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Ungdomsbyen har til huse på Globalt Platform, Fælledvej 12C, 2200 København N, og her har 

Ungdomsbyen stor glæde af at kunne samarbejde med andre organisationer på adressen. Ungdomsbyen 

tilbyder og afholder elevkurser i samarbejde med DFUNK (Flygtningehjælpens Ungdomsafdeling), 

lærerkurser i samarbejde med Center for Konfliktløsning, for Liviafonden arrangerede Ungdomsbyen i 2016 

en stor konference på adressen og et treårigt samarbejde er indledt med Mellem Folkeligt Samvirke (MS) 

og Københavns kommune, hvor vi sammen har udarbejdet et stort undervisningsmateriale, som skal 

understøtte antiradikalisering og styrke demokratisk dannelse. Undervisningsmaterialet vil i de kommende 

år blive anvendt på københavnske skoler, hvor Ungdomsbyen og MS i samarbejde med skolerne afholder 

elevworkshops. 

Ungdomsbyen fik pr. 1.8. en ny leder efter i første halvår at have haft en konstitueret leder. Siden 

september måned har Ungdomsbyen omstruktureret og ansat mere pædagogisk personale og mindre 

administrativt personale, så den nuværende personalesammensætning bedre dækker arbejdsopgaverne. 

Samtidig har Ungdomsbyen arbejdet på en ny hjemmeside og en ny branding af foreningen på blandt andet 

Facebook for at sprede kendskabet til elever og lærerkurserne samt de andre pædagogiske 

udviklingsopgaver, som Ungdomsbyen løser. 

Status for delmål 1 – 10 i Ungdomsbyens resultatkontrakt. 

Delmål 1: I resultatkontrakten for 2016 er der i delmål 1 taget højde for det scenario, hvor Ungdomsbyens 

”hjemmebane” i stigende grad vil komme til at fungere som det ”pædagogiske laboratorium”, hvor 

udvikling og afprøvning af kurser finder sted, men hvor ”mobile kurser” i fremtiden i stadig højere grad 

tilbydes på lokale ”arenaer” ude i kommunerne – gerne i en større del af landet end hidtil.             

Ungdomsbyen har i foråret 2016 forlænget sin aftale med ”Åben Skole” i Københavns kommune om udbud 

af 20 kurser halvårligt og de udvidede puljen med 10 ekstra kurser i august 2016. Vi viderefører 

samarbejdet om kurser med Frederiksberg, Greve, Herlev og senest også Glostrup kommune. I maj måned 

2016 har Ungdomsbyen præsenteret tre af vore elevkurser på Juelsminde Skole i Hedensted kommune og 

på Global House i Sønderborg kommune – med tilbud om i 2016 – 2017 at uddanne kommunens lokale 

instruktører til at kunne undervise i de pågældende kurser. Samarbejde med Gentofte, Ishøj og Brøndby er i 

støbeskeen. Målet for 2016 er nået    

Delmål 2: At videreudvikle det tidligere kursus ”Fat om Finanserne”. Ungdomsbyen har i 2015 – 2016 for 

egen regning og risiko udbudt den eksisterende version af Fat om Finanserne (udviklet i 2010). Med 

økonomisk støtte fra LB Foreningen har Ungdomsbyens udviklingsgruppe fra marts - november 2016 

udviklet version 2.0 af kurset med ny spilleplade, nye rollekort, chancekort og tre nye film om unge og 

deres (ofte manglende) finansielle kompetencer. Sideløbende er udviklet en mobil version af Fat om 

Finanserne 2.0., som vil blive tilbudt ude i kommunerne fra foråret 2017. Målet for 2016 er nået. 

Delmål 3: At udvikle et undervisningsmateriale ”Om at være gode kærester”. Det kriminalpræventive råd, 

Bryd Tavsheden, LOKK og Dialog mod Vold udbød denne opgave, som Ungdomsbyen bød ind på - og vandt. 

Undervisningsmaterialet med tilhørende lærerguide er blevet udviklet, testet og allerede lanceret. Det er 



tilgængeligt på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside – under titlen ”For vild med dig! Målgruppen er 

elever i 10. klasse, på efterskoler og produktionsskoler. Målet er nået. 

Delmål 4: At afsøge mulighederne for at indgå samarbejde med Red Barnet om Børnekonventionen stod 

allerede i vores resultatkontrakt for 2015. Ungdomsbyens tidligere leder, der havde en fortid som ansat i 

Red Barnet, havde planlagt et indledende møde med sine daværende kontakter. Da den tidl. leder 

imidlertid stoppede i Ungdomsbyen ved udgangen af januar 2016, trykkede vi i foråret på ”pauseknappen” 

for dette mål. Ungdomsbyen nye leder har i efteråret 2016 dog taget kontakt til Red Barnet. Kontakten har 

ikke resulteret i et formaliseret samarbejde. I kommende sæson 2016 – 2017 tilbyder Ungdomsbyen dog på 

eget initiativ kurset, ”Rettigheder for børn og unge – er det noget som kommer mig ved?” for 6. – 9. klasse. 

Målet for 2016 – at afsøge mulighederne for samarbejde med Red Barnet – må siges at være nået, selv om 

det ikke har resulteret i et formaliseret samarbejde.   

Delmål 5: Udvikling af Medborgerskabsprojekt i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke (MS) for 

Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning (BUF) (1:4). Projektets titel er ”Når medborgere handler 

i fællesskab”, og projektet er en del af København forebyggende indsats mod radikalisering og er planlagt til 

at løbe over årene 2016 – 2019. Efter et lidt langt tilløb blev der fra MS og Ungdomsbyen d. 27.06.16 

underskrevet kontrakt med BUF. Henover efteråret 2016 har Ungdomsbyen og MS udviklet en pædagogisk 

inspirations- og værktøjskasse til de københavnske skoler. Herefter er MS og Ungdomsbyen begyndt at 

levere rekvirerede indsatser på de enkelte skoler. Målet for 2016 er nået.  

Delmål 6: Samarbejde med Dansk Flygtningehjælps Ungdom (DFUNK) om udvikling af kurset ”Når unge må 

flygte” er ikke blevet mindre aktuelt det seneste år. Samarbejdet med DFUNK fortsætter i det kommende 

skoleår. Samarbejdsmuligheder med flere aktører i civilsamfundet, der arbejder med, støtter og hjælper 

flygtninge på forskellig vis vil blive undersøgt. Det resulterede i, at Ungdomsbyen i slutningen af november 

lagde fysiske rammer til Liviafondens internationale konference, ”Stories of Hope” – med deltagelse fra 

Syd-Sudan, Israel, Palæstina, Syrien – herunder også syriske flygtninge, der p.t. opholder sig i Danmark. 

Målet for 2016 er nået.  

Delmål 7: I samarbejde med LMS (Landforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) at tilbyde 

undervisningsaktiviteter om spiseforstyrrelser til kommunernes beredskab på området, jf. Socialstyrelsens 

krav til at der foreligger kommunale planer senest 1. oktober 2016.                                                                  

Ungdomsbyen har fra 2010 – 2015 haft en både meningsfuldt og konstruktivt samarbejde med LMS, men i 

2016 udmøntede det sig ikke i yderligere aktiviteter, men Ungdomsbyen og LMS er i fortsat dialog. 

Dermed blev delmål desværre 7 ikke nået.  

Delmål 8: Videreudvikling af Ungdomsbyens eksterne kommunikation til vore centrale målgrupper. 

Ungdomsbyen har fra 2016 øget sine ambitioner for tilstedeværelse på de sociale medier – en indsats, der 

ikke mindst er blevet intensiveret med ansættelsen af Ungdomsbyens nye leder. Ungdomsbyen havde i 

marts i år for første gang – en stand på Danmarks Læringsfestival i Bella Centret. Erfaringerne herfra var så 

positive, at vi vender tilbage i 2017. Ungdomsbyens 2016 – 2017 folder blev trykt i 22.000 eksemplarer og 

blev spredt til et voksede antal skoler og strategiske partnere. Den helt store revision af Ungdomsbyens 

hjemmeside har vi siden lederskiftet arbejdet på og en ny hjemmeside står klar i marts 2017 Målet for 2016 

er dog nået.   



Delmål 9: Fortsat omstilling af Ungdomsbyens servicemodel til den ny hjemmebane og til gennemførelse af 

Ungdomsbyens kurser på nye ”udebaner” Denne videreudvikling af Ungdomsbyens ”servicepakke” er godt i 

gang. Det sker i løbende samarbejde med bl. a. de ungdomsskoler, der udbyder vore kurser til folkeskolerne 

i deres kommune. Fokus er især på etablering af klare kommunikationskanaler, klar ansvarsfordeling i f t 

den lokale markedsføring og kommunikationen til skolerne. Målet for 2016 er nået.  

Delmål 10: Udvikling af Ungdomsbyens administrative rutiner. Udviklingen af Ungdomsbyens interne 

kontoplan og digitalisering af bogholderiet, som blev påbegyndt i 2014 - 2015 er i år fortsat med også at 

omfatte en forenklet kontoplan for UNESCO ASP netværket – tilpasset projektaktiviteterne i de tre 

netværk: Baltic Sea Project, Trans Atlantic Slave Trade & World Heritage Education. Målet for 2016 er nået.  

 

Nye delmål 11 og 14 (i forbindelse med midtvejsrapporten) 

Delmål 11: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i juni 2016 udsendt et udbud om udvikling af 

undervisnings- og inspirationsmateriale om ”Social kontrol og æresrelaterede konflikter”. Mette Helde 

Kommunikation blev blandt flere andre opfordret af ministeriet til at byde ind på dette projekt – og vandt 

opgaven. Mette Helde anmodede Ungdomsbyen om at være underleverandør på udviklingen af dele af 

undervisnings- og inspirationsmaterialet. Ungdomsbyen har både deltaget i ansøgningsfasens forarbejde, i 

selve udviklingen og færdiggørelsen af materialet, som blev præsenteret på Danmarks Læringsfestival d. 1. 

– 2. marts 2017 og vil snarest blive gjort tilgængeligt på ministeriets hjemmeside. Målet for 2016 er nået.  

Delmål 12: Ungdomsbyen vil i samarbejde med UNESCOs ASP netværk september ansøge Danidas 

Oplysningsbevilling om økonomisk støtte til udbredelse af FNs 17 nye verdensmål. Målgruppen vil blive 

lærere og lærerstuderende. Ungdomsbyen søgte Danidas oplysningspulje, men fik afslag i december med 

forslag til at søge igen. En ny revideret ansøgning er indsendt til Danida i februar 2017 med svar i juni 2017. 

Målet for 2016 kan siges at være delvis opfyldt, ansøgningen blev sendt, men førte ikke til det ønskede 

resultat i første omgang.   

Delmål 13: LOKK – Landforeningen af Kvindekrisecentre har i marts ansøgt Danida om fortsat økonomisk 

støtte til LOKKs igangværende arbejde med kapacitetsopbygning af palæstinensiske kvindeorganisationer. I 

den forbindelse ønsker LOKK bl. a. at kunne oversætte undervisningsmaterialet ”Om at være kærester på 

en god (læs: ikke-voldelig) måde” (se delmål 3) og uddanne en gruppe af lokale kvinder til at kunne 

anvende materialet blandt kvinder på Vestbredden. LOKK har i den forbindelse anmodet Ungdomsbyen om 

at medvirke til at træne / uddanne de palæstinensiske kvinder. Det forventede svar på ansøgningen i 

starten af juli og personaleudskiftninger i LOKK medførte, at LOKK valgte at stoppe dette projekt i efteråret 

og give pengene tilbage til Danida. Målet for 2016 blev dermed ikke nået.  

Delmål 14: Sammen med Liviafonden og Center for Konfliktløsning ønsker Ungdomsbyen i september at 
søge Danidas Oplysningsbevilling om økonomisk støtte til gennemførelse af en konference i november 2016 
om ”Stories of Hope” – baseret på en international erfaringsudveksling blandt tidligere modtagere af LIVIA 
prisen, der i 2009, 2010, 2012 og 2014 er blevet uddelt til organisationer / personer for:  
’At skabe håb ved at fremme ikkevoldelig konfliktløsning i verden’, ved at  
¤ synliggøre det modige, ikkevoldelige arbejde, som faktisk foregår på alle kontinenter 
¤ støtte projekter og personer, der viser at svære samfundskonflikter kan løses effektivt med iderigdom og 
dialog 



¤ inspirere politikere, medier og offentlighed til at anvende konstruktiv konflikthåndtering 
¤ samarbejde med konfliktfaglige miljøer, der opbygger konfliktberedskab, lokalt og internationalt. 
En strategisk ledelsesmæssig prioritering førte til, at kun ansøgningen om Verdensmålene blev indsendt til 

Danida i september. Målet for 2016 vedrørende Stories of Hope ansøgningen blev således ikke opfyldt, selv 

om selve konferencen ”Stories of Hope”, som nævnt ovenfor, blev realiseret.  

 

På Ungdomsbyens vegne, De bedste hilsener 

 

Helle Gudmandsen 

Leder af Ungdomsbyen 


