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Forord
Velkommen til UngAalborgs Årsberetning, som sætter 
scenen for nogle af de mange aktiviteter og tilbud, der 
er foregået i Aalborg Kommune i 2017. I kulissen, bag 
de unge, har det været et travlt og lærerigt år. Ny ung-
domsskoleinspektør, ny afdelingsleder, ny organisati-
onsstruktur og udarbejdelsen af en virksomhedsplan, 
der skal sætte retningen for UngAalborg fra 2018-
2020. 

I februar måned 2017 tog jeg over som ungdomsskoleinspektør i UngAalborg. 

Jeg er gået til jobbet med en klar intention om at bevare UngAalborg som en 
stærk spiller på ungdomsområdet - lokalt og (inter)nationalt. Jeg har også en 
intention om i højere grad at gøre UngAalborg til de unges. Give de unge en 
stemme i form af mere beslutningskompetence i UngAalborg og samtidig bringe 
flere ressourcer ud til de unge. 

UngAalborg favner bredt og har mange 
aktiviteter, som I kan læse om i denne 
årsberetning. Alligevel kan den fælles 
viden om UngAalborgs aktiviteter blive 
endnu bedre. Det gælder internt i orga-
nisationen, i vores egen forvaltning og i 
samfundet generelt, hvor der er mang-
lende viden om, hvilken kæmpe opgave 
vi løfter for skoler og unge i Aalborg. Den 
viden skal vi også videreformidle nationalt 
og internationalt. 

Det er hovedambitionen og “drivet” i alt, 
hvad jeg ledelsesmæssigt har gjort. At få 
skabt en fællesskabsfølelse i UngAalborg 
og en bevidsthed om UngAalborgs rolle i 
kommunen generelt.
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I foråret 2017 var en af hovedopgaverne 
at sammensætte en ny ledelse og samtidig 
sætte en fælles ledelsesmæssig retning for 
hele UngAalborg. 

Det krævede en organisationsændring, der medførte ændringer, 
hvor ledelsesopgaver blev slået sammen. Vi er ikke i hus med 
organisationsændringerne - vi er stadig et ungt ledelsesteam 
- men vi er godt på vej. Ikke mindst takket være de mange 
dedikerede medarbejdere, der brænder for deres opgaver i 
UngAalborg.

Virksomhedsplan 2018-2020
Virksomhedsplan 2018-2020 dækker hele organisa-
tionen. Klubber, kulturhuse og netværk får hermed en 
fælles plan, som alle laver indsatser efter - til gavn for 
de unge. 

Allerede i januar 2017 samlede UngAalborg en lang 
række medarbejdere til en fælles udviklingsdag, der 
søsatte ideer, som blev til vores nye virksomhedsplan. 
Det særlige i arbejdet var, at vi ikke startede med visi-
onen, men med mål, politikker og indsatser. Vi vendte 
processen på hovedet og spurgte os selv:  hvor gør vi 
den største forskel for unge, og hvor tænker vi, at vi i 
fremtiden kan gøre en forskel? Det mundede ud i en ny 
vision for UngAalborg om at sige: ”JA - Ja til hinanden 
og det vi kan i fællesskab”. 

Vi siger ”JA”  
Visionen for UngAalborg 2018 - 2020 er en 
drøm. Ikke en uopnåelig drøm eller en drøm 
langt ud i fremtiden. Visionen afspejler 
det, der er det bedste ved UngAalborg. 
Drømmen i visionen er at blive bedre til 
det, vi gør godt og vil gøre mere af. Derved 
sætter visionen retning mod et bedre 
UngAalborg.

JA, er en værdibaseret vision, der inde-
bærer tillid til og en overbevisning om, at 
det fællesskab, vi har med hinanden, giver et 
bedre liv nu og i fremtiden. Det er en kreativ 
tilgang til bæredygtige fællesskaber, hvor vi 
som mennesker bliver personligt rigere af 
mangfoldighed. 

Tak
Tak til samarbejdspartnere, ledere og medarbejdere for et rigtig godt år. Og alle de unge, som er dem, 
der i virkeligheden former UngAalborg. Personligt har det været et spændende år med en stejl lærings-
kurve. Jeg ønsker god læselyst med Årsberetning 2017. 

Med venlig hilsen 
Ungdomsskoleinspektør Rasmus Flemming Jensen, UngAalborg

Ny ledelse og 
organisationsstruktur
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Interview: Rebecca og Rasmus 
havde fået æren af at sidde med i 

dommerpanelet under en - skulle det vise 
sig - nervepirrende Band Battle 2017. Det 
blev hårdt og lærerigt for de to unge, som 
normalt skriver og anmelder for InSite.dk – 
UngAalborgs kultursite for unge.

Der var ca. 70.000 kr. i præmier samt spillejobs på spil, da 
Rebecca og Rasmus mødte ind til finalen på Band Battle 
2017 i maj. Den nordjyske talentkonkurrence kunne i 2017 
fejre 25 års jubilæum.

   Udstyret med en seddel a la Eurovision, med karakter-mu-
ligheder fra 1-6, blev de to unge fra InSite kastet ud i jobbet 
som dommere. I øvrigt sammen med dommere bestående 
af professionelle branchefolk fra festivaler, spillesteder, 
pressen, bookingbureauer med mere.

   “Det var fedt at være dommer og have indflydelse, men 
det var også meget hårdt at skulle se alle bands og have 
en holdning til dem. Rasmus og jeg var trætte efter Band 
Battle,” fortæller Rebecca Krogh Mortensen. Hun er som 
anmelder på InSite.dk vant til at vurdere bands, alligevel var 
dommerrollen anderledes uvant.

   “Når man anmelder koncerter, så er det hele koncertop-
levelsen, hele enheden, man anmelder. Som dommer er der 
fokus på bedømmelsen af på de enkelte bands, og hvad de 
kan.” understreger hun.

Unge i dommerpanel til 
Band Battle 2017 

www.insite.dk 
www.facebook/InSitedk

Nervepirrende finale
Mens sidste års vinder, Tunnelvision, gav koncert, gik 
dommerne backstage for at votere. Stemmeoptællingen 
skulle vise sig at blive nervepirrende spændende.

   Vinderne af Battle Battle 2017 - Årets nordjyske navn - 
blev bandet Merula med Lærke Bertelsen, Andreas Rødbro 
og Kristian Søgård, der vandt med et sølle point over Why 
Do We Yarn.

   “Det var utroligt. At pointene var så afgørende for, hvordan 
resultatet endte. Resultatet overraskede mig meget. Det 
var et dansksproget band. Det havde jeg ikke set komme,” 
erkender Rebecca.

   Det blev ikke mindre spændende i dagens anden kate-
gori for singer-songwritere. Her endte dommerne med to 
vindere. What a Month aka August Sawman Nygaard og 
Ginne Marker løb hver med 5000 kr. samt et spillejob.

   “Det er fedt at se, hvordan Skråens konkurrence kan 
være med til at få selskabers og bookeres øjne op for unge 
bands og musikere. Og fedt at vi fik tilbuddet om at være 
dommere,” siger Rebecca. 

Unges 
stemmer

Unges Stemmer

”What A Month” kom i finalen i 
Songwriter-kategorien
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UngAalborg som 
eventmaker 

UngAalborg formår at samle MANGE unge i anderledes læringssituationer. UngAalborgs 
events er både udbudt til skolerne som Demokratidag (7. klasser), Aalborgs Sejeste 8. 
Klasse og Internationale dage (9. klasser), men det kan også være bredere events som 
Ungdomringens Musikfestival. Kendetegnende for alle events er, at de samler mange 
hundrede unge på tværs af kommunens skoler og ungdomsuddannelser.  

    UngAalborg faciliterer alle events – ofte i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. I events som Demokratidag og Aalborgs 
Sejeste 8. Klasse er UCNs læreruddannelse en vigtig partner, hvor de lærerstuderende har mulighed for at bruge UngAalborgs 
events som case og erfaringsgrundlag i forhold til deres uddannelse. 

Større events 
i 2017
 § First Lego League 
 § Ungdomsringens Musikfestival
 § Gamescope/ DM i Spiludvikling
 § Internationale Dage i Nordkraft
 § Street Stations ”YOUniverse”
 § Aalborgs Sejeste 8. Klasse
 § Demokratidag
 § Ordkraft
 § Ungekongres 
 § LOA

800 unge i Vestre Fjordpark
Aalborgs Sejeste 8. Klasse foregik i 2017 for første gang i den nyåbnede Vestre Fjordpark, 
hvor over 800 elever fra kommunens 8. klasser kæmpede om titlen i august. 

   ”Vi har glædet os til at tage det nye område i brug. Vi har gennem mange år haft et rigtig 
godt samarbejde med bademester Kaj Bjerregaard fra det tidligere Friluftsbad, hvor vi 
gennem årene har holdt konkurrencen,” siger afdelingsleder Torben Jespersen Nielsen, 
UngAalborg. 

2016 bød på en afstikker – en fin en af slagsen – til Aalborg Rugbyklubs baner i Vestbyen.  

Workshop under 
Demokratidagen 2017

Unge i samarbejdsøvelse under 
Aalborgs Sejeste 8. Klasse 2017
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Med UngAalborg  
til Folkemødet

I dialog og øjenhøjde med politikerne
”Dagene var fyldt med solskin og politik. 
Tiden gik med at snakke med masser af 
interessante mennesker fra alle mulige 
organisationer, lytte til debatter, parti-
ledertaler og meget andet,” fortæller 
Laura.

   Folkemødet bliver netop folkeligt, fordi 
det er muligt for alle at mødes og disku-
tere politik og demokrati – også med 
de Christiansborg-politikere, som man 
måske mest kender fra tv-skærmen. De 

unge tog fat i politikerne og benyttede 
sig af muligheden for at stille spørgsmål 
til blandt andet partiledere som Anders 
Samuelsen (Liberal Alliance), Mette 
Frederiksen (Socialdemokratiet) og Lars 
Lykke Rasmussen (Venstre).

   ”Vi stillede spørgsmål til næsten alle 
partilederne, og de fleste af spørgsmå-
lene fik vi også et svar på. Vi hørte også 
Helle Thorning tale om sit nye arbejde 
med Red Barnet, og efter det fik vi også 

en selfie,” siger Maja om den tidligere 
statsminister, der selv blev ”verdens-
kendt” for en selfie af hende, David 
Cameron og Barack Obama.

   ”I løbet af Folkemødet fik jeg en mindre 
samling af selfies med Danmarks toppo-
litikere. Jeg fik også en kort snak med 
både Uffe Elbæk og Mette Frederiksen, 
hvilket lidt var mit mål på turen, så det 
var rigtig fedt!” lyder det fra Laura.

Unges 
stemmer

Maja, Cecilie og Laura var blandt de 12 unge, som var med UngAalborg til Fol-
kemødet på solskinsøen, Bornholm, hvor politikere, organisationer, medier og 
helt almindelige borgere mødes om politik, demokrati og hygge. Vi har samlet 
deres indtryk fra turen.

”Jeg fik gennem UngAalborg 
muligheden for at komme til Folkemødet 
2017 på Bornholm. Selvom jeg ikke er 
politisk aktiv, syntes jeg, det virkede som 
en fantastisk mulighed for at opleve det 
danske demokrati, så jeg takkede ja,” 
fortæller Laura. Også Cecilie har haft 
en ”super fed tur” og ville ønske, at alle 
kunne prøve oplevelsen.

   ”Man skal ikke være super politisk for at 
dele tage til et folkemøde, der er meget 
andet,” fortæller hun.

   Maja er også begejstret for Folkemødet:

   ”Jeg synes, det var mega fedt, og det er 
helt klart noget, jeg gerne vil prøve igen.”

   UngAalborg har gennem flere år 
haft unge med til Folkemødet på 
Bornholm. På 2017-udgaven kom de 
unge fra Aalborg Ungebyråd og fra 
et af UngAalborgs lokale ungeråd (Gl. 
Hasseris, Sofiendal, Stolpedalskolen).
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Run’n’Talk med Thomas

Helle og Maja
UngAalborgs unge til frokost Clement stiller skarpt 

på ungedemokrati



UngAalborg blandede demokratikortene på 
ny i 2017. Aalborg Ungebyråd, der faciliteres af 
UngAalborg for det voksne byråd, blev udvidet fra 
19 til 31 pladser og knyttes i fremtiden tættere 
sammen med skolernes elevråd og Aalborg Byråd/ 
forvaltninger. 

”Det giver en god bevægelse fra elevråd over 
ungebyråd til byråd og tilbage igen. Elevrådene 
får noget mere at tale om, ungebyrådene kommer 
mere bredt ud, og byrådet får en bredere repræ-
sentation af unge overalt i kommunen, som de kan 
trække på,” siger Rasmus Flemming Jensen, leder 
af UngAalborg. 

Unge i Aalborg vil 
demokratiet UngAalborgs  år l ige 

Ungekongres i Nørresundby 
Idrætscenter blev nytænkt 
i 2017. Politikerne havde 
valgt at stille en opgave til 
de unge delegerede, hvor 
de skulle give deres bud på, 
hvordan det store byud-
viklingsprojekt ”Stigsborg 
Havnefront” kan udformes. 
Området, der ligger ude til 
fjorden i Nørresundby, får 
efter planen flere tusinde 
nye beboere.

   ”Det så meget spæn-
dende ud, da jeg så Stigborg 
Havnefront-projektet på 
storskærmen. Der er meget 
nyt i området. Jeg kan godt 

lide, når tingene er nye. At 
prøve noget nyt. Jeg tror, 
at det bliver et lækkert sted 
at bo, når der kommer så 
mange nye faciliteter. Det 
håber jeg i hvert fald, ” lyder 
det fra Helene, elevråds-
repræsentant fra 9. kl. på 
Filstedvejens Skole under 
årets Ungekongres.

   Under kongressen ople-
vede de unge, at hele 
kommunen arbejdede 
sammen. De blev præsen-
teret for oplæg fra alle 
kommunens forvaltninger i 
forhold til det 55 ha store 
område ved Limfjorden. 

Aalborg Byråd stiller 
unge opgave 

Fire hurtige om 
Ungebyråd og  
demokrati 
Vi fangede Helene, elevråds-
repræsentant fra 9. klasse på 
Filstedvejens Skole til fire hurtige 
spørgsmål. 

Kunne du finde på at stille op til 
ungebyrådet?

 ”Det kunne jeg måske godt. Jeg 
skal finde ud af lidt mere omkring 
det, inden jeg prøver det.” 

Taler I om Aalborg Ungebyråd i 
skolen?

”Ja, vi taler meget om det på 
skolen. Vi har også én fra klassen, 
der har stillet op, og han er med i 
Ungebyrådet nu.”

Sådan! Er I mange, der har stemt 
til Ungebyrådsvalget på din skole?

”Ja, i hvert fald i min klasse, men 
også i den anden 9. klasse.”

Interesserer dine klassekamme-
rater sig for ungedemokrati?

”Det føler jeg. Vi snakker meget om 
demokrati i vores klasse og går ind 
for det.”

Medlemmer af 
Ungebyrådet i dialog 

med Byrådet
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Ungekara-
vane rullede 
600 km
UngAalborgs 
Ungekaravane rullede 
over 600 km i Aalborg 
og omegn med besøg 
på alle kommunens 
ca. 50 skoler og 
ungdomsuddannelser. 
Karavanen skulle skabe 
opmærksomhed om 
Ungekongressen, og 
hvordan man stiller op 
som kandidat til unge-
byrådet. 

Mere demokratisk valg til 
ungebyråd
Det tætte samarbejde med elevrådene gav pote. Ikke mindre 
end 38 unge kandidater stillede op til kampvalg i september 
for at få del i en af de 31 pladser i Aalborg Ungebyråd 
2017/2018. Valget var ikke kun for elevrådsrepræsentanter 
– alle unge mellem 13-19 år i kommunen kunne stille op.

   Tidligere har afstemningen været begrænset til de 400-500 
unge delegerede på UngAalborgs årlige Ungekongres. I 2017 
kunne alle ca. 16.000 unge (13-19årige) i kommunen afgive 
en digital stemme på en kandidat. Det nyvalgte ungebyråd 
blev præsenteret på UngAalborgs Ungekongres i september.



Unges forslag til politisk  
behandling

Ungebyrådet har i 2017 fremlagt flere 
forslag for det voksne byråd, som har 
været meget positiv og valgt at tage 
forslag videre i det politiske arbejde. 
Det gælder blandt andet Ungebyrådets 
forslag om at introducere samfundsfag 
allerede i 7. klasse. Efterfølgende har 
et par forslag været sendt i høring i alle 
skolebestyrelser i sidste del af 2017. 

Vær Merkel eller Løkke i en 
weekend 

15 unge aalborgensere havde mulighed 
for at komme med UngAalborg til 
Ungdommens EU-topmøde 2017, som 
blev afholdt i marts på Christiansborg. 
Mødet er udformet som et rollespil, 
bygget op omkring EU’s 28 medlems-
lande, hvor man kan være minister eller 
statsminister for et europæisk land i en 
weekend.

Fuld speed 
på Aalborg 
Ungebyråd 

”Ungdommens 
Hjerte og Smerte” i 
Trondheim 
Unge fra Aalborg Ungebyråd var med 
på den nordiske storbykonference 
”Ungdommens Hjerte og Smerte” i 
Trondheim i februar. I debatter og works-
hops skulle de sammen med unge fra 
Norden finde løsningsforslag i forhold til 
”unge og integration”. I forlængelse af 
konferencen skrev Camilla og Nikoline 
kronikker. Camillas kronik, bragt i norske 
Aftensposten, er med som Unges stemmer 
i denne Årsberetning, mens Nikoline 
Prehns lange kronik i Berlingske, kan findes 
på: 

www.b.dk/kronikker/14-aarige-nikoli-
ne-jeg-er-bange-for-at-nationalisme-vin-
der-over-samarbejde

Nikoline var på baggrund af sin kronik i 
København for at debattere nationale tests 
i programmet ”Forældreintra” på Radio 
24syv den 28. maj.

2017 var et travlt år for Aalborg Ungebyråd. Der var 
konferencer, debat om fremtidens folkeskole, Fol-
kemødet på Bornholm, samarbejde med Aalborg Bæ-
redygtighedsfestival, storbykonference i Trondheim, 
besøg hos Ungerådgivningen, samarbejde med Nord-
jyllands Politi om kampagnen ”Et trygt natteliv” og 
ikke mindst forslagene om samfundsfag i folkeskolen, 
som de unge præsenterede for det voksne byråd. 

Unge debatterer 
SoMe 
Sociale medier var et vigtigt emne 
på årets Demokratidag i marts, hvor 
600 unge fra skolernes 7. klasser 
deltog. I Byrådssalen var der fx rolle-
spil, hvor eleverne var statsledere på 
et EU-topmøde. De unge diskuterede 
staters, politiets og firmaers overvåg-
ning af privatlivet. Konklusionen hos 
flere klasser var, at unge (og andre 
borgere) har ret til et privatliv. Kun 
i særlige tilfælde må stater og politi 
overvåge, hvis det er begrundet. 
Firmaer skal bede tydeligt om lov hos 
den enkelte. 

UngAalborg markerer 
sig på EU-niveau
UngAalborg var repræsenteret med to 
personer ved ”Europæisk Ungdomsuge” 
i Bruxelles. Begge var i dialog med 
EU-kommissær, Tibor Navracsics. Det 
efterlod ingen tvivl om, at UngAalborg har 
markeret sig på europæisk niveau, når det 
kommer til ungeinddragelse og demokrati.

Aalborg Ungebyråd 
2017/18
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Masser af E-sport
I januar 2017 startede UngAalborg en egentlig e-Sport klub 
på Station10 i Nørresundby. Holdet er rettet mod unge, der 
har ambitioner om at nå langt i spillet, Counter-Strike. De 
unge blev undervist i, hvad det kræver at blive e-Sportspil-
ler. De blev også trænet i samarbejde og strategier. Foruden 
e-Sportsklubben udbød UngAalborg e-Sporthold på 9 skoler 
i 2017. Sommer med e-Sport og spiludvikling: I sommerferien 
gav UngAalborg den gas med en hel uges Esport Camp. 

UngAalborg havde også i samarbejde med Aktiv Sommer 
lavet GameLab: Summer Edition  - en uge med spiludvikling.  
Penge til GameJam-spiludvikling: UngAalborg stod bag 
GameJam, der handler om at udvikle et spil på kort tid (her 
24 timer) ud fra et bestemt tema. Folkeskolerne inviteret 
af UngAalborg: UngAalborg havde inviteret alle skoler til at 
besøge standen på spilfestivalen Gamescope og prøve kræf-
ter med spiludvikling. UngAalborg stod også bag ”DM i Spil-
udvikling 2017” under festivalen, hvor 21 spil var udvalgt til at 
deltage i konkurrencen.

Kreativ kodning, DM i 
spiludvikling og E-sport

UngAalborg og Skoleforvaltningen 
havde i 2017 særligt fokus på krea-
tiv kodning. Året bød også på digita-
le tilbud til unge – alt fra e-sport til 
programmering og spiludvikling.

Kreativ kodning for piger
UngAalborg har i samarbejde med 
Skoleforvaltningen haft fokus på kreativ 
kodning, som det også er beskrevet i 
regeringsgrundlaget. Især pigerne skal 
få øjnene op for kodning. I Aalborg 
Kommune er det blevet testet på to 
udvalgte skoler i 2017. UngAalborg 
var praktisk tovholder på undervis-
ningen på henholdsvis Skansevejens og 
Filstedvejens Skole.

  Ifølge UngAalborgs projektmedarbejder, 
Christian Skriver Kragelund, giver det 

god mening at målrette kreativ kodning 
mod pigerne.

  ”Pigerne synes, at de er ”dumme”, når 
de sidder sammen med drengene, fordi 
drengene ofte har et forhåndskendskab 
til computere. Vi vil skabe et rum, hvor 
pigerne føler sig mere trygge, og de 
kan gøre flere ting. Nogle piger havde 
”givet op” på forhånd, hvis det ikke var 
opdelt. De ville sige: Det kan jeg ikke. Jeg 
kommer ikke til at lære det. Men det kan 
de,”  understreger han.

   Der er også markant forskel på drenge 
og piger, når det kommer til det krea-
tive indhold, som de koder. Drengene 
går efter action, mens pigerne gerne vil 
skabe historier og interaktive oplevelser. 
Det kan fx være et digitalt postkort til en 
ven, som ”springer ud med glitter”, når 
vennen åbner kortet.

   ”Pigerne lærer det samme som dren-
gene - bare på en anden måde,” siger 
UngAalborgs tovholder.
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Vivi sender fotos

Det vi kan i fællesskab

Udvikling og nye metoder
I starten af 2017 inviterede UU til et arbejde om udvikling af nye metoder til 
uddannelsesvejledning og øget læring. UU-vejledere og lærere på UngAUCs 
afklaringsforløb, ENKA (35 unge) har arbejdet intensivt med udvikling af nye 
metoder i relation til sårbare unge. Det har resulteret i mere indsigt i hinan-
dens opgaver og faglighed, øget kvalitet og større sammenhæng mellem 
undervisning og vejledning. Vi ser frem til at læse evalueringen af udviklings-
arbejdet og til at implementere de nye metoder.    

Prøveteam og 
Erhvervsteam
I UngAUCs PRØVETEAM (70 unge) er 
arbejdet mod de bundne prøvefag blevet 
krydret med valgfag- og temaundervisning. 
I samarbejde med kolleger fra UngAalborg 
er der afprøvet forløb i e-Sport og eleverne 
har sammen med unge fra Street Station 
lavet en flot udsmykning, som pryder ende-
væggen i caféen i Sejlflod. 

   UngAUCs ERHVERVSTEAM (80 unge) 
har i den projektorienterede undervisning 
formået at indarbejde forskellige produk-
tioner til UngAalborgs øvrige enheder. Nye 
konkrete færdigheder og beviser på, at det 
(kan) bruges “i virkeligheden”, er særdeles 
motiverende for de unge. Et af mange 
eksempler herpå er ude- og indemøbler til 
Street Stations nye lokaler. 

er essensen af UngAalborgs værdibaserede vision, 
og afspejler det, vi allerede gør, det vi er på vej til at 
gøre og det, vi gerne vil gøre endnu mere af.

Af Vivi Kirch, leder UngAUC

På UngAUC er løsning af opgaverne i særlig grad betinget af et stærkt internt 
og eksternt samarbejde. Det gælder i forhold til undervisning, trivsel og 
administration. En tur rundt i UngAUCs team bekræfter, at DET VI KAN I 
FÆLLESSKAB giver både mening og resultater. 
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Basisundervisning af tosprogede og Flexteam
Med Aalborg Kommunes nye model 
for basisundervisning af tosprogede 
er UngAUC kompetence-skole for 
overbygningsskoler og modtageskole 
for nyankomne + 14-årige. I det nyop-
rettede FLEXTEAM (35 unge) forbe-
redes eleverne grundigt på overgangen 
til almene klasser - både internt på 
UngAUC og på folkeskoler med over-
bygning. Det sker blandt andet ved, at 

elever og lærere besøger de kommende 
klasser/skoler. Det konkrete billede af 
fremtiden giver eleverne tryghed og er 
samtidig motiverende. Lige så betyd-
ningsfuldt er det, at lærere på tværs 
af team/skoler får udvekslet viden og 
erfaringer samt at både afgivende og 
modtagende lærere/team får nye input 
til undervisningen. 

Tosprogede unge
I 2017 udvidede UngAUC og VUC tilbuddet til tosprogede unge 
over 18 år, som arbejder mod AVU-prøver (svarende til 9. klasse). 
Et team med lærere fra UngAUC og VUC samarbejder nu om to 
Ungeklasser (55 unge) med halvårligt optag. Allerede i december 
aflagde 22 unge prøver, og de er nu videre i ordinære uddannel-
sesforløb.

   Foruden samarbejdet i og om de faste klassetyper har medarbej-
dere fra UngAUC og UngAalborg samt studerende fra videregående 
uddannelser afviklet sommer-, efterårs- og vinterskole for godt 
100 tosprogede unge omfattet af Integrationsloven. Det har været 
fantastisk at opleve, hvordan den faglige og sproglige undervisning 
er blevet koblet med ekskursioner, værksteds-, frilufts- og kreative 
aktiviteter.   

Fællesskab
Også UngAUCs elever er initiativrige i relation til DET VI KAN I 
FÆLLESSKAB. Under overskriften “Alle har en ven i skolen” fik 
UngAUCs ungdomsråd ansøgt og bevilget penge til at afvikle en 
fællesskabsdag med sjove og lærerige aktiviteter for alle elever på 
tværs af UngAUCs forskellige matrikler. 

2017 har i den grad vist, hvad der kan udrettes, når unge, medar-
bejdere og ledere siger JA til hinanden og tror på DET VI KAN I 
FÆLLESSKAB. Vi glæder os til 2018.

Nye samarbejdsaftaler
I 2017 indgik UngAUC nye samar-
bejdsaftaler med både Jobcenter 
Aalborg, SOSU og VUC. UngAUCs 
PRAKTIKKLASSER er nu placeret i 
ordinære uddannelsesmiljøer med 
henholdsvis 60 unge på SOSU og 35 
på VUC. Som en del af undervisningen 
skal de nyankomne unge i virksom-
hedspraktik 2 dage om ugen. Det har 
indtil videre resulteret i samarbejde 

med 134 virksomheder, herunder et 
særligt projekt med COOP og med 
Oplysningsforbundet FOKUS. 

   At eksternt og internt samarbejde 
betaler sig, kan vi også læse i rapporten 
fra det eksterne tilsyn for udbydere 
af danskuddannelse. Her står blandt 
andet: “UngAUC leverer undervisnings-
tilbud af en meget høj kvalitet. UngAUC 

har fokus på at forme undervisningen 
efter den enkelte elevs udvikling og 
potentiale, og det gør UngAUC forbil-
ledligt med stor fleksibilitet og med en 
kompetent og klar og tydelig pædago-
gisk retning. UngAUC får på impone-
rende vis formet og integreret elever, 
der med al tydelighed brænder for 
deres studie og deres fremtid.” 

Unge fra UngAUC gør klar til at 
forvandle væggene i Sejlflod  sammen 

med unge fra Street Station
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Flere tusinde 
unge i klub

Næsten 2400 unge var i 2016/2017 aktive en af 
UngAalborgs 32 ungdomsklubber. 

2017 bød på et nyt klubtilbud på Gug Skole, hvor de unge blev taget 
med på råd i forhold til indhold. I Tylstrup åbnede man på forsøgsbasis 
klub en gang om ugen, ligesom Hals Ungdomsklub også slog dørene op 
om fredagen. På den anden side lukkede Ungdomsklubben Multihuset 
Skelagergården, men der blev sat nye aktiviteter i gang sammen med 
fritidscentret, der ligger lige ved siden af.

Problemløsende samarbejde
UngAalborg indledte i slutningen af 
2017 et samarbejde med Familie- 
og Beskæftigelsesforvaltningen og 
borger- og familiegrupper i Hals, da 
man oplevede udfordringer med 
en gruppe +15 drenge. Der blev 
reageret meget hurtigt, og i midten 
af december startede et fritidstilbud 
fredag aften i Hals Ungdomsklub. 

   ”Det har været en succes hen over 
julen med 25 besøgende unge. Det 

kører frem til uge 12 i 2018, inden 
vi tager stilling til, om det skal være 
permanent,” siger Torben Jespersen 
Nielsen, afdelingsleder i UngAalborg 
og fortsætter: 

   ”Tylstrup-tilbuddet er også opstået, 
fordi borgere og unge har efterspurgt 
det. Det kørte et par måneder i efter-
året og vil fortsætte til 27. juni 2018 
som et projekt.” 

Unges ideer til Fremtidens ungdomsklub
Ca. 100 unge fra skolernes elevråd (7.-9. kl.) mødtes i oktober i Gug Kirkes 
Ungdomsklub/Gug Kirke til ”Elevråd Deluxe” for at udvikle ”Fremtidens 
ungdomsklub”. 

   Det var unge fra Ferslev, Højvang, Svenstrup Skole samt Gug, Byplanvejen, 
Seminarie-, Sønderbro og Verster Mariendal Skole, der var inviteret af to af 
UngAalborgs ni netværk. De unge fik samtidig mulighed for at komme med i 
UngAalborgs Ungeråd i deres netværk. I løbet af dagen produktudviklede de 
unge deres ideer, så de kunne præsenteres sidst på dagen. 

Gug Skole fik nyt 
klubtilbud
Der var masser af hygge, boldspil og 
sommerstemning, da mere end 40 
unge var mødt frem til åbningen af 
UngAalborgs nye klubtilbud på Gug Skole 
midt i august. Rammerne var perfekte i 
festsalen og skolegården. 

   Det nye klubtilbud bygger på en demo-
kratisk proces, der tager udgangspunkt i 
de unges egne ideer.      

   ”Vi har haft samlet alle elever i over-
bygningen – knap 200 elever. Eleverne 
har givet deres bud på, hvad klubben 
skal indeholde. Åbningen i aften bliver 
begyndelsen på at få søsat de unges 
ideer,” sagde Jens Amtoft, klubleder i 
UngAalborg og fortsatte: 

   ”Med det nye klubtilbud på Gug Skole 
kan UngAalborg blive stærkere i lokalom-
rådet.” 

Unge i de nye rammer i Gug 
Ungdomsklub
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Fødekæden  
er vigtig
UngAalborg arbejder målrettet på at introducere elever-
ne i 6. og 7. klasse for de hundredvis af muligheder og til-
bud, som ungdomsskolen udbyder. Flere af UngAalborgs 
9 netværk var på charmeoffensiv blandt unge i 6. og 7. 
klasse. Et eksempel er Netværk 2’s store event ”Teen-
Battle”, der trak ca. 300 elever. I 2017 var 7. klasserne 
som noget nyt inviteret med for at lære om muligheder-
ne i UngAalborg. I Netværk 8 var over 200 unge til ”Sjov 
6. Klasse Dag”. 

Sjov 6. Klasse Dag
Over 200 6. klasseelever fra Vadum, Sulsted, 
Tylstrup, Vestbjerg, Vodskov, Langholt og 
Grindsted Skole var over to dage samlet i 
Sulsted Ungdomsklub til ”Sjov 6. Klasse 
Dag”. De oplevede på tværs af klasser og 
skoler, hvordan det er at gå i ungdomsklub. 

   Eleverne fik et kig ind i en ny verden i 
UngAalborg gennem samarbejdsøvelser som 
udendørs-stratego, kroket, mountainbike og 
speedminton. 

TeenBattle rækkede 
hånden ud
300 unge checkede ind til TeenBattle 
2017 på Filstedvejens Skole. I løbet af fire 
timer skulle de unge holdvis rundt til en 
masse forskellige poster på området ved 
Filstedvejens Skole og i Vejgård. 7. klas-
serne var for første gang inviteret med, og 
de holdt sig ikke tilbage.  De kastede sig ud 
i det - fra graffiti-maling med Street Station 
over præcisionssavning i en villa-indkørsel 
til spørgsmålet om, hvem der vandt årets 
Nobel Litteraturpris? 

Klubber krydser klinger
UngAalborgs Gokart Race er en begivenhed, 
der bringer de forskellige ungdomsklubber og 
netværk i Aalborg Kommune sammen. Speederen 
var i bund, da Gokart World i Svenstrup lagde 
bane til i februar. 

Pigerne fra Grindsted kom hurtigt i front, og der 
holdt de sig. For 6. gang vandt de turneringen. De 
tre af pigerne har været med under alle tidligere 
turneringer og når desværre aldersgrænsen, så 
der kommer et nyt team i 2018. Det blandede 
hold i Grindsted kunne ikke holde føringen i dren-
genes gokartturnering. Efter ca. 80 minutters 
meget, meget tæt duel kom Nibe velfortjent 
foran og sluttede på førstepladsen efter 90 min. 
ræs. 

Også plads til 
klubber udefra 
Sådan! Vester Hassing vandt 
6-5 i ”VM i indefodbold” over 
Sønderborg Ungdomsklub, 
da Gandrup Ungdomsklub 
sammen med Ungdomsringen 
var vært for fodboldturne-
ringen. 15 jyske ungdomsklub-
hold deltog i marts.

Ungdomsklubber og netværk

En af udfordringerne til årets 
TeenBattle var graffti.
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UngAalborgs 
Ung til Ung 
grupper

 SEXUALISTERNE 
Rådgiver om sikker sex, følelser, 
prævention, kærlighed, sexsyg-
domme etc.

 DE SOCIALE 
MEDIEAMBASSADØRER
Guider unge gennem det sociale 
medielandskab i form af jura, etik 
og unges brug af SoMe, samarb. 
med Aalborg Universitet 

 DEMOKRATIWORKSHOP
Øger kendskabet til og engagement 
i demokratiet

 KOM PÅ NIVEAU MED EU
EU som en del af unges fremtidige 
hverdag

UngAalborg har haft stor succes med 
Ung til Ung formidling. Der er i øjeblikket 
4 grupper, der kan bookes til Ung til Ung 
formidling, primært af skoler og ung-
domsklubber. 

Lærer marokkanske unge om  
Ung til Ung
Hvad Ung til Ung princippet egentlig kan, kom i særlig grad 
til udtryk, da 8 unge Sexualister i sommeren var på udveks-
ling til storbyen Fes i Marokko. Hovedformålet var netop at 
lære de marokkanske unge om Ung til Ung formidling.  

   ”Det, der var specielt, var, at de marokkanske unge aldrig 
havde prøvet at åbne sig så meget op. De var ikke vant til at 
tale om sig selv. Det er Sexualisterne vant til. Det kunne vi 
godt mærke. Jeg tror, at de blev betaget af de danske unges 
måde at være på. Det kunne vi også se, da vi tog afsted. Der 
var mange som skrev på Facebook, at de havde et tomrum 
indeni. De havde åbnet sig op, og så tog vi pludselig afsted 
igen. Det var en speciel oplevelse for dem,” siger Christina 
Konradsen, som var en af UngAalborgs to projektmedarbej-
dere på udvekslingen til Marokko. 

Sexualister var på udveksling til 
storbyen Fes i Marokko

Læring og dannelse 
gennem Ung til Ung
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Adfærd

Krop

Tanker Følelser

UngAalborg gør 
en forskel
UngAalborg er med til at gøre en forskel for mange unge, der har udfordringer i hverda-
gen. Vi har fokus rettet mod at unge trives. UngAalborg afholdt flere VoXværk-forløb for 
unge, der tumler med ringe selvtillid og selvværd. GROW-kurset for ordblinde unge blev 
startet i 2017 og skal give unge et endnu bedre fundament i fremtiden. UngAalborg har i 
løbet af året også bidraget med at løse en stor trivselsopgave på Ferslev Skole. 

Stor tilstrømning til GROW-
kursus for ordblinde unge 
UngAalborg oplevede en stor tilstrømning til det første 
GROW-hold – ugekursus for ordblinde unge – i efteråret 
2017.  GROW-ugen er fyldt med aktiviteter og fællesskab 
for de unge. Kurset giver de unge nye it-kompetencer, 
da det viser sig, at mange ordblinde unge ikke udnytter 
IT-mulighederne optimalt, fx hjælpeprogrammer på compu-
teren. GROW har også fokus på uddannelsesvejledning og 
den enkeltes muligheder nu og i fremtiden.  I 2018 er der 
planlagt en række nye kurser. 

VoXværk udfordrer unge
VoXværk har også i 2017 formået at coache og udfordre 
unge, der har brug for at få boostet deres selvtillid og selv-
værd. Som en elev siger om, hvad der betød mest ved en 
uges VoXværk:

   ”At lære at det ikke er okay at sige onde ting om mig selv, 
og prøve at gøre ting uden at tænke så meget over det.”   

Trivsel i skolen
”Det er UngAalborg og Ferslev Skole, der er gået sammen 
om at højne trivslen for 8. klasser i udskolingen. UngAalborgs 
coach er med for at styre eleverne mod fællesskab og 
sammenhold,” siger Torben Jespersen Nielsen, afdelings-
leder i UngAalborg.

Isbjerget illustrerer ”Den 
kognitive diamant”, som 

er et værktøj til at forstå 
sig selv i forhold til andre 

mennesker.
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Aalborg Vandcenter er stedet, hvor 
unge kan udfolde sig i discipliner 
som havkajak, kano, kajakpolo og 
SUP. Aalborg Vandcenter under 
UngAalborg flyttede fra midler-
tidige lånte lokaler og opstillede 
containere ved Aalborg Sejlklub til 
nye lokaler i Vestre Fjordpark. Alt 
gear stod til rådighed under DGIs 
landsstævne først på sommeren 
2017, og UngAalborg havde instruk-
tører med, som underviste. Den 
første ”officielle” indvielse af det 
nye Aalborg Vandcenter fandt sted 
med UngAalborg eventen ”Aalborgs 
Sejeste 8. Klasse”.

   ”Vi har nogle fantastisk gode 
lokaler – midt i et fint sammensurium 
af Skoletjenesten, vinterbaderne 
Vikingerne og Aalborg Havkajak 
Klub,” fortæller Torben Jespersen 
Nielsen, UngAalborg. 

Samhørighed og 
fællesskabsfølelse
2017 har også betydet en række 
nye sammenlægninger under 
UngAalborgs Friluftsskole. Det er 
ikke mindst sket i forsøget på at 
skabe mere samhørighed og fælles-
skabsfølelse. Det gælder blandt 
andet i Skatehallen i Vejgaard og 
Crossbanen i Hvorup. 

  ”I den nye ledelse fordrer vi 
gennemsigtighed og fællesskab, 
og derfor lagde vi husene sammen, 
så der kan skabes samhørighed på 
tværs. Crossbanen, Skatehallen, 
Klatrekælderen og Aalborg 
Vandcenter blev derfor placeret 
under Friluftsskolen,” siger Torben 
Jespersen Nielsen.

2017 på vand, og hjul
Flytning og nye tiltag har præget UngAalborgs 
fritidsområde i 2017. 
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Sexualisterne i Marokko 
UngAalborgs Sexualister var i sommeren på en ugelang DUF-udveksling til stor-

byen Fes i Marokko for at uddanne marokkanske unge i Ung til Ung formid-
ling. For Sexualisterne Frederik, Amanda og Mie blev det en kæmpe oplevelse 
med dialoger om tro, kærester, kultur og – ganske uventet - sex.    

Det skulle egentlig handle 
om Ung til Ung undervis-

ning som alternativ læringsform, men 
de unge marokkanere fra Fes insisterede 
på – også – at tale seksualitet med de 
danske unge.

   ”Vi havde ikke tænkt, at vi skulle tale 
om sex. Men det var ikke noget, som var 

tabu. Vi talte om alt. Også ting de havde 
lært, som var helt ude i hampen. For 
eksempel at hvis en pige havde menstru-
ation og i den forbindelse havde sex, så 
ville manden blive syg. Og hvis man var 
sammen med flere, kunne man blive 
syg, blive misdannet i skridtet,” fortæller 
Amanda om de marokkanske pigers 

udtalelser. 

   Også hos drengene var der gang i 
snakken, fortæller Frederik:

   ”Drengene sagde, at hvis en pige havde 
været sammen med mange eller mistet 
sin mødom, så kunne man se det på 
skeden. Skeden ville ændre sig. Vi sagde, 

GÅR DE MAROKKANSKE 
DRENGE PÅ PORNOSITES? 

   ”Det gør de! De synes, at 
det er meget sjovt at snakke 
om. Det havde jeg ikke 
regnet med. Jeg troede, at 
landet måske havde lukket 
for mange sider, som fx i Iran. 
De kunne sagtens snakke om 
porno. De var lidt som danske 
drenge i 8. og 9. klasse – 
sådan ”hø, hø, vi ser porno 
og onanerer”. Det, syntes de 
stadig, var sjovt, men det var 
fedt, at de var åbne omkring 
det,” siger Frederik. 

HVORDAN VAR DERES SYN 
PÅ SEX? FÅR DE DET FRA 
PORNO?

   ”Vi ville tage snakken med 
dem om porno, som vi gør, 
når vi er ude at undervise 
danske drenge. At det ikke 
er naturligt, men ligesom en 
actionfilm. Den sammenlig-
ning laver vi altid. At det er 
falsk, fordi det er klippet, så 
det ser bedre ud. Det vidste 
drengene allerede godt, så 
det sprang vi let og elegant 
henover,” siger Frederik.

SER PIGERNE PORNO?  

   ”Nej, der var ingen, der 
havde set noget. Det virkede 
ikke, som om de havde inte-
resse for det. De fleste af 
pigerne vidste ikke engang, 
hvordan man onanerede. 
Det var meget underligt at 
stå og forklare dem, hvordan 
man onanerer,” forklarer Mie 
og tilføjer, at ”det var mega 
hyggeligt at snakke sex med 
pigerne”.  

   ”De havde virkelig brug for, 
at vi kunne give dem viden 
om sex,” siger Amanda, og 
Frederik tilføjer: ”De kan 
forhåbentlig fortælle det 
videre til deres venner.” 

Sex i Marokko

Marokkansk 
genbesøg
Samarbejdet med 
ungdomsorganisationen 
Citizens of Street Fez 
fortsatte med marok-
kansk lederbesøg i 
Danmark i oktober 
2017. I 2018 kommer 
marokkanske unge til 
Aalborg. Udvekslingen 
er støttet økonomisk af 
DUF-midler. 

Mie, Amanda og Frederik er dog enige om, at sex ikke kommer 
på skemaet i Marokko. Det kan være menneskerettigheder og 
Ung til Ung, men de kommer ikke til at lave Sexualisterne.

at det ville den ikke, og vi 
havde – kan man sige - erfa-
ring på det punkt (alle griner, 
red.). Men det troede de ikke 
på. Det var også fair nok.”  

   Hvordan de tog det, når I 

fortalte dem, at sådan hang 
det ikke sammen?

   ”Jeg tror, at de blev meget 
chokerede, når vi fortalte 
dem, at sådan hang det ikke 
sammen. Så kiggede de lidt 

sådan: jamen, hvad gør man 
så? Det er klart, når man 
tænker på, hvad de har fået 
at vide. Der er jo ingen, som 
siger til dem, at sex er mega 
fedt!” siger Mie. 

Amanda Øllgaard, Frederik 
Engemann og Mie Broberg fra 
Sexualisterne. 

Unges 
stemmer
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UngAalborgs 3 
kulturhuse smelter 
sammen
Anden halvdel af 2017 markerede en ny organisatorisk sammensætning, hvor 
UngAalborgs tre ungdomshuse blev slået sammen under en ledelse og frem-
over repræsenterer UngAalborgs kulturhuse – Street Station, Station10 og 
KUL/ Nordkraft. Det skete for at skabe en bedre sammenhæng og udnyttelse 
af hinandens ressourcer – skabe en fælles enhed. 

KUL/ Nordkraft startede anden 
halvår af 2017 med en ombyg-
ningsperiode for at gøre lokalerne 
klar til en ny form, hvor teater, 
dans, performance og ungede-
mokrati vil komme til at spille en 

væsentlig rolle. Street Station 
rykkede fra atelieret i Byens Rum til 
kunstnernes nye urbane atelier på 
Østerbro 3B – med officielle åbning 
i 2018. På kulturhuset Station10 
blev der bygget om for at give 

plads til flere unge på GameLab. 
Samtidig startede e-Sport som et 
nyt tiltag med up-to-date faciliteter 
på Station10.  

TV og film som ”9000 
Aalborg” 
Station10 har dækket et hav af UngAal-
borg-events, lavet små novellefilm og 
musikvideoer i 2017. 

   Kulturhuset bidrog blandt andet med 
hjælp og vejledning til filmprojektet 
”9000 Aalborg”, der havde præmiere 
inden sommerferien. Bag filmprojektet 
står 15-16årige unge fra Visse, som plan-
lagde en film i stil med den norske tv-serie 
”Skam”. Som manuskriptforfatter Mads 
Amtoft-Christensen forklarer, så hand-
ler filmen om teenagers helt almindelige 
problemer, ikke mindst med kærlighed og 
kærester.

   Filmen kan findes på Youtube via Visse-
klubbens Facebook-side. 

Blod over det hele
   Station10 sidder i bestyrelsen for Film-
kraft i Nordkraft. I 2017 skulle juryen gen-
nem ca. 50! udvalgte kortfilm for at finde 
vindere i forskellige kategorier. På Film-
kraft Kortfilmfestivals Youtube-kanal kan 

man opleve Station10 co-produktionen 
”Jannick – i den gode sags tjeneste”, der 
vandt kategorien Skolefilmkraft 2017.  

   ”Der var blod over det hele efter opta-
gelserne,” siger Else Petersen, Station10, 
om optagelserne til den imponerende, 
prisvindende massemorder-film, skabt af 
unge fra Teknisk Gymnasium i Aalborg.

Medieaftale slukker 
Station10 Radios 
mikrofon 
”Den 31. december 2017 lukkede og sluk-
kede Station10 Radio pga. den nye medie-
aftale, der indeholder et lovgrundlag, der 
siger, man minimum skal sende en times 
lokalt forankret nyhedsprogram om ugen. 
Vi var derfor nødt til at sige, at det kan de 
unge ikke leve op til, da deres program-
flader ikke nødvendigvis indeholder lokalt 
nyhedsstof. Det kan vi ikke lægge ned over 
unge,” siger Rolf Bekker, leder af kulturhu-
sene. 

Unge bag 
afslutningsceremoni 
på musikfestival
Station10 spiller hvert år en aktiv rolle før 
og under Ungdomsringens Musikfestival, 
hvor 200 bands var tilmeldt. Station10 
sad med i styregruppen, og Station10s 
ungestyrede band var ”kapelmester” i 
afslutningsceremonien, hvor lokale og up-
coming kunstnere gæstede scenen, blandt 
andet Emilie Esther fra X Factor. 

Springbræt til 
erhvervslivet
Station10 er glad for at være springbræt til 
erhvervslivet. I 2017 blev en af de unge fra 
kulturhuset, Mikkel Havbro blev ansat på 
tv-serien ”Norskov” i 2017, som en del af 
produktionsholdet. 
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MIX AF 
KULTUR
PÅ KUL
KUL/ Nordkraft har i 2017 blandt meget andet 
været Dramahold, Grow - ordblindecamp, 
VoXværk, kultursitet InSite, Gamescope, 
Internationale dage, Aalborg Ungebyråd, De 
Sociale Medieambassadører, Teater uden 
grænser, Demokratidag, DocuNights, Veggie 
Foodshare, UngAUC pigegruppe, Massive 
Blend Dance Company, Ordkraft, GameLab, 
Debat-workshop, bogbyttemarked, løbende 
kunstudstillinger og naturligvis tøj- og viny-
lbazaar.  

SAMMENSMELTNINGER
Modelskolen fra Station10 blev inviteret til KULs tøjba-
zaar i Kedelhallen i Nordkraft. Og kunstneren Alessan-
dro Painsi fra Street Station malede til Station10-ban-
det 2nd Strike’ musikvideo. 
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Kulturhusene

Unge folder  
by-kunsten ud
Street Station er UngAalborgs urbane atelier for unge kunstnere. I øje-
blikket er der 17 faste kunstnere og 3 gæstekunstnere i studiet. Ateli-
eret indgår i urbane events, undervisningsforløb under UngAalborg og 
kunstudstillinger. Street Station står også selv bag udstillinger. ”YOU-
niverse”- udstillingen tiltrak over to dage flere hundrede kunstinteres-
serede. 

Drømmelokale
Street Stations flytning i 2017 fyldte meget, da lejemålet i kunst-
nerfællesskabet Byens Rum blev opsagt.

   ”Vi havde et fedt atelier i Byens Rum, men nu har vi fået vores 
drømmelokale,” siger Frida Stiil Vium fra UngAalborgs Street 
Station om det nye lokale, som ligger centralt på Østerbrogade 
3B, midt i Aalborgs urbane rum mellem Nordkraft og biblioteket. 

   Det har været vigtigt for de unge kunstnere, at det nye lokale 
ikke blev et mørkt, deprimerende kælderlokale. 

   ”Lyset har været særligt vigtigt for os, fordi det påvirker én. 
Vi ville have et sundt kunstmiljø, hvor der var lys og masser af 
plads. For flere unge fungerer atelieret som deres andet hjem,” 
forklarer hun. 

Street Station 2017
Street Stations kunstnere har gennem 
året arrangeret Lørdagslounge, 
udstillet på Galleri Inuit, lavet street 
art på Budolfi Plads og startet 
UngAalborg-undervisningshold for 
unge. I december var flere unge graf-
fitimalere fra blandt andet Street 
Station med til at skabe værker til 
GAME Streetmekka Aalborg, som 
åbner i 2018 på Eternitgrunden i 
Aalborg. GAME Streetmekka Aalborg 
bliver stedet for parkour, dans, street 
basket, kunst og meget mere, der 
hænger sammen med gadekultur. 
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   22 unge fra Global Teens-valgholdet besøgte 
deres nye, spanske venner i Aranda de Duero

International

UngAalborgs internationale arbejde handler i vid udstrækning om at udvide de un-
ges ”horisont” og give dem en forståelse af andre kulturer. Kulturel mangfoldighed, 
der gør noget ved ens måde at tænke på – om sig selv og andre.

   I 2017 kom det til udtryk gennem EU-volontører, som 
UngAalborg har/havde 8 af. Aalborgensiske Elias tog 
”den anden vej”, til Slovakiet, som Eramus+-volontør i et 
ungdomshus. UngAalborgs Global Youth Uganda-projekt 
går flere år tilbage og blev i år præmieret af Rotary 
Nørresundby. I november kunne elever fra skolerne 
opleve workshops til UngAalborgs Internationale Dage i 

Nordkraft. For 9. år i træk var der nordisk møde. Unge fra 
Farstrup Ungdomsklub var i Litauen. I uge 41-22 var ca. 25 
elever fra Klarup, Stolpedal og Vestbjerg Skole i Kina, hvor 
eleverne kom ”bag facade” og boede hos kinesiske familier. 
Forinden havde de i UngAalborg lært om kulturforståelse 
og dannelse i forhold til Kina. 

Global teens i Spanien
Unge fra Stolpedalsskolens valghold 
”Global Teens” har i samarbejde med 
UngAalborg afsluttet deres spansk/ 
danske udveksling i 2017. 

   22 unge fra Global Teens-valgholdet besøgte deres 
nye, spanske venner i Aranda de Duero, en by lidt 
nord for Madrid. Danskerne fik også besøg af de unge 
spaniere i Aalborg. Det blev en oplevelse for livet, hvor 
de unge boede privat hos hinanden.

   ”Det har været en fantastisk oplevelse, hvor alle 
har fået et unikt indblik i en anden kultur. Der har 
været rig mulighed for at træne engelsk, opleve 
både ligheder og forskelle samt bygge nye og stærke 
venskaber. Da vi blev modtaget på rådhuset i Aranda, 
understregede borgmesteren vigtigheden af kultur-
møder i en tid, hvor ekstremisme udfordrer tillid og 
åbenhed i verden. Vi håber, at sådanne kulturmøder 
vil bidrage til, at vores Global Teens-elever i fremtiden 
vil være med til at bygge broer, selv når andre bygger 
mure,” understreger Tinna Kellberg, kontaktperson i 
UngAalborg. Lickan Guldhøj Roskjær og Jørgen Juel 
Kristiansen fra Stolpedalsskolen er tovholdere på 
Global Teens i samarbejde med UngAalborg.

Global Youth Uganda
UngAalborgs Global Youth Uganda-projekt – med udspring 
på Vestbjerg Skole – har gennem flere år været en succes. I 
2017 blev projektet fortjent hædret af Rotary Nørresundby. 

   I maj måned havde Vestbjerg Skole besøg af Susan Wamala 
og Elly Nkalubo fra Uganda. Susan er skoleleder på Mukono 
Boarding School, som UngAalborg i flere år har samarbejdet 
med. Skolen indgår også i det nye hjælpeprojekt, når unge 
fra UngAalborg i februar 2018 tager til Uganda.  

   I 2017 har de unge i projektet lavet bingo, kagesalg og 
arrangeret juletræsfest for at samle penge ind. Nogle af 
pengene har de unge allerede brugt på at få installeret vand-
pumper i flere landsbyer i Uganda og en sovesal til netop 
Mukono Boarding School. 

Danske unge præsenterer ideer i 
Oregon, USA
UngAalborg har fokus på miljø og bæredygtighed – både 
lokalt og globalt. En gruppe unge var i sommeren til interna-
tional miljøkonference (CEI 2017) i Oregon, USA. På konfe-
rencen holdt danskerne blandt andet en præsentation på 
engelsk inden for emnet ”Following Natures Design".

International
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Unges 
stemmer

Unges stemmer

Er vi bare et tal?
Er det eleverne selv, der er skyld i karakterræset, er det lærerne, eller er det et 

resultat af vores præstationsorienterede samfund?

Kronik af Camilla Konnerup fra Aalborg Ungebyråd 2016-2017 

Unge elever mærker i dag til 
det daglige karakterræs, alle-

rede fra folkeskolen. De mærker den 
interne konkurrence om de to-cifrede tal. 
Men afspejler den karakter, der er blevet 
stemplet i vores pande, virkelig hvem vi er?

   Når jeg kommer hjem fra en blot seks 
timers lang skoledag i 8.klasse og smider mig 
på sengen, mens jeg samler motivation, til at 
begynde på de lektier, der venter bag den 
lukkede computerskærm, er jeg træt, træt i 
kroppen, træt i hovedet, og ikke mindst træt 
af presset og skolen. Altså kan det virkelig 
passe, at jeg - andre unge - allerede i 8. 
klasse skal være skoletrætte? Burde skolen, 

folkeskolen i det mindste ikke være et sted 
fyldt med glæde og glade børn, elever der er 
ivrige efter at lære nyt? Trivsel, mener jeg, 
er noget man særligt burde vægte højere. 
I dag mistrives mange unge i folkeskolen. 
Det er der naturligvis forskellige grunde 
til, men en stor del af de unge elever lider 
af stress, eller er i allerhøjeste grad pres-
sede. Det viser rapporten “Børn og unges 
mentale helbred”, hvori der står, at mere end 
hver femte i alderen 10-24 år ofte føler sig 
stresset. Så de ambitiøse forventninger og 
de høje adgangskrav stiger altså i takt med 
flere stressede og skoletrætte unge. Dette 
koster samfundet dyrt i sidste ende, både 
økonomisk og socialt.  

  Jeg modtager dagligt opfordrende peptalks 
fra både mine forældre og lærere. Peptalks, 
hvori de pædagogisk prøver at overbevise 
mig om, at karakterer ikke betyder noget, 
og da slet ikke dem jeg får i ottende klasse. 
At det pres jeg og andre elever dagligt 
lever under, er selvforskyldt og unødven-
digt. At det er noget, der foregår oppe i 
vores hoveder, mens der i realiteten ikke 
forventes betydeligt meget af os. Men er 
det også rigtigt? Jeg mærker dagligt den 
intense stemning, der hviler over klassevæ-
relset. Kampen om at opnå de højeste tal 
på den vigtige karakterskala. Og den interne 
konkurrence mellem de elever, som før blev 
betegnet som klassekammerater, men nu 

nærmere er blevet konkurrenter i det tætte 
og ambitiøse kapløb om at opnå det højeste 
karaktergennemsnit. Med håbet om at åbne 
døren til drømmeuddannelsen. 

   Stigende adgangskrav og de konstante nati-
onale samt internationale målinger hjælper 
heller ikke. Der kræves, at vi hver uge afle-
verer større og større samt mere omfattende 
opgaver, som vi skal bruge utallige timer 
af vores fritid på. Mens lærerne samtidig 
plæderer for, at vi skal huske at dyrke vores 
fritid, være fysisk aktive, være sociale og få de 
anbefalede, gyldne 8 timers søvn. 

   Jeg er sikker på, at systemet, samfundet 
og hvem der ellers er skyld i dette problem 
mener det godt. Deres hensigt har formodent-
ligt været at udvikle erfarne og selvstændige 
unge, som er godt rustet til arbejdsmarkedet. 
Men i stedet udvikler samfundet altså stres-
sede unge, som er bange for at tage chancer 
og fejle. 

   Jeg mener, at det danske skolemiljø har 
fejlet. Vi er blevet for fastlåste og gammeldags. 
Vi har for meget fokus på resultater, og bruger 
alt for meget energi og tid på at sammenligne 
os med hinanden. Vi søger bekræftelse, accept 

og ros for alt, hvad vi foretager os. Vi bliver 
målt og vejet helt fra børnehaveklassen og 
bliver udelukkende bedømt og vurderet ud 
fra vores faglige kompetencer. Vi er blevet 
til overfladiske tal, der vandrer rundt mellem 
hinanden, mens vi venter på at blive opdaget 
og anerkendt. En flok ensrettede lemminger.

   Dette mener jeg er et kæmpe problem i vores 
samfund. Vi har udviklet et så stort behov 
for at blive anerkendt, at vi helt glemmer os 
selv i processen. Der er ikke længere plads 
til fejltagelser, og en dårlig karakter er lig 
med nederlag. Vi har mistet glæden for selve 
læringsprocessen og den viden som følger 
med den. Vi har i stedet udviklet en præsta-
tionskultur, hvor det eneste vigtige er den 
(endegyldige) tocifrede karakter - i den høje 
ende af skalaen. Det lægger et kæmpe pres 
på eleverne, for hvis ikke man er i stand til at 
opnå en høj karakter, hvad er man så? Er man 
så blot et dårligt tal, blandt alle 12 tallerne?  

   Men hvem kan man stille til ansvar for dette 
problem, er det eleverne selv, der er skyld i 
karakterræset, er det lærerne, eller er det 
et resultat af vores præstationsorienterede 
samfund? Jeg mener til dels, at vi elever 
kan påtage os en part af skylden. Vi presser 

hinanden, sammenligner vores resultater og 
bekymrer os måske mere end nødvendigt om 
vores karakterer. Men jeg tror bestemt ikke, 
at dette er en kultur, som vi egenhændigt har 
skabt. Vi er helt klart blevet påvirket af noget 
udefra. Måske samfundet, systemet eller 
noget helt andet. Vi er blevet omvandrende 
resultater af et skolemiljø med en forskruet 
tilgang til læring. Bygget på værdier fra den 
industrielle revolution, selvom vi er langt 
fremme i udviklingen af et åbenbart fejlende 
videnssamfund. 

   Jeg siger ikke, at karakterer helt skal 
afskaffes. Der skal blot være mindre fokus 
på dem. Mindre ambitiøse forventninger. Vi 
er unge, børn om nogle vil kalde det. Så fjern 
det store pres fra eleverne. Giv dem, giv os en 
mulighed for at være unge og leve livet. Inden 
vi for alvor træder ind i de voksnes rækker, 
hvor nye og større problemer helt klart venter. 

   “Vi er blevet til overfladiske tal, der vandrer 
rundt mellem hinanden, mens vi venter på at 
blive opdaget og anerkendt. En flok ensret-
tede lemminger.”

   Kronikken har tidligere været bragt i 
Aftenposten.no, 12. februar 2017.   
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Unge på Sail Training med LOA 
lærer at sejle og manøvrere et sejl-

skib i dansk farvand

UngAalborg har et rigt samarbejde 
med kommunens skoler og styrkede 
i 2017 også samarbejdet med fritids-
centrene. 

UngAalborg  
er kittet  
i det gode 
ungdomsliv

Team og samarbejde - et 
eksempel på partnerskab 
UngAalborg indgår eksempelvis i partnerskab med 
skolerne om friluftsliv. I juni måned kunne elever fra 
Gl. Hasseris Skole få en anderledes skoledag på tværs af 
klasserne på 7. årgang.  UngAalborg faciliterede dagen 
for de 75 elever, hvor der var fokus på kommunikation, 
samarbejde og en positiv teamånd. 

Rigt samarbejde med kommunens skoler
Skolerne lægger rum til utrolig mange af de ca. 250 fritidshold, som UngAalborg tilbyder. Oven i det kommer 
UngAalborgs partnerskabsaftaler med skolerne. UngAalborg understøtter skolernes undervisning, valgfag, under-
støttende undervisning, temadage - og uger med rammer, materiel, fagkompetencer. Samtidig arbejder ungdoms-
skolen ud fra et andet lovgivningsgrundlag end skolernes. Det betyder, at vi kan sætte nye initiativer i gang hurtigt 
og effektivt. Det kan fx være GROW – ugekursus for ordblinde unge, skabe og afvikle valgfag i kinesisk, yoga eller 
programmering eller store arrangementer som Ungekongres og Demokratidag, hvor mange hundrede deltager.
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Styrket samarbejde med 
fritidscentrene
I 2017 intensiverede UngAalborg samarbejdet med 
Aalborg Kommunes fritidscentre under Familie- & 
Beskæftigelsesforvaltningen for at kunne gøre en større 
forskel for flere unge. Der blev blandt andet arrangeret en 
fælles rundtur for personale/ledelse. UngAalborg viste en 
række af sine aktiviteter og kulturhuse frem, mens fritids-
centre slog dørene op. 

Musikstarter, Ungeaktivitetshus 
og sommerferie
Efterårsferiens camp, Musikstarter, i Nordkraft er et 
fint eksempel på samarbejdet mellem UngAalborg, 
Ungdomsringen og fritidscentrene i Aalborg Kommune. 
Musikstarter henvender sig til unge musikere og bands, der 
vil have tips og råd til, hvordan de kan blive endnu bedre. 
På campen fik de unge hjælp af professionelle branchefolk. 

Det nystartede Ungeaktivitetshus i Nørresundby under 
Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen har i 2017 blandt 
andet samarbejdet med UngAalborgs Station10, Street 
Station og Aalborg Vandcenter. 

Også i sommerferien var der samarbejde i form af ”Aktiv 
Sommer”, hvor de unge kunne få tilbud om en aktiv og 
indholdsrig sommer fra slutningen af juni til midten af 
august. 



UngAalborgs budget 2017: 53.020.000 kr. 

Fakta og nøgletal

Junior- og ungdomsklubber  
skoleåret 2016/2017
JUNIORKLUBBER 
6 klubber med 239 deltagere  
287 i 2015/2016                 

UNGDOMSKLUBBER 
32 klubber med 2.368 deltagere 
2.041 i 2014/2015

Andre fritidsaktiviteter 
skoleåret 2016/2017
UngAalborg har haft følgende events og antal elever.

Event Antal elever
Miljøkonference 50 danske og 300 udenlandske elever
International uge 650 elever
Skoleslam NO’NONSENSE 300 elever
Demokratidag 600 elever
Sejeste 8. klasse 800 elever
Ungekongres 450 elever
First LEGO League 400 elever
Nordjyllands klogeste 9. kl. 400 elever
I ALT 2.327  ELEVER

Almene undervisningshold samt reformhold i skoleåret 2016/ 2017
Der har i 2016/ 2017 været en stigning i antallet af almene fritidshold i UngAalborg, mens der tilsvarende er et fald i antallet 
af UngAalborg-reformhold på skolerne. 

Almene projekthold 265 hold med 7.340 deltagere (244 hold med 6.713 deltagere i 2015/2016)
Valgfags-/ uuv-hold/talenthold (reformhold): 215 hold med 5.202 deltagere (287 hold med 7.682 deltagere i 2016/2016)

Fordeling af almene hold og reformhold på kategorier
Boglige fag, herunder sprog og lektiehjælp 693 (1073 deltagere 2015/2016)
Kreative, musiske og håndværksmæssige fag 1.084 (1185 deltagere 2015/2016)
IT & medier  1.639 (1734 deltagere 2015/2016)
Samfund, kultur og menneske 3.470 (4829 deltagere 2015/2016)
Sport og fritidsliv  5.656 (5574 deltagere 2015/2016)

 Deltagere på alle hold i skoleåret 2016/2017 12.542 deltagere (14.395 deltagere 2015/2016)

Knallertkørekort 
Færdselslære og knallertkørsel 20 hold med 348 deltagere
Færdselsrelateret førstehjælp 20 hold med 343 deltagere

 I alt 2016/2017 40 hold med 691 deltagere
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Station10 

Antal besøgende på Station10 i 2017 
på projekter og forløb, INKA, skoleun-
dervisning og aktivitet i huset.

Januar ...............576
Februar .............453
Marts .................977
April ....................582
Maj ......................676
Juni.....................591
Juli ......................1
August ...............507
September ......625
Oktober ............686
November .......781
December........364

Kulturhuset KUL/ 
Nordkraft
KUL har gennem 2017 gennemgået 
en forandring, så huset har mere fokus 
på drama, performance og ungede-
mokrati. Flere tusinde unge har lagt 
vejen forbi til events som Vinylbazaar, 
Demokratidag, Tøjbazaar og Internati-
onale Dage. 

KUL har lagt lokaler til faste projekt-
hold og mindre events. UngAalborg er 
ikke helt i mål med KUL, men arbejder 
målrettet mod at printe huset endnu 
mere fast i de unges bevidsthed, som 
et sprudlende kulturhus. 

Street Station 
 
Street Station er UngAalborgs ateli-
er for unge kunstnere. Med 17 faste 
kunstnere og 3 gæstekunstnere er 
der skabt et driftigt, ungt kunstmiljø 
i Aalborg. Flere unge er pt. på vente-
liste. Atelieret indgår i urbane events, 
workshops og kunstudstillinger. Street 
Station står også selv bag udstillinger. 
I 2017 fx ”YOUniverse”, der tiltrak flere 
hundrede kunstinteresserede. Street 
Station har i 2017 også kørt egentlige 
undervisningshold.

UngAalborg Uddannelsescenter 2017Kulturhusene 2017

KLASSETYPER ALDER ANTAL
Erhvervsklasser 15 – 19 år 80
Prøveklasser 15 – 19 år 70
Flexklasser 14 – 18 år 40
Basis-/ Introklasser 17 - 23 år 30
Praktikklasser 18 – 23 år 90
Ungeklasser 18 – 25 år 55
Afklaringsforløb/ENKA 14 – 17 år 35
FULDTIDSELEVER I ALT 400

ØVRIGE AKTIVITETER ALDER ANTAL
Sommer-, efterår- og vinterskole 18 -25 år 110
Værkstedskurser 14 – 17 år 80
Studiestøtte 16 – 25 år 30
Fysik/kemi – enkelt fag 14 – 16 år 8
ELEVER I ØVRIGE AKTIVITETER I ALT 228

 

Fordelingen af unge i målgruppen hos UngAalborg Uddannelsescenter 
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Fondsmidler og sponsorater 2017
Erasmus+ til EVS (jan-juni 2017) (volontører) 152.625 kr

NordeaFonden gennem netværket Hip Hop Hub til årsudstillingen ”YOUniverse” 15.000 kr.        

The Animation Workshop til GameJam 15.000 kr.        

KulturKANten til årsudstillingen ”YOUniverse” 10.000 kr.        

DUF-midler til Sexualisternes besøg i Marokko 149.724 kr.     

Eramus+ til Ungekongres 120.000 kr

Erasmus+ til EVS 2017/18 (volontører) 224.805 kr.     

PlayGames.dk til DM i spiludvikling 2017 500 kr.             

MM Vision til DM i spiludvikling 2017 3.500 kr.          

Aalborg Havn til FIRST Lego League 20 17 25.000 kr.

Aalborg Portland til FIRST Lego League 2017 25.000 kr.

SparNord Fonden til FIRST Lego League 2017 100.000 kr.

Undervisningsministeriets ”Alternative skoleforløb for nydanske børn og unge” til UngAUC 269.000 kr.

FONDSMIDLER OG SPONSORATER I 2017 1.110.154,00 KR.      

Webstatistik 2017
Periode: 1. januar – 31. december 2017

ungaalborg.dk 
38.525 sessioner (gentagne tælles med)
133.968 sidevisninger (gentagne tælles med)
3,48 Sider/session 
00:04:40 gns.tid på website
6.020 brugere er gengangere
22.992 er nye besøgende
211 unikke brugere/uge (gennemsnit).

KØN
Kvinder: 45%
Mænd: 54%

Enheder
Desktop: 54,39 %
Mobil: 36,71 %
Tablet: 10,76 %

Tal hentet fra Google Analytics 

Facebook 2017
Periode: 1. januar – 31. december 2016

facebook.com/ungaalborg
Synes om: 1046 (31. dec 2017)
Følgere: 1066 (31. dec 2017)

OPSLAG
Størst rækkevidde på et opslag: 13.217
Reaktioner, kommentarer og delinger: 513
Flest synes godt om på en dag: 378

KØN
Kvinder 61% heraf 27% 13-24 årige
Mænd: 68% heraf 18% 13-24 årige

Tal hentet i Facebook indblik. 

ALDER
18-24: 27,50%
25-34: 33,50%
35-44: 15,50%
45-54: 12,50%
55-64: 5,50%
Over 65: 5,50%
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