
Årsrapport for Ungdomsbyen 2015 

 

Nye tider:                                                                                                                                                                               

Her knapt to år efter at Ungdomsbyen i juni 2014 flyttede sit ”pædagogiske laboratorium” fra Islev i 

Rødovre til Global Platform, Fælledvej 12 C, 2200 København N., kan vi i ”år to” efter folkeskolereformen og 

de nye arbejdstider for lærerne – helt overordnet konstatere en stærkere dynamik og aktivitet ude på 

skolerne – med deraf følgende støt stigende efterspørgsel på Ungdomsbyens forskellige 

undervisningstilbud. Dette har været medvirkende inspiration til indretning af Ungdomsbyens fleksible 

undervisningslokale, der p.t. gerne skal kunne rumme 14 forskellige kurser. 

Fokus på egenkapital:                                                                                                                                                   

Efter det moms smæk, som Ungdomsbyen modtog fra SKAT i slutningen af 2014 - med tilbagevirkende kraft 

for tre år, har bestyrelsens klare prioritering i 2015 været sikring af indtægtssiden, stram styring af 

udgiftssiden og genetablering af egenkapitalen hurtigst muligt. Dette mål er heldigvis nået allerede i 2015 – 

og endda lidt til, hvad der kan læses i det reviderede årsregnskab, der åbner mulighed for en beskeden 

udvidelse af medarbejderstaben i 2016.  

Strategiproces:                                                                                                                                                                            

Henover 2015 har udviklingen af Ungdomsbyens nye strategi fyldt godt i både bestyrelsens og 

medarbejdernes arbejde. Et medarbejderseminar på Helene Kilde i august accelererede hele processen, gav 

gode enzymer til ledelsens konkrete indspil til bestyrelsens møder i slutningen af 2015. Imidlertid medførte 

håndteringen af en intern konflikt – fulgt af et lederskifte i utide – at der i strategiprocessen måtte trykkes 

på ”pause-knappen” i et par måneder, men dog ikke mere end, at den nye strategi forventes vedtaget på 

Ungdomsbyens generalforsamling i marts 2016.  

Udsigterne for 2016:                                                                                                                                                               

Med en stabiliseret økonomi, lovende samarbejdsprojekter med flere kommuner, stigende efterspørgsel på 

Ungdomsbyens kurser samt nye overordnede rammefortællinger som FNs nye Verdensmål (SDG), UNESCOs 

fokus på Globalt medborgerskab, Sustainable Development & Learning Cities – alle temaer, der flugter godt 

med Ungdomsbyens fortælling – ja, så kan det godt være svært at bevare pessimismen.  

 

Status for delmål 1 – 10 i Ungdomsbyens resultatkontrakt                                                                                               

& for delmål 11 og 12, jf. Midtvejsrapporten for 2015. 

Delmål 1: Ungdomsbyens kurser tilbydes lokalt: I resultatkontrakten for 2015 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 2015 indgået aftale med ”Åben Skole” i Københavns kommune om 

udbud af foreløbig 20 kurser i efteråret og 21 kurser i foråret 2016. Vi har videreført samarbejdet om kurser 

med Frederiksberg, Greve, Herlev og Rødovre kommuner og har udvidet” eksporten” af mobile kurser til 

Glostrup samt indgået aftaler med Hedensted og Sønderborg i skoleåret 2015 - 2016.    



Delmål 2: At videreudvikle det tidligere kursus ”Fat om Finanserne”. Muligheden for at indgå samarbejde 

med Lån & Spar” og LB Forsikring er blevet undersøgt, men har vist sig at have for lange udsigter til at 

kunne blive operationel. Ungdomsbyen har vi derfor besluttet selv at udbyde kurset i skoleåret 2015 – 

2016. I december 2015 har LB Foreningen givet tilsagn om økonomisk støtte på 300.000 kr. til 

videreudvikling af Fat om Finanserne. Vi har herefter nedsat en udviklingsgruppe, der i hen mod skoleårets 

slutning forventes at have et udkast til en mobil version af Fat om Finanserne – version 2.0. Afprøvning og 

tilretning vil finde sted i Ungdomsbyen på Global Platform, før den nye version tilbydes i skoleåret 2016 – 

2017 som del af Ungdomsbyens kursuspakke på diverse udebaner.  

Delmål 3: At forny samarbejdsaftale vedrørende Ungdomsbyens nationale koordination af UNESCOs ASP 

netværk – Associated Schools Project. Aftalen blev indgået med Undervisningsministeriet i maj 2015.    

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

indledende møde med Red Barnet var planlagt i august, men blev aflyst af Red Barnet som følge 

finanslovsbesparelserne for 2016. I mellemtiden har Ungdomsbyen på eget initiativ udbudt et nyt kursus, 

”Kender du din ret”? for 6. – 10. klasse.  

Delmål 5: Udvikling af Medborgerskabsprojekt med Herlev Kommunes bibliotek: ”Kultur – skaber det aktivt 

og innovativt medborgerskab”? Projektet blev gennemført i april 2015. 

Delmål 6: Fortsat samarbejde med Ulandssekretariatet om udvikling af undervisningsmaterialet: ”Tro, Håb 

og overtro”. Undervisningsmaterialet blev færdig i foråret 2015.  

Delmål 7: At tilvejebringe finansiering til udvikling af kursus for kræftramte børn og unge. Dette mål er 

ikke opfyldt – og ser desværre heller ikke ud til at kunne blive det inden for en overskuelig tid. Temaet 

sundhed har dog fortsat Ungdomsbyens interesse. Se også det nye delmål 11.  

Delmål 8: Analyse af Ungdomsbyens eksterne kommunikation. Strategiske Kommunikator – en gruppe 

under Mellemfolkeligt Samvirke - har analyseret Ungdomsbyens eksterne kommunikation og har i deres 

rapport givet forskellige anbefalinger. Disse indgår p.t. i den strategiproces, som Ungdomsbyens bestyrelse 

har igangsat, og som oprindeligt forventedes at blive afsluttet i 2015. Grundet et uventet lederskifte 

forventet Ungdomsbyens nye strategi først at blive vedtaget ultimo marts 2016.   

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

Ungdomsbyens kurser på nye udebaner. Dette mål kan ses i sammenhæng med delmål 1 – samarbejdet om 

mobile kurser på ungdomsskolerne. Servicepakken på Ungdomsbyens egen hjemmebane – fungerer iflg. 

vore evalueringer fint. Anden del – servicemodellen i f t de nye udebaner – er delvis afhængig af, i hvilket 

tempo samarbejdet med de forskellige ungdomsskoler i kommunerne udvikler sig. Den foreløbige erfaring 

synes at være, at jo mere ungdomsskolerne ser deres fordel i at benytte Ungdomsbyens kurser som 

løftestang i markedsføringen af deres egne aktiviteter, jo bedre fungerer servicemodellen. Glostrup 

Ungdomsskole er det seneste lysende eksempel på dette.  

Delmål 10: Udvikling af Ungdomsbyens administrative rutiner. Ungdomsbyens kontoplan er nu forenklet 

fra tidligere ca. 40 såkaldte ”afdelinger” til ca. en tredjedel. Regnskabsaflæggelsen for 2014 og 2015 foregik 

i januar 2015 rent digitalt.  



Nye delmål 11 og 12: 

Delmål 11: Fortsat pædagogisk udviklingsarbejde inden for temaet sundhed – i bredeste forstand.             

Sundhed har de senest 5 – 6 år – sammen med 4 – 5 andre temaer - været et af de bærende temaer i 

Ungdomsbyens pædagogiske udviklingsarbejde. Fundingmulighederne har dog vist sig lidt svingende – fra 

et treårigt Nordea-fond projekt ”Hvad fremmer sundhed? til 3.4 millioner kr. - til mere beskedne indsatser. 

Konkurrencen om de økonomiske midler er – også her – ret hård.                                                                            

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS har i 2015 rekvireret Ungdomsbyens 

pædagogiske konsulentbistand henover foråret i f m den landsdækkende opkvalificering af kommunernes 

indsats på områderne spiseforstyrrelse og selvskade. Og i maj vandt Ungdomsbyen et udbud fra Det 

kriminalpræventive Råd, Dialog mod Vold, Bryd Tavsheden og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre om 

udvikling af et digitalt undervisningsmateriale ”Om at være kærester på en god måde”, hvor målgruppen 

primært er elever i 10. klasse og elever på efterskoler – den sekundære målgruppe er elever på 

produktionsskoler. Det digitale elevmateriale og den trykte lærervejledning blev lanceret i slutningen af 

2015. 

Delmål 12: Formidling af erfaringerne fra projekt ”Fra Almueskole til Global Citizenship - Hvordan skaber 

vi en skole, der skaber verdensborgere”?                                                                                                                    

Projektet, der var led i markeringen af 200 året for folkeskolen og var støttet af Undervisningsministeriet og 

UNESCO ASP netværket, fandt sted i oktober i 2014 med deltagelse fra 8 danske UNESCO skoler og deres 

partnerskoler i Cuba, Estland, Japan, Jordan, Libanon, Oman, Tanzania og Virgin Islands (US). I efteråret 

2015 har Ungdomsbyen – med tilskud fra UNESCO ASP netværket – arrangeret inspirationskurser for 

interesserede lærere, ledere og skoler både vest og øst for Storebælt – konkret i hhv. på Juelsminde Skole, 

Bagsværd Kostskole & Gymnasium, Endrup Skole og i Ungdomsbyen om ”Hvordan skaber vi en skole, der 

skaber verdensborgere”?  

 

Med venlig hilsen på Ungdomsbyens vegne 

Poul Erik Christoffersen                                                                                                                              

Ungdomsbyen på Global Platform,                                                                                                                   

Fælledvej 12 C, 2200 København N. 


