgsarbejde i Aalborg 
Ungebyråd 2013-2014
I 2013/2014 har Aalborg Ungebyråd delt deres 
arbejde i tre udvalg, der har arbejdet med 
brobygning, projektudvikling af Karolinelund 
samt demokrati og medborgerskab. Udvalgene 
byggede på det, de aalborgensiske unge 
efterspurgte på Ungekongressen tilbage i 2013.   

   ”Vi har arbejdet med bedre brobygning mellem 
folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Vi har talt om at 
lave en mentorordning, hvor man for eksempel kan følge 
en gymnasieelevs dag,” siger Natascha Philipsen, der 
blev genvalgt til ungebyrådet og valgt som ny formand 
på Ungekongressen i 2014. 

   By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune har 
bedt ungebyrådet komme med deres bud på, hvordan 
Karolinelund kan udvikles til et fedt sted for unge. 

   ”Det skulle være et sted, hvor unge vil hænge ud – i stil 
med havnefronten,” siger Nastacha.

   Endelig blev der arbejdet på at styrke demokratiforståelsen 
hos unge i Aalborg.   

    ”Det handlede om, hvordan unge bliver bedre til at forstå 
demokrati. Vi havde planer om at lave en demokratiaften, 
hvor vi forklarede om demokrati og dét at arbejde med 
det,” siger formanden.

  Årets ungekongres var vokset med 
næsten 100 deltagere i forhold til 
2013. Det rekordstore deltagerantal 
har sekretær i Aalborg Ungebyråd 
Sandra Pudlowska en god forklaring 
på. 

   ”Det skyldes ikke mindst 
Ungebyrådskaravanen, der besøgte 
kommunens skoler i august for at 
fortælle om og opfordre unge til at 
stille op til Aalborg Ungebyråd. Vi har 
været rundt på alle skoler og har set 
de unge i øjnene. Det har betydet, at 
vi i år er langt flere unge,” siger hun 
og fortæller, at stort set alle skoler har 
spillet med. 

   ”Der har været rigtig, rigtig god 
opbakning – også set i lyset af, at de 
har stået midt i en folkeskolereform,” 
understreger hun.

   På Ungekongressen blev der dagen 
igennem debatteret i 6 workshops, hvor 
den overordnede ramme var Aalborg 
Kommunes Børne- og Ungepolitik. 
Workshop-diskussionerne vil det 
nye Ungebyråd bruge som afsæt 
for deres arbejde i 2014-2015. De 6 
workshops var: ”Den nye folkeskole”, 
”Medborgerskab”, ”Fritidsliv og sociale 
medier”, ”Sundhed, kost og motion”, 
”Fællesskab og forskellighed” samt 
”EU og Unge”. 

Ungebyrådet 2014-2015: Øverst 
fra venstre: Gustav Osnes Gottlieb, 
Nicoline Klems, Frederik Høgh Zeth 
Andersen, Andreas Maas Vølker 
(suppleant), Rebekka Engelund Balle. 
Nederst fra venstre: Mathilde Nygaard 
Foged, Natascha Philipsen (ny fmd. for 
ungebyrådet), Emma Laura Olesen, 
Rikke Pedersen, David V. A. Kjærside. 
Foto: Mogens Rude

Der var travlhed ved stemmeurnerne 
i Nørresundby Idrætscenter, da unge 
afgav deres stemmer på de opstillede 
kandidater til Aalborg Ungebyråd 
2014-2015. Foto: Mogens Rude.

430 unge til Ungekongres
Deltagerrekord: Der blev diskuteret børne- og ungdomspolitiske spørgsmål 
i stor stil, da 450 unge fra kommunens skoler og ungdomsuddannelser 
mødtes til Ungekongres i Nørresundby Idrætscenter i september. 
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Øvrige medlemstal
 Juniorklubber 263 medlemmer

 Knallertskolen 196 elever

 Førstehjælpskursus (knallertkørekort) 196 elever

 Centrale events 1750 unge

 Skatehallen 153 medlemmer

 Knallertbanen Hvorup ca. 200 unge/uge 

 Skatehallen juniorklub (7 til 11 år) 60 medlemmer

Fakta & nøgletal i 2014

Gns. ungefremmøde pr. åbningsaften for alle klubber

forår 

2013

efterår 

2013

Forår 

2014

Efterår 

2014
Sønderbro 13 19 18 16
Gug Kirkes 53 34 41 30
Visse 27 33 23 37
Vejgaard 33 37 25 35
Mou 8 17 12 12
Gistrup lukket 18 11 10
Klarup 15 10
Hasseris 42 43 32 65
Skelager 30 24 23 36
Frejlev 17 19
Nibe 28 42 36 48
Sønderholm 25 25
Ferslev 35 35 31 33
Hals 12 37 20 20
Ulsted 18 13 14 20

58 22
Gandrup 34 37 29 23
Vadum 15 21 20 30
Vodskov lukket 32 27 24
Vestbjerg 39 30 30 39
Sulsted 67 58 55 51
Løvvangen 20 18 16
I alt 474 548 578 605

Antal registrerede medlemmer i ungdomsklubber

forår 

2013

efterår 

2013

i alt 

2013

forår 

2014

efterår 

2014

i alt 

2014
Sønderbro 98 122 220 131 54 185
Gug Kirkes 67 46 113 47 39 86
Visse 151 252 403 252 243 495
Vejgaard 164 131 295 147 108 255
Mou 36 32 68 32 47 79
Gistrup lukket 49 49 49 49
Klarup 42 23 65 23 27 50
Hasseris 244 126 370 126 112 238
Skelager 176 78 254 78 84 162
Frejlev 61 51 112 51 76 127
Nibe 179 160 339 171 157 328
Sønderholm 117 117
Ferslev 72 55 127 58 53 111
Hals 75 68 143 68 102 170
Ulsted 70 41 111 42 40 82
V. Hassing 108 63 171 74 59 133
Gandrup 251 120 371 139 71 210
Vadum 84 71 155 75 75 150
Vodskov lukket 104 104 123 63 186
Vestbjerg 64 40 104 40 51 91
Sulsted 178 102 280 102 102 204
Løvvangen 79 64 143 71 71
I alt 2316 1798 4114 1899 1563 3462

Holdaktivitet 2013/2014
forår 2013 efterår 

2013

I alt 2013 forår 2014 efterår 

2014

I alt 2014

Antal holdelever 2.962 3.249 6.211 3874 6368 10242

Almen ungdomsskoles CPR-elever 2013/2014
forår 2013 efterår 

2013

I alt 2013 forår 2014 efterår 

2014

I alt 2014

Antal cpr. elever 2.208 2.360 4.568 4248 5022 9270

Nedgangen i foråret 2013 skyldes lockouten i folkeskolen.

Tabellen dækker over holdelever og CPR-elever, da unge kan tilmelde sig flere hold. 
CPR-elever er det antal unge, som er registreret i UngAalborgs system.

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

 Drenge 1084 1303 1151 810 329 179 344 5200
9270

 Piger 991 1266 915 531 156 90 121 4070

Almenundervisning 2014 

Ungdomsklubber 2014 
UngAalborgs samlede budget 2014: 49.067.000 kr.
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KUL 15.000 gæster
Station 10 1.600 gæster

EVS Volontører - 22.680 € (kurs 7,50) 170.100 kr. 

Ungekongres 2014 - 17.358 € (kurs 7,50) 130.185 kr.

UngAUC - Udvikling af læringsstrategier 269.000 kr.

Georgien Erasmus+ - 13.706,00 € (kurs 7,50) 102.795 kr.

I alt 672.080 kr.

Projekt Uddannelsesløft

Det Obelske Familiefond 3.000.000 kr. 

Trygfonden 650.000 kr.

Det Obelske Familiefond 1.200.000 kr.

I alt 4.890.000 kr.

I alt 5.562.080 kr.

UngAalborg Uddannelsescenter Alder Antal
Flexklasser 14 – 17 år 36
Erhvervsklasser 16 – 23 år 30
Prøveklasser 15 – 19 år 58
Basisklasse 16 – 23 år 24
Ungeklasse/VUC 18 – 25 år 16
Afklaringsforløb/ENKA 14 – 17 år 34
FULDTIDSELEVER I ALT 198
Kombi-forløb 13 – 15 år 10
Voxværk 14 – 18 år 4 + 9
Værks tedskurser  fo r  fo lkesko lens 
specialklasseelever

15 – 18 år 20 + 20 + 20 + 20

Studiestøtte 18 – 25 år 30
ELEVER I ØVRIGE AKTIVITETER I ALT 133

UngAUC 2014 
Fordelingen af unge i målgruppen hos 
UngAalborg Uddannelsescenter

Ungdoms-og 
kulturhusene 
Kvantitativt antal unge, der har 
benyttet KUL og Station 10 i 
2014 Fundraising 2014 

Webstatistik  

Tal hentet i Google Analytics  
Periode: 1. januar - 31. december 2014

 ungaalborg.dk
14.619 unikke besøg i 2013

• 71.298 Sidevisninger

• 2,63 Sider/besøg

• 00:01:44 Gns.tid på website

• 52.5% Nye besøgende

 8.562 mobile besøg

Aalborg 
Vandcenters 
aktiviteter i 
2014

 300 Skoleelever

 740 Fritidsbrugere

 375.000 kr. indtjening

Fakta og nøgletal i 20
13
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