Årsrapport for Ungdomsbyen 2017
Ungdomsbyen har i 2017 gennemgået en rigtig positiv udvikling, hvor antallet af udbudte kurser og
samarbejdspartnere er vokset markant. Samtidig er der vigtige forbedringer især i forhold til
kommunikationen med brugere og samarbejdspartnere. Ungdomsbyen fik i marts 2017 en ny hjemmeside,
et nyt nyhedsbrev, en forbedret Facebook side og en blog på folkeskolen.dk. Alle disse tiltag er gennemført
for at sikre lærere/brugere viden og lettere adgang til Ungdomsbyens kurser, og for at synliggøre de
pædagogiske laboratorieopgaver Ungdomsbyen løser i samarbejde med partnere.
Med en ny strategi for 2016-2019 og en ny handlingsplan som blandt andet indeholdt en omstrukturering,
der reducerede forbruget af administrative ressourcer og frigav økonomiske ressourcer og energi til
nyudvikling, er Ungdomsbyen ved udgangen af 2017 et mere stabilt og rentabelt sted. I forbindelse med den
nye handlingsplan er der i 2017 blevet arbejdet fokuseret efter Ungdomsbyens strategi og projektportefølje
med henblik på at sikre Ungdomsbyens formål; at forberede eleverne til et demokratisk samfund, hvor de
bliver aktive engagerede borgere, der ønsker at bidrage til fællesskabet og til at udvikle og forandre verden
til det bedre. Alle Ungdomsbyens medarbejderne er blevet inkluderet i processen omkring at skærpe og
udvikle Ungdomsbyens profil og aktiviteter baseret på foreningens strategi. Ungdomsbyen afholdt i 2017 to
workshops, hvor medarbejderne blevet inviteret til at drømme stort og tænke kreativt i innovative og nye
tiltag, der kunne være interessant og fornuftige at etablere på sigt.
I august 2017 blev en deltidsmedarbejder tilknyttet med ansvar for at rådgive og bistå med strategisk og
teknisk fundraising, og herved opnå mere diverse finansieringsgrundlag for Ungdomsbyens
udviklingsprojekter. Investeringen har bidraget til en øget professionalisering af fundraisingen og er desuden
et led i en bredere indsats for på sigt at skabe en solid balance mellem driftsstøtten, fondsdonationer og
samarbejdsaftaler. Den forøgede fundraisings kapacitet har blandt andet muliggjort at to projekter, der blev
udviklet i forbindelse med de ovennævnte workshops, er blevet udviklet til konkrete projektansøgninger,
hvoraf den ene ”Demokrati for Alle” per november 2017 modtog knap 393.000 kr. fra Tuborg Fonden med
projektstart i januar 2018, og den anden blev indsendt til Velux Fonden per 8. december 2017.
I forbindelse med processen omkring at skærpe profilen og kursusporteføljen har Ungdomsbyen fokuseret
på udvidelse indenfor særligt to områder, der afspejler samfundets, folkeskolens og
ungdomsuddannelsernes efterspørgsler. De to områder er henholdsvis viden om erhvervsuddannelser
blandt folkeskoleelever og udbredelsen af verdensmålene herunder uddannelse for bæredygtig udvikling.
Disse to fokusområder sammenholdt med de kurser Ungdomsbyen allerede udbyder i medborgerskab,
demokrati, økonomi, konflikthåndtering og den globale verden giver tilsammen en god og fokuseret vifte af
fagområder, der understøtter undervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, og som afspejler
samfundets ønsker til kvalitetsundervisning.
I det pædagogiske laboratorium har Ungdomsbyen i løbet af 2017 haft samarbejde med mange forskellige
samarbejdspartnere, hvor vi har bidraget med vores pædagogiske bistand. Det er partnere så som
Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, Codan Forsikring, Lærerstandens
Brandforsikring, Sind Ungdom og Mellemfolkeligt Samvirke. Her er hovedopgaverne at bidrage til udvikling
af undervisningsmateriale, som er digitalt og ligger frit tilgængeligt til alle brugere.
Status over delmål 1
Ungdomsbyen tog de første seks måneder af året kontakt til en række ungdomsskoler i Storkøbenhavn.
Samarbejdet blev udvidet med Brøndby Kommune, og vi fortsætter samarbejdet med Greve, Frederiksberg
og Glostrup kommune. Ungdomsbyen har under Åben Skole København haft 50 kurser i 2017. Ungdomsbyen
uddannede lokale instruktører til Sønderborg Kommune, hvorved Ungdomsbyens demokratikurser udbydes
til sønderjyske skoler. Ungdomsbyen havde 10 ledere fra Aarhus Vest ungdomsskoler på studiebesøg og gav
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tilbud om at uddanne instruktører i Aarhus. Ungdomsbyen har taget kontakt til 10 kommuner og arbejder på
at forhandle flere aftaler hjem for at udbrede Ungdomsbyens kurser lokalt i kommunerne. Det er dog ofte
en lang proces fra det første møde til en egentlig aftale.
Status delmål 2
Ungdomsbyen har operationaliseret det nyudviklede Fat om Finanserne, som øger unges finansielle
kompetencer og har med stor succes afholdt 50 kurser i 2017. Kurset blev anmeldt på Folkeskolens
hjemmeside og fik en rigtig fin anbefaling. Kurserne afholdes i tre kommuner nemlig Brøndby, Greve,
Glostrup udover i Ungdomsbyens lokaler. På Ungdomsbyens adresse kommer skoler fra hele Sjælland og
deltager i kurset. Der forhandles stadig om at uddanne instruktører i Aarhus kommune for derved at udbrede
kurset udover Sjælland.
Statusmål delmål 3
Ungdomsbyen udviklede i foråret 2017 et lærerkursus med fokus på FN’s verdensmål. Kurset støttes af
DANIDA og er derfor gratis for skolerne. Lærerkurserne er for alle lærere og ledelsen på en skole, så kurset
styrker uddannelse for bæredygtig udvikling på alle klassetrin i skolen. Kurserne udbydes til både grundskoler
og ungdomsuddannelser, og der er afholdt 13 kurser i efteråret 2017, og der er booket 12 kurser i foråret
2018. Da kurset afholdes for hele lærerkollegier og har været afholdt over hele landet fra Aalborg til
Sønderborg, Juelsminde, Odense og i Storkøbenhavn, og da kurserne afholdes for mellem 50 og 100 lærere
ad gangen, har dette kurset en stor udbredelsesgrad i hele landet.
Status delmål 4
Ungdomsbyen er midt i en proces, hvor vi udvikler et erhvervsuddannelseskursus for elever i de ældste
klasser i folkeskolen. Ungdomsbyen samarbejder om udviklingen af kurset med skoler i tre kommuner
(Tårnby, Brøndby og Rødovre), med Danica Pension, som bygger Up-town på Nørrebro, NEXT, TEC og Dansk
Byggeri. Ungdomsbyen har i 2017 udviklet et fem dages kursus, som styrker elevernes viden om
erhvervsuddannelsernes muligheder. Kurset har været testet med 7. klasser i alle tre kommuner og har fået
rigtig flot feedback. Brøndby og Rødovre kommune har i skrivende stund ytret ønske om, at alle deres 7.
klasser skal deltage i kurset i det kommende skoleår. Ungdomsbyen har skrevet adskillige fondsansøgninger
til udvikling af et spil, som er en del af kurset, og har fået 60.000 kr. fra Codan fonden. Vi afventer svar i
februar – marts 2018 fra en større fond.
Status delmål 5
Ungdomsbyen har i 2017 medvirket i skoleindsatser – herunder afholdt workshops for lærere og elever på
otte skoler i Københavns Kommune og to i efteråret 2016. Den udarbejdede ressourcewebsite om
medborgerskab i samarbejde med Mellem Folkeligt Samvirke er blevet taget rigtig godt imod blandt lærerne
på alle skolerne. Workshop på skolerne er foregået i tæt samarbejde med lærerne og er blevet skræddersyet
til skolernes behov og har været af en uges varighed. Medborgerskabsforløbene kan ses som et vellykket
pilotprojekt, som er i tråd med ministeriets ønske om at etablere en Fællesskab, Medborgerskab og
demokratiuge i 2018. Skolerne er rigtig godt klædt på til at fortsætte arbejdet med medborgerskab i de
kommende år. Der forventes gennemført skoleindsatser på otte nye københavnske skoler i 2018.
Status delmål 6
Ungdomsbyen har i 2017 udbudt et kursus i samarbejde med Dansk Flygtningehjælps Ungdom, et kursus med
titlen: Når unge må flygte. Der har til vores overraskelse ikke været stor interesse blandt skolerne for at
deltage i dette kursus, selvom kursets formål er at styrke elevernes forståelse for, hvorfor andre unge på
deres egen alder må flygte. Vi har afholdt fire kurser, og har arbejdet på at udbrede kendskabet til kurset,
dog uden det store held. Da vi stadig synes, flygtningespørgsmålet er yderst relevant for at forstå
samfundsudviklingen, er vi i gang med at revidere kurset og arbejder med at sætte det stærkere ind i en
historisk immigrationsforståelse i håb om, at det vil være større interesse for kurset.
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Status delmål 7
Ungdomsbyen udviklede i foråret 2017 et undervisningsmateriale med udgangspunkt i Transfer Day og 100
året for salget af De Vestindiske Øer. Materialet ligger digitalt på UNESCO-ASP.dk. Undervisningsmaterialet
var en del af en konkurrence, hvor otte vinderskoler fra hele landet udstillede deres produkter på
Københavns Rådhus i forbindelse med Transfer Day, og elevernes udstillinger blev set af 4.500 besøgende.
På datoen for Transfer Day, var der udarbejdet i tæt samarbejde med Historie & Kunst, Kultur og
Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune et rigtig godt program, hvor mange af de besøgende var
skoleklasser, og hvor Ungdomsbyen i samarbejde med UNESCO også havde inviteret elever fra Vestindien,
som deltog i programmet i samarbejde med de danske vinderskoler. Arrangementet havde desuden rigtig
god pressedækning, som viste danske elevers viden og engagement i vores fælles historie med Vestindien
Status delmål 8
Ungdomsbyen udviklede i foråret 2017 et digitalt undervisningsmateriale om følsomme emner indenfor
social kontrol og æresrelaterede konflikter i samarbejde med Mette Helde Kommunikation for Udlændinge,
Integrations og Boligministeriet. Materialet er offentligt tilgængeligt på Udlændinge, Integrations og
Boligministeriet hjemmeside. Ungdomsbyen præsenterede materialet på Danmarks Læringsfestival i marts
og har ved flere lejligheder oplyst om det i vores nyhedsbrev, som har 1.400 modtagere.
Status delmål 9
Ungdomsbyen har i samarbejde med UNESCO etableret et nyt netværk af ti skoler i marts 2017. Skolerne
arbejder med fokus på verdensmålene og implementerer en metode kaldet A Whole School Approach, hvor
hele skolen har fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling, klimaforandringer og klimavenlige tiltag.
Skolerne har i løbet af 2017 udviklet en handlingsplan og flere skoler har fået indskrevet bæredygtighed i
skolens vision. Elevrepræsentanter for skolerne afholdt oplæg og workshop på Ungdommens Folkemøde i
Søndermarken, hvor de var med til at udbrede budskabet om bæredygtighed til de besøgende elever og
studerende. Alle skolerne forberedte og deltog i en Ungdomskonference, hvor der var inviteret elever og
lærere fra Indonesien, Trinidad Tobago, Namibia, Estland og Tyskland, hvor de udenlandske gæster også
arbejder med verdensmålene og bæredygtig udvikling i konteksten i deres region. Ungdomskonferencen gav
de deltagende elever et udsyn og en forståelse for, hvordan klimaforandringer og opfyldelse af
verdensmålene er uløseligt forbundet kontinenterne imellem.
Status delmål 10
Ungdomsbyen afholdt i foråret 2017 indledende møder med Center for Konfliktløsning og Liviafonden i et
forsøg på at afsøge det tilgængelige materiale vedrørende ikke voldelig konflikthåndtering, som skulle danne
grundlag for et undervisningsmateriale. Efter gennemgang af det eksisterende videomateriale, har vi
vurderet, at videomaterialet – skønt temaet relevans - ikke egner sig til undervisning i grundskolen, og derfor
er projektet skrinlagt.
Status Delmål 11
Ungdomsbyen fik i marts 2017 en ny hjemmeside med nyt layout og en langt mere brugervenlig brugerflade.
Det er blevet lettere at booke kurser og at orientere sig om Ungdomsbyens forskellige tilbud. Blandt andet
er kurserne opdelt under tre kategorier, som er grunduddannelse, ungdomsuddannelse og ledere/lærere. Til
hjemmesiden hører et nydesignet nyhedsbrev. Begge dele er meget lettere at producere artikler og
kursusbeskrivelser i, så der bruges meget mindre tid på teknik. Ungdomsbyens Facebookside har fået mere
end dobbelt så mange følgere i 2017. Siden har været brugt i markedsføringsøjemed og har haft en
rækkevidde på 36.000 opslagsvisninger. I foråret 2017 blev Ungdomsbyen spurgt, om vi vil skrive en blog på
folkeskolen.dk, som har rigtig mange brugere. Vi har lagt otte blogindlæg på folkeskolen.dk og bloggen giver
mulighed for at deltage i debatten om kvalitetsuddannelse i folkeskolen og at udbrede Ungdomsbyens viden
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om medborgerskab, demokrati og menneskerettighedsundervisning, konflikthåndteringsundervisning og
ikke mindst vores undervisning i verdensmålene.

På vegne af Ungdomsbyen,
Poul Erik Christoffersen
Kst. Leder af Ungdomsbyen
Den 09.02.2018
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