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Ungdomsbyen har til huse på Global Platform, Fælledvej 12C, 2200 København N og har stor  

glæde af samværet med NGO’erne på adressen. Vi kommer ud i hele Danmark fysisk og online. 
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Brobygning i 2020  
Ungdomsbyens hovedopgave i 2020 var at leve op til sin særegne rolle, som brobygger, mellem mange 
aktører. En kerneydelse som stammer helt tilbage fra Ungdomsbyens spæde start i 60’erne.  
Igen prægede vi de aktiviteter vi var en del af med vores praksisfaglige, kropslige, multimodale, 
normkritiske og innovative tilgang til udviklingen af alderssvarende undervisningsforløb for børn og unge.  
Vi oplever, at alles bidrag i et samarbejde styrker vores fælles viden om elevernes forudsætninger og 
potentialer, ikke mindst for erhvervslivet, som skal rekruttere de unge, nye medarbejdere efter skoletiden.  
 
I Ungdomsbyens pædagogiske laboratorium har de pædagogiske konsulenter i 2020 samarbejdet med et 
væld af eksterne aktører som kommuner, civilsamfund og erhvervsliv. Det er folk fra LGBT+ Danmark, unge 
influencers, Lærerstandens Brandforsikrings medarbejdere og godtfolk fra erhvervsuddannelserne. 
Undervisere på Sosu H, Unord, NEXT, TEC og ZBC har bidraget til vores erhvervsforløb for 6.-7.klasser. Flere 
butikker og butikschefer i Føtexs butikskæde samt Johannes Fogh byggemarked har engageret op til halve 
klasser ad gangen i at lave butiksudstillinger til egne kunder. Med Squaremeter, der står bag opførelsen af 
”The Mark”, i alt 500 bæredygtige ungdomsboliger i Brøndby Kommune, har vi i et tæt samarbejde udviklet 
både virtuel og fysisk undervisning med konkret undervisning på selve byggepladsen iført sikkerhedssko- og 
hjelme. 
 
Nye onlinetilbud og formater 
Ungdomsbyen har i 2020 gennemført elev- og lærerkurser fra 2 timers varighed til fem dages forløb for 
grundskoler og ungdomsuddannelsers elever og lærere. Vi er også indgået i flere 1-3-årige 
udviklingsprojekter i 2020 om bæredygtig undervisning på erhvervsskoler i hele landet; NEXT i København, 
ZBC i Region Sjælland og Mercantec, Tradium og Learnmark i Region Midt. Medarbejdere på alle niveauer 
er involverede. Fra uddannelsesledere, lærere, praksisfaglige undervisere til elever om det svære mål at 
tone undervisningen, så den bliver mere bæredygtig i sig selv.  Det skal ikke kun handle om verdensmål, det 
skal i sig selv bidrage til en mere bæredygtig verden. Forneden redegør vi nærmere for delmålene for vores 
arbejde i 2020.  
       
Ungdomsbyens fokus og strategi 
Ungdomsbyens strategi ”Bæredygtig Ungdomsby internt og eksternt” for 2020-23 har fire indsatsområder 
med hver sine handleplaner for 2020-2021 og så fremdeles hvert skoleår i en dynamisk proces. Med de 4 
indsatser vil vi:  
1. Være en bæredygtig Ungdomsby  
2. Understøtte elevernes lige muligheder og inklusion  
3. Undersøge fremtidens medborgerskab og digital dannelse 
4. Skærpe Ungdomsbyens pædagogiske laboratorium  
 
Vi har udvalgt de fire indsatsområder for at understøtte og udvikle:  
▪ Ungdomsbyens formål og vedtægter 
▪ FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  
▪ De projekter og partnerskaber, som vi allerede har og ønsker for fremtiden 
▪ Vores resultatsaftale med Børne- og undervisningsministeriet om driftslignende tilskud  
▪ Medarbejdernes faglige udvikling, kompetencer, resurser og visioner  

 
I forlængelse af strategien har vi sat disse seks delmål op for 2020 i forhold til aftalen med BUVM: 
Delmål 1: Omstilling til ’Bæredygtig Ungdomsby’ internt og eksternt if. FN’s 17 verdensmål– 5 % 
Delmål 2: Styrkelse af demokratiudvikling og medborgerskab i uddannelsessektoren – 30% 
Delmål 3: Større kendskab til bæredygtige erhvervsuddannelser blandt unge - 25% 
Delmål 4: Udbrede kendskabet til FN’s 17 verdensmål blandt elever og lærere i Danmark – 25% 
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Delmål 5: Styrke unges finansielle ansvar, kompetencer og styring – 5% 
Delmål 6: Gøre Ungdomsbyens aktiviteter tilgængelige for flest mulige elever og lærere i DK – 10 % 
 
De seks delmål omfavner de tre bæredygtighedsdimensioner; den sociale (kulturelle) og økonomiske 
bæredygtighed samt grøn omstilling, som det afspejles i FN 17 verdensmål - herunder især verdensmål 4.7. 
 
Ungdomsbyen havde i sin kursusportefølje fokus på tre overordnede områder i 2020  
De afspejler samfundet og folkeskolen og ungdomsuddannelserne efterspørgsel om viden og læring til 
elever og lærere indenfor 

1. medborgerskab i form af demokrati, debat, konflikthåndtering, minoritet-/elevinddragelse og 
normkritik  

2. praksisfaglighed og unges kvalificerede valg af ungdomsuddannelse  
3. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling  

 
Ungdomsbyens overordnede mål er at konsolidere vores tilbud under de tre overskrifter og styrke dem i en 
mangfoldig uddannelsessektor. De tre fokusområder understøtter en god og bred vifte af skolens 
fagområder, de understøtter undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne og klæder 
eleverne på til et aktivt og selvstændigt uddannelsesvalg og medborgerskab. Således repræsenterer vores 
medarbejdere også en variation af menneskeheden i alder, identitet, faglighed m.m. Vi savner dog 
flerkulturelle kollegaer. Det vil vi arbejde på fremover. 
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Status for Ungdomsbyens delmål  
For resultatsaftalen med Børne- og undervisningsministeriet 2020 
 
Ungdomsbyen fik to nye bestyrelsesmedlemmer i 2020, der gør, at vi for alvor kan tage hul på den 
miljømæssige dimension af bæredygtighedsbegrebet. De to nye og spændende bestyrelsesmedlemmer i 
Ungdomsbyen er fra henholdsvis Tænketanken Concito/Klimaambassaden og Teachers for future, som består 
af lærerstuderende, der arbejder for grøn omstilling lige som i den grønne studenterbevægelse. 
  
Corona og forandringer online 
Coronakrisen spændte selvfølgelig ben undervejs i 2020 og slugte både resurser til værnemidler og varme 
hænder samt tid til afspritning, udluftning, pauser, aflysninger, skema-gymnastik, omstilling til nye vilkår 
osv... Vi indkøbte til sidst en brandhjelm, som medarbejderne kunne tage på, når de havde brug for at få 
anerkendelse for deres daglige brandslukninger, når det hele blev lige lidt for ’spændende’. 
 
Alligevel formåede vi også lynhurtigt at kickstarte udviklingen af en lang række nye online tilbud. De har siden 
vist sig at have potentiale til at blive nye faste formater med stor, men meget anderledes værdi end de fysiske 
formater. Onlineformaternes store styrke er, at de kan nå ud til flere elever hurtigt og at de kan inspirere og 
supplere igangværende aktiviteter effektivt. Det kræver imidlertid, at underviseren formår at inkludere 
engagerende teknologi og digitale apps samt er en modig og energisk online-vært, der kan lide at ”være på” 
todimensionelt. En slags interaktiv ”TV-vært”, der kan holde eleverne (og lærerne) vågne og aktive konstant.  
Onlineformater kan ikke erstatte fysiske formater, der er relationelt eller praksisfagligt funderede, er vores 
erfaring. De har også en helt anden iboende tidsbegrænsning. Folk kan ikke holde til at sidde foran skærmen 
for længe uanset hvor mange øvelser, vi giver dem, der stimulerer bevægelse og stemmer.  
 
De nye online-formater i Ungdomsbyen handlede i 2020 om medborgerskab, konflikthåndtering og 
verdensmål. Vi har også udviklet nye digitale versioner af vores tre erhvervsforløb under titlen 
Erhvervsuddannelse – er det noget for mig. To ud af disse tre forløb om byggeri og sosu-uddannelserne skal 
stadig suppleres af værkstedsundervisning og butiksbesøg, når vi kan komme ud i virkelighedens verden igen. 
Handelsforløbet, der indeholder indretning af virtuelle butikker og e-handel-hjemmesider kan godt have 
værdi i sig selv, men ikke erstatte en dag i Føtex med butikschefer, udstillinger, levende kunder og handel. 
Ungdomsbyens webside og platforme på internettet udbredte alle vores tilbud til hele landet og vi har 
allerede været langt omkring i hele landet med alle de nyudviklede onlineformater. 
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Resultaterne for de seks delmål i 2020 
 
Delmål 1 
Omstilling til "Bæredygtig Ungdomsby" internt og eksternt if. FN's 17 verdensmål 
 
Udviklingen og implementeringen af Ungdomsbyens nye strategi for år 2020-23 ”Bæredygtig Ungdomsby 
internt og eksternt ” landede 4 strategiske indsatsområder, som matcher det omgivende samfunds 
igangsættelse af bæredygtig (grøn) omstilling. Ungdomsbyen blev klar på, hvilke Verdensmål og delmål vi 
påvirker positivt eller negativt direkte eller indirekte. Handleplanen for første del af strategien er på plads 
for skoleår 2020-21. Ungdomsbyens har iværksat aktiviteter, der understøtter en redidaktisering af vores 
aktiviteter for et mere socialt (fx inklusion, lige muligheder), økonomisk (resurser og tid) og miljømæssigt 
(grønt) bæredygtigt tilbud. Vi har ansat personale, som er uddannet indenfor genderteori, og som har levet 
erfaring med at tilhøre minoriserede grupper. Medarbejderne har været på to kurser om digital og 
bæredygtig læring og undervisning, teknologiforståelse og indretning af digital skole konkret if. Skoletube. 
Det har gjort, at vi på to kurser konkret underviser i digital dannelse, og ikke mindst på onlinekurserne 
bedre understøtter udviklingen af elevernes 21. århundreds kompetencer. Vi er gået i gang med at udvikle 
skabeloner og modeller, der kan sikre, at læreren toner undervisningen i en mere bæredygtig retning. Vi 
tilbyder aktiviteter, hvor elevernes egne bidrag inddrages. I 2020 aftalte Ungdomsbyen internt ni bærende 
principper for Ungdomsbyens pædagogik, som er vores rettesnor i det daglige arbejde. Det skærper vores 
fokus på ligestilling, krop og bevægelse, teknologiforståelse, normkritik, multimodal undervisning m.m. 
I 2020 kom Tristan til i medarbejderkredsen. Han er vores yngste medarbejder på 14 år. Den ældste er 72 
år. Tristan arbejder 2-4 timer ugentligt med at laminere, vande blomster og udføre andet forefaldende 
arbejde. Vi er kommet i kontakt med Tristan gennem FRAK, en socialøkonomisk virksomhed med base på 
Nørrebro, der med egne ord træner unge på kanten til at have et fritidsjob, få sved på panden, penge på 
lommen og arbejdserfaring på CV’et.  
Vi indgik i en dialog med vores udlejer Mellemfolkelig Samvirke om reduceringsmål for energiforbruget. På 
grund af corona er det udsat til efter sommerferien 2021. 
Målet er nået for første fase af strategien i 2020. 
 
Delmål 2 
Styrkelse af demokratiudvikling og medborgerskab i uddannelsessektoren 
 
Endagskurserne: Ungdomsbyen udsendte i maj 2020 vores kursuskatalog til grundskoler og 
ungdomsuddannelser med nye kurser på tapetet; Digital Escape (om net-etik og digital dannelse) og Ta’ 
Magten fra medierne samt onlineworkshop om verdensmålene til store grupper elever (fx en hel efterskole).  
Kurserne er udviklet i samarbejde med lærere og elever fra grund-, ungdoms-, og efterskoler.  
 
Ungdomsbyens pædagogiske metoder er de bærende principper for alle tilbud med reel elevinddragelse. 
Målet er, at eleverne prøver kræfter med at handle og træffe kvalificerede bæredygtige valg, både 
økonomisk, socialt og miljømæssigt, som aktive medborgere i et demokratisk og moderne samfund. 
I kurset Digital Escape har vi sammentænkt aktivt medborgerskab med udvikling af didaktiske lærings- og 
spildesigns. På dette kursus udfordres eleverne til at navigere i digitale, sociale rum - ikke kun en socialt, men 
også på en teknisk hensigtsmæssig måde. De møder trolls, shitstorms og hackere, og klædes på til at tackle 
den digitale verdens udfordringer og muligheder. I 2021 vil kurset derfor omdøbes til ”Ud af Shitstormen”. 
I kurset Ta’ Magten fra medierne bevidstgør vi elever, lærere og ledere om minoriteters (forringede) vilkår i 
samfundet, forårsaget af manglende repræsentation på både de redigerede og sociale medieplatforme. 
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På verdensmålsworkshoppen lærer eleverne at vende blikket ud mod verdenssamfundet og se sig selv som 
en vigtig brik i det storpolitiske globale spil, som forbrugere og aktive medborgere, når vi ”gør verdensmål til 
hverdagsmål”. 
 

Ungdomsbyens ’gøre-rum’ udgør et reelt match til folkeskolens formål ved at facilitere virkelighedsnære 
aktiviteter, der danner rammen for elevernes fordybelse og virkelyst. Vi understøtter de faglige fælles mål, 
og lærernes ambitioner om at tilbyde avancerede læringsrum, som de ikke selv har mulighed for at skabe 
og udvikle. 
 
FGU-indsatsen blev sat på hold. I fællesskab med FGU Silkeborg søgte vi midler til verdensmålskurser til 
FGU’erne fra Danida. Desværre var den endelige melding, at hele Danida-puljen var lagt ned pga. corona. 
 
Medborgerskab i Folkeskolen: Ungdomsbyen skabte og gennemførte fra 2016-2019 i tæt samarbejde med 
Mellemfolkeligt Samvirke for Københavns Kommunes Børne- og Unge-forvaltning (BUF). I samarbejde med 
Åben Skole under BUF i Københavns Kommune udbød vi medborgerskabskurser fra det omfattende 
bagkatalog på 80 øvelser, som Københavns kommune forærede skolerne gratis. 
 
Den vigtige demokrati-udvikling 
Ungdomsbyen skulle også have understøttet Skolernes Folkemøde i København i juni 2020, der blev rykket 
til september og siden helt aflyst i 2020. En festival skabt og udviklet af elever under vejledning af deres 
lærere, som blev vejledt af Ungdomsbyen, Mellemfolkelig Samvirke og frivillige skolefolk. Festivalen skulle 
foregå på tværs af fire københavnske skoler med forskellige sociale og kulturelle forudsætninger. Vi 
afventer og står klar til at bidrage aktivt til et nyt Skolernes Folkemøde, hvis det bliver aktuelt i 
sensommer/efterår 2021. Pt. er Ungdomsbyen i dialog med Sýdhavnens Folkemøde om noget lignende. 
  
Ungdomsbyens tilbud Demokrati for alle, var en landsdækkende indsats, der sluttede efter en toårig 
bevilling i 2019. I 2020 lå det i dvale, mens vores to pædagogiske konsulenter, som er vores to (eneste) 
eksperter på feltet, valgte at gå på barsel ’synkront’. Ambitionen om at kapacitetsopbygge lærere, så de kan 
understøtte elevernes demokratiske dannelse, vil vi genoptage i år 2021. Det handler om, at lærerne skal 
formå at inkludere mindretal, ’nej-sigere’ og skeptikere bedre ude i klasserne. Lærerne skal klædes på til at 
kunne tage de svære samtaler om tabu, politik, identitet, religion m.m. Projektet deltog i Børne- og 
undervisningsministeriets demokrati- og medborgerskabsindsats i 2019, hvor der blev skabt en podcast til 
lærere, som i 2020 var og stadig er en del af et undervisningssite under EMU. Podcasten kan høres her.  
Målet er nået. 
 
Delmål 3 
Større kendskab til bæredygtige erhvervsuddannelser blandt unge, 
 
Om de erhvervsrettede brobyggende ugekurser, som vi kalder ’erhvervsforløb’ 
Ungdomsbyens tre erhvervsforløb under overskriften ”Erhvervsuddannelse er det noget for mig?” blev 
udbudt til 6.-7. klasser i Brøndby, Rødovre, Greve, København og Frederiksberg kommune. De styrker 
elevernes viden om uddannelses-og beskæftigelsesmuligheder indenfor erhvervsuddannelserne. De 
understøtter også skolens fag, det tværfaglige emne uddannelse og job, valgfaget arbejdskendskab, 
elevernes praksisfaglighed samt lærernes mulighed for at vurdere og vejlede eleverne på et oplyst 
grundlag, når de skal vælge ungdoms-/erhvervsuddannelse. Kursernes titler er: 
 
3 a. Byg - Sammen bygger vi fremtiden 
3 b. Handel - Sammen handler vi på fremtiden 
3 c. SOSU - Sammen passer vi på fremtiden 

https://www.duu.dk/1-1-deep-democracy
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Alle formater kom i udbud og blevet booket i 2020 for skoleåret 2020-21.  
I 2020 havde vi planlagt 45 forløb á 4 og 5 dages varighed med 6.-og 7.klasser på forløb om henholdsvis 
byggeri, handel og sosu. Under corona-lockdown var det ikke muligt at gennemføre 9 af de planlagte forløb. 
I skoleåret 20-21 påbegyndte vi udviklingen af kurserne til (delvist) online formater for at imødegå corona-
lockdown.  
 
Om flerårige projekter med erhvervsuddannelserne 
Sammen med erhvervsskolerne har vi i første halvår søgt og fået midler til nye udviklingsforløb om 
bæredygtighed på erhvervsskolernes brobygningsforløb, GF1, GF2 og hovedforløb.  
Ungdomsbyen har indgået aftaler med erhvervsskolen NEXT på Sjælland om udvikling af bæredygtige 
brobygningsforløb omkring byggeri, som vi har rejst ekstra midler til sammen fra Boligfonden Kuben. 
 
Region Midt bevilligede et 3-årigt projekt med erhvervsskolerne Tradium, Learnmark og Mercantec i Region 
Midtjylland om udvikling af helt nye bæredygtige erhvervs-forløb med ekstrastøtte fra uddannelsespuljen i 
regionen. Således er midlerne fra Undervisningsministeriet omsat til ny værdi, og det er vi rigtig begejstrede 
for. Det virkeliggør mulighederne for at gøre Ungdomsbyens tilbud tidssvarende og bæredygtige for 
fremtiden. I løbet af 2020 gik vi i med ZBC om at udvikle et lignende projekt, som vi sammen har ansøgt 
midler til her i 2021.  
 
Ungdomsbyen har ved udgangen af 2020 skærpet sine erhvervsforløbstilbud til grundskolens ældste klasser 
til kommuner, erhvervsuddannelser og erhvervslivet, så vi nu i 2021 tilbyder dem i både fysiske og virtuelle 
forløb fast. Det fungerer rigtigt godt og har i hjemmeskole-perioden her i 2021’s første måneder givet 
eleverne et pust fra virkelighedens verden. Erhvervsskolelærere har sat fliser op på værksteder i real time på 
baggrund af elevernes matematiske udregninger. Vi har haft gruppearbejde i ’breakout-rooms’. Brugt 
virtuelle tegneprogrammer, som 5D Planner, hvor eleverne har indrettet egne værelser til ungdomsboliger. 
Eleverne har brugt Geogebra-programmer til udregninger, vi har taget temperaturen på deres trivsel 
undervejs i browserbaserede programmer som Mentimeter. Eleverne har brainstormet i Padlet.  Med godt 
humør og pædagogisk erfaring har vi formået at holde elevernes computer-kameraer tændt med smil, sjov 
og nærvær. Vi har modtaget gode evalueringer og mange positive emojies-tilkendegivelser fra elever i hele 

Danmark.                   
Målet er nået. 
 
Delmål 4 
Udbrede kendskabet til FN's 17 verdensmål blandt elever og lærer i Danmark 
Ungdomsbyens verdensmålskurser og workshops blev udviklet til mange formater i 2020 i takt med 
efterspørgslen. Vi tilbyder nu elevkurser for enkelte klasser, som hedder Generation verdensmål. 
Voksenkursus for hele skolens personale hedder Kickstart verdensmålene. Vi har større workshops for hele 
årgange som efterskoler med op til hundredvis af deltagere. Som nyeste skud på stammen tilbyder vi nye 
online formater om verdensmål til skoler i Danmark.  
 
De mange erfaringer med formater gjorde, at vi kunne understøtte efterskolernes behov for nye 
onlineformater til deres projekt ’Fælles Forandrings’ (FF) - efterskolernes verdensmåls-projekt.  I 2020 
udgav vi et inspirationskatalog med efterskolerne om praksisfaglige og bæredygtige aktiviteter. Da corona 
ramte de fysiske aktiviteter fik FF behov for- i corona-forårsugerne - at udvikle energifyldte, engagerende 
og positive online workshops for 100 efterskoleelever ad gangen og webinarer for op til 1000 deltagere 
(elever og lærere) ad gangen om verdensmålene og bæredygtighed. Det stod Ungdomsbyen for. Kronen på 
værket blev én stor digital og fælles verdensmålsfestival på tværs af 10 efterskoler, hvor Ungdomsbyens 
medarbejdere var medværter i et ”streaming-studie” fysisk opsat på Baunehøj Efterskole. Festivalen fandt 
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sted 26.maj. Udviklingsminister Rasmus Prehn 
kom ”forbi online” og sagde hej til alle de 
medvirkende efterskoleelever og lærere. 
Festivalen fremstod, som et fyrværkeri af 
quizzer, elev-produktioner, musik og flere 
digitale lærings-resurser i spil, og kan streames 
her. Det satte et kæmpe skub i vores øvrige 
aktiviteter og gav os virkelig blod på tanden. 
 
Lande i syd: På grund af lockdown blev 
forbindelsen til skoler og lande i Syd midlertidigt 
afbrudt. Vi håber, at vi kan nå dem via digitale 
platforme, når vi er kommet forbi corona-
udfordringerne efter sommerferien 2021. 
Ungdomsbyen ønsker fortsat at understøtte 
verdensmål 17 partnerskab for handling med 
lande i Syd. 
 

I december bistod Ungdomsbyen Unesco’s 
verdensmålskole-netværks FN-mission 
 
Ungdomsbyen gik live 15.december fra Ungdomsbyens 
”livestudie” hvor to af de nye Unesco 
Ungeambassadører var værter og selv havde fået stor 
indflydelse på dagens program. 
Nominerede skoler viste deres indsendte FN-hilsner 
frem på hjemmesiden Unesco-asp.dk og 
dommerpanelet fandt en vinder, som blev hyldet af 
alle. 
Ungdomsbyen bistod med teknisk assistance, grafisk 
layout, koordinering og markedsføring på alle vores 
platforme for Unesco-netværkerne. 
En dejlig dag ovenpå meldingerne om endnu en 
lockdown i nogle hårdt ramte decemberdage. 
 
 

Larm for LGBT -platformen blev omdrejningspunktet for afslutningen på en skolekampagne, som 

Ungdomsbyen og LGBT + Danmark arrangerede. Influencerne Morten Münster og Emil Kildeskov Olsen 
blev inviterede til at sidde i dommerpanelet. 
Se omtalen forneden med screenshots fra Ungdomsbyens side på Facebook i 2020. 
Målet er nået. 
 
Delmål 5 
Styrke unges finansielle ansvar, kompetencer og styring 
 
Lærerstandens Brandforsikrings medarbejderskare blev udvidet i slutningen af 2020, så nye kræfter kunne 
medvirke til at undervise endnu flere elever i udskolingen i økonomi på kurset ”Fat om Finanserne” i 
efteråret. En egentlig redidaktisering af og udbredelse af kurset til andre dele af landet i samarbejde med 
en bank lykkedes ikke. På grund af corona var det svært at få hul igennem, eller bankerne havde andre 

https://www.facebook.com/286089768709680/videos/562842224379564/
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engagementer i gang. Ungdomsbyens pædagogiske medarbejder sad til gengæld i advisory board for ’Peng 
Pong’, et tilsvarende projekt til mellemtrinnet, udviklet af danske skoleelever og Danske Bank. Dette er nu 
på gaden. I skoleåret 2020 blev 40 x FoF-kurser i Ungdomsbyen booket og et mindre antal gennemført pga. 
corona i foråret 2020.   
Målet er nået under de gældende restriktioner for at undgå coronasmitte. 
 

 
 
 
Delmål 6 
Gøre Ungdomsbyens aktiviteter tilgængelige for flest mulige elever og lærer i DK 
Ungdomsbyens gjorde sine aktiviteter tilgængelige for flest mulige elever og lærere via vores koordinering, 
marketing, events, produktion af blogs, film, podcasts og gennem brug af digitale læringsresurser til deling.  
I den første del af året udviklede Ungdomsbyens sin interne og eksterne kommunikation med ekstern hjælp 
fra et markedsføringsbureau. Vi producerede fysiske plakater, postkort og bæredygtige kuglepenne til 
Læringsfestivalen i Bella Centeret. Vi udviklede en tilsvarende visuel identitet og lidt friskere 
kommunikation til vores sociale platforme på LinkedIn, Instagram, Facebook og to hjemmesider, hvoraf den 
ene er for UNESCO ASP netværket i Danmark.  
På plakaterne fremstår kendte danskere med citater om at være ung. Se de sidste sider i denne årsrapport.  
I maj streamede vi skolekampagne om LARM med hjælp fra kendte Youtube- influencere for at skabe 
opmærksomhed og interesse for vores aktiviteter og udbrede det gratis tilbud om medieplatforme, 
animationsfilm og tutorials til endnu flere. Vi streamede Efterskolernes Verdensmålsfestival og Unescos FN-
mission med hjælp fra unge Unesco-ambassadører. Desuden gav vi; 
 

• Ungdomsbyens hjemmeside endnu en omfattende SEO-opdatering. 

• Brugte Skoletube og andre læringsplatforme aktivt i vores tilbud og kampagner (Padlet, Menti, 
Quizzy, SurveyMonkey, Youtube og den slags.) 

• Lancerede 5 nye fede film på Ungdomsbyens YouTube-kanalen om bl.a. aktivistiske minoritetsunge  

• Udsendte podcasts om samarbejde på tværs af skoler i UNESCO om bæredygtighed til 7 lande. 

• Producerede to nye PR-film for vores erhvervsforløb på hjemmesiden til inspiration for andre 
lignende aktører. 

• I 2020 skrev vi blogs til lærerne med konkrete tips. De var om: 
- Bliv kompetent til bæredygtighed på en erhvervsuddannelse - fra podcast ’Samtaler om 

Uddannelse’ 
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- Lav LARM for LGBT på engelsk 
- Klassetrivsel skal ikke glemmes bare fordi klasseværelset er digitalt 
- Digital relationskompetence – hvordan gør vi? 

Sidstnævnte blog resulterede i et fysisk oplæg for lærere om, hvordan man underviser online og er nu et 
nyt kursus, vi kan tilbyde udvalgte lærergrupper.  
Målet er nået. 

 

Ungdomsbyens live-streamning                   
Udover opslag og blogs, så streamede Ungdomsbyen, som også ovenfor beskrevet en række 
begivenheder ’live’ på Facebook i maj 2020. I maj sad influencerne Morten Münster og Emil Kildeskov 
Olsen klar i dommerpanelet for Ungdomsbyen og LGBT+ Danmark's skolekampagne 'LARM for LGBT-
rettigheder'. Mellem seks udvalgte elevproduktioner udråbte de en vinder online i ”real time”. Alle 

deltagende klasser deltog som onlinepublikum. Vinderen blev 7.Z fra Skolen på Islands Brygge! . Se 
fotos her fra Facebook: 
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Fælles forandrings Verdensmålsfestival for efterskoler på Facebook 26.maj 2020  
Ungdomsbyen var medvært og -skaber af Danmarks første ONLINE verdensmålsfestival sammen med 
Fælles Forandring og Efterskolerne. FN's 17 verdensmål var omdrejningspunkt for efterskoleelever i hele 
landet. I løbet af dagen gæstede udviklingsminister Rasmus Prehn, Mogens Lykketoft, Operation Dagsværk, 
Verdens Bedste Nyheder, en bæredygtig kok og mange flere festivalen. Eleverne diskuterede uddannelses- 
og arbejdsforhold, globale udfordringer, om at handle lokalt, være klimaneutral, genbrug og forbrug, om 
processen fra Verdensmål til hverdagsmål, fordele og udfordringer ved at være vegetar, ligestilling mellem 
køn og hvordan unge kan være aktivister sammen og tage udgangspunkt i kompetencer, som de allerede 
har. En virkelig sjov og lærerig onlinedag for alle. Det blev Ungdomsbyens afsæt til nye online-formater 
resten af året i 2020. Hvilket vi stadig benefitter af. Se foto næste side. 
 
 

      

 
Foto: Rasmus Prehn gæstede onlinefestivalen. 
 
Se venligst plakaterne med citater fra kendte fra TV på de sidste tre sider af rapporten om at være ung, som 
frit kan downloades på Ungdomsbyens hjemmeside af alle interesserede. 

https://www.facebook.com/MortenMynster?__cft__%5b0%5d=AZULjktgcmABXKl6i2FUpBQ4TfCLXYtEl3avmaEJ8XM-z5mfyhnJZomiN_oPmGS72q6kyUi8R4effbhBvDJjoAuTNOjpc5vBJIt1i2zlkw5mhgSOthB8CdyoeJHl9extRehety3zSege_1_E5oZeNkn2u3oBJHh11xdOceisi8huMDqv7ioz8VCNZQlYcvRiXzk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MortenMynster?__cft__%5b0%5d=AZULjktgcmABXKl6i2FUpBQ4TfCLXYtEl3avmaEJ8XM-z5mfyhnJZomiN_oPmGS72q6kyUi8R4effbhBvDJjoAuTNOjpc5vBJIt1i2zlkw5mhgSOthB8CdyoeJHl9extRehety3zSege_1_E5oZeNkn2u3oBJHh11xdOceisi8huMDqv7ioz8VCNZQlYcvRiXzk&__tn__=-%5dK-R
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På vegne af Ungdomsbyens medarbejdere 
Malene Rungvald Christensen, leder i Ungdomsbyen, 05.03.2021 

 
 
 
Se venligst plakaterne med citater fra kendte fra TV på de næste tre sider til alle interesserede. 
Downloades fra Ungdomsbyen.dk 
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