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1. Om projekt UR2015 og resultaterne  
 
Projekt Udbredelse af Ungdomsråd 2015 (i daglig tale projekt UR2015) er et projekt, der 
blev nedsat som del af daværende Kulturminister Marianne Jelveds ungestrategi (i daglig 
tale URKRAFT) i 2015. Formålet med det 1-årige projekt var at udbrede tanken om ung-
domsråd til kommuner, der endnu ikke havde et ungdomsråd og facilitere oprettelsespro-
cessen af ungdomsråd i de kommuner, der gik med tanker om at oprette et.  
 
Projektet bestod overordnet af tre faser:  

1) Kortlægning af kommuner uden ungdomsråd og invitation til at deltage i projektet 
2) Seminarrække for kommuner, der tilmeldte sig projektet  
3) Et værktøj til alle kommuner, der arbejder med at starte ungdomsråd op 

 
Efter kortlægningen af kommuner uden ungdomsråd, blev 35 kommuner inviteret til at 
deltage i tre seminarer i løbet af 2015 (se bilag 1) med henblik på at oprette et ungdoms-
råd i deres kommune. De blev opfordret til at deltage med en gruppe på omkring 10 per-
soner, der bestod af både unge, kommunale kontaktpersoner samt politikere. Der var 12 
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kommuner, der tilmeldte sig projektet, og der blev afholdt tre seminarer i henholdsvis 
april, september og november (se bilag 2,3 og 4). 
 
Ved projektets afslutning er resultaterne følgende:  
 

1) Hjemmesiden www.ur2015.dk  
2) Håndbog til opstart af ungdomsråd  
3) Otte deltagende kommuner ved projektets afslutning. 

 
Ved projektets afslutning var status for de deltagende kommuner følgende:   
 
Konstituerede råd1: Sønderborg, Aabenraa og Assens (heraf har Sønderborg og Aaben-
raa søgt om medlemskab i NAU) 
 
Mangler politisk opbakning2: Helsingør og Egedal 
 
Har politisk opbakning, men har endnu ikke konstitueret sig: Faaborg-Midtfyn, Ny-
borg og Dragør  

 
Frafald: Fredensborg og Lolland har meldt fra undervejs i projektet på grund af proble-
mer med frafald af unge. Kerteminde og Struer er begge medlemmer af NAU (fra tidlige-
re), men har lignende udfordringer.   
 
Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind på at opstarte (og vedligeholde) et ungdoms-
råd, og det er som regel en lang proces. Derfor er kommunerne fortsat mange forskellige 
steder i opstartsfasen (jf. boksen ovenfor).   
 
Der er altså kommuner, der er konstituerede, nogle kommuner har politisk opbakning og 
nogle, der fortsat mangler den endelige politiske opbakning. Derudover er der fire kom-
muner, der undervejs forlod projektet. Hos størstedelen af kommunerne handlede det om, 
at de unge faldt fra. Det var der forskellige grunde til: F.eks. at gnisten til ungdomsrådsar-
bejdet forsvandt undervejs, at de syntes projektet resulterede i for mange fraværstimer i 
skolen, eller at de flyttede fra byen undervejs i projektet. Andre kommuner har tilkendegi-
vet, at der har været for lang transporttid til seminarernes afholdelsessted. Det har under-
vejs været kommunernes eget valg at vurdere, om det var udbytterigt at fortsætte i pro-
jektet.    
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Konstitueret råd betyder, at rådet har haft generalforsamling og dermed konstitueret sig som et ungdoms-
råd i kommunen.  
2 Byrådet har endnu ikke formelt vedtaget oprettelsen af ungdomsrådet. 	  
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2. Kommunernes udbytte af projektet  
	  
Ingen kommuner er ens, og ingen kommuner har haft det samme udgangspunkt, da de 
tilmeldte sig projektet. Netop derfor er det også meget forskelligt, hvad kommunerne har 
fået ud af projektet, men på baggrund af evalueringer fra seminarrækken (se bilag 5), er 
alligevel muligt at konstatere nogle overordnede tendenser: 
 

1) Erfaringsudveksling og sparring  
2) Øget sammenhold i internt i kommunerne og samarbejdserfaring 
3) Viden, idéer og inspiration til at starte et ungdomsråd  

 
For det første har kommunerne tilkendegivet, at det har været meget givende, at der har 
været adskillelige kommuner samlet til seminarerne, der alle har været i samme situation. 
Det har skabt en unik mulighed for at sparre på tværs af kommunegrænser og drage nyt-
te af hinandens erfaringer forskellige steder i processen. Det er både sket som en del af 
seminarernes fastlagte program, men også som en uformel dialog i løbet af dagen. Den 
uformelle dialog har både været kommunerne imellem, men også med facilitaorerne og 
oplægsholdere. Kommunerne har altså haft mulighed for løbende i projektet at opbygge 
netværk.  
 
For det andet har seminarerne bidraget til øget sammenhold internt i kommunerne. Semi-
narerne foregik over tre hele dage. Det har bidraget positivt til sammenholdet at være fy-
sisk samlet og arbejde intenst i længere tid ad gangen – frem for blot at mødes en aften i 
et par timer. I løbet af seminarerne har kommunerne arbejdet intenst i workshops, og det 
har været nødvendigt at deltage aktivt, reflektere og tage beslutninger undervejs. Derfor 
har kommunerne løbende styrket deres interne samarbejde, fordi det har været nødven-
digt at træffe en række beslutninger i fællesskab. Kommunerne er ligeledes blevet kastet 
ud i at samarbejde på tværs af forskellige niveauer, hvilket har bidraget til at nedbryde 
eventuelle barrierer mellem de unge, kommunale kontaktpersoner og politikere. I forlæn-
gelse af dette nævner flere kommuner at være blevet en sammentømret gruppe i løbet af 
seminarerne.   
 
For det tredje har der på seminarerne været fokus på inspiration og idégenerering. Det 
kan være svært at gøre sig tanker om, hvordan et ungdomsråd skal se ud i ens kommune 
uden at have en reel idé om, hvordan eksisterende ungdomsråd ser ud. Derfor har vi på 
seminarerne prioriteret at indsamle og præsentere eksempler på forskellige ungdomsråd 
rundt omkring i Danmark. Det har været hensigten at skabe et billede af, at der er mange 
forskellige former for ungdomsråd i Danmark, der ligeledes laver mange forskellige aktivi-
teter. Flere kommuner nævner i den afsluttende evaluering, at projektet især har givet 
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dem inspiration til det videre arbejde med ungdomsrådet, og at det har været gavnligt at 
få præsenteret en række eksempler på eksisterende ungdomsråd.  
 
Der har dog undervejs i seminarrækken været forholdsvis stor udskiftning internt i kom-
munerne, og løbende fastholdelse af de unge har været en udfordring. Dette har selvføl-
gelig haft betydning for sammenholdet internt i kommunerne gruppen.  
 
Derudover har vi oplevet, at det har været vanskeligt at få politikerne til at møde op. Der 
har ellers været en god mulighed for at møde politikerne i andre, og mindre formelle, 
rammer for de unge. På trods af tilbagemeldinger om deltagelse, har der alligevel været 
afbud. Det er ærgerligt, da der ellers her var et forum for politikerne til at høre de unge – 
og omvendt.  

3. Gode råd til arbejdet med ungdomsråd 
 
Her præsenteres en række gode råd, der henvender sig til til kommuner, der går med tan-
ker om at opstarte et ungdomsråd. De gode råd er baseret på erfaringer fra de deltagen-
de kommuner. Kommunerne har videregivet rådene på baggrund af deres deltagelse i 
projekt UR2015. De gode råd er samlet inden for overordnede temaer og er baseret på 
evalueringerne af seminarrækken (se bilag 5).  
 

1) Sørg for bred opbakning fra alle niveauer  
2) Hiv en dag ud af kalenderen, lær hinanden bedre at kende og find ud af, hvilken 

slags gruppe I er  
3) Brug andres erfaring på området   
4) Spring ud i det, vær lidt rebelske og vær ikke bange for at lege  
5) Tag jer god tid – det sker ikke overnight 

  
For det første bemærker flere kommuner, at det er væsentligt med opbakning fra alle ni-
veauer, før man begynder ungdomsrådsarbejdet. Alle har brug for hinanden – både de 
unge, den kommunale kontaktperson og politikeren. Det er f.eks. svært at skabe et link 
mellem lokalpolitik og ungdomsliv, hvis der ikke er politisk opbakning til projektet. Derfor 
er det først og fremmest vigtigt, at der er sikret opbakning fra alle kanter til projektet.    
 
For det andet er det vigtigt at skabe tryghed og tillid internt i rådet. Det er derfor centralt, 
at gruppen lærer hinanden bedre at kende – på tværs af niveauer. Hvis gruppen lærer 
hinanden bedre at kende, er det både sjovere at samarbejde, og der vil også være flere, 
der føler sig trygge i arbejdet. På den måde er der skabt de bedste vilkår for det videre 
samarbejde.   
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For det tredje er det vigtigt at indsamle erfaringer fra allerede eksisterende ungdomsråd. 
Det kan man f.eks. gøre ved at besøge ungdomsråd rundt omkring i Danmark. Der er ikke 
én formel for, hvordan et ungdomsråd skal se ud eller arbejde, og derfor kan man være 
usikker på, hvordan man skal indrette kommunens ungdomsråd. Det kan derfor være 
meget givende at lade sig inspirere af, hvad der allerede foregår ude i de danske ung-
domsråd i dag.  
 
For det fjerde er det væsentligt ikke at være bange for at springe ud i det – og huske at 
være lidt rebelske. Det er vigtigt at passe på, at dialogen omkring projektet ikke bliver ud-
vandet. Det kan f.eks. være en god idé at afholde en aktivitet, der tiltrækker andre unge til 
rådet. Det vigtigste er, at man ikke er bange for at gøre noget, men at man har lyst til at 
komme ud at lege, få lidt blå mærker, tage ved lære af dem – og så forsøge igen. Det 
værste, der kan ske er, at man er blevet en erfaring rigere.  
 
For det femte er det vigtigt ikke at forhaste sig i processen og tro, at et ungdomsråd kan 
stables på benene lynhurtigt. Det tager tid at etablere rådet og finde ud af, hvad man vil 
arbejde for. Derfor bør rebelskheden kombineres med en god portion tålmodighed. Det 
kan bidrage til, at ungdomsrådet i fremtiden bliver meget mere solidt funderet, fordi der 
ikke er taget forhastede beslutninger.      

4. Gode råd til facilitatorer  
 
Her præsenteres en række gode råd til at facilitere den proces eller det projekt, hvor flere 
niveauer skal samarbejde om et fælles mål. Projekt UR2015 handlede grundlæggende 
om, at deltagerne selv skulle bidrage med indholdet til netop det ungdomsråd, de ønske-
de sig. Vores vigtigste opgave har derfor ikke været at komme med svar, men derimod at 
stille spørgsmålene.  
De følgende råd bygger på de erfaringer, vi, i NAU, har gjort os undervejs i processen 
med at facilitere kommunernes opstart af ungdomsråd. Rådene bygger altså på vores 
erfaringer i projektet og henvender sig til dem, der skal facilitere en proces, der ligner se-
minarrækken i projekt UR2015. Rådene omhandler, hvad man skal være opmærksom på, 
når man faciliterer et samarbejde mellem forskellige niveauer. Her skal deltagerne: 
 

1) Være enige om begreber 
2) Opbygge relationer  
3) Deltage i dialogprocesser  
4) Føle ejerskab over indholdet  

 
For det første er vigtigt, at deltagerne snakker om, hvordan de forstår begreberne inden-
for det givne emne. Netop fordi et ungdomsråd tager så mange forskellige former i prak-
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sis, er det vigtigt, at deltagerne taler om deres egen forståelse af et ungdomsråd. Når del-
tagerne har talt sig frem til en fælles forståelse af begreberne, bliver samarbejdet frem-
over styrket.    
 
Det gjorde vi: Vi brugte helt simple øvelser (og mange post-its) til at facilitere dialogen 
internt i kommunerne. Helt konkret skulle deltagerne selv skrive deres forståelse af et 
ungdomsråd ned på post-its, hvorefter gruppen i fællesskab skulle udvælge i alt tre post-
its, der repræsenterede deres fæles forståelse af et ungdomsråd (se bilag 6, side 5).  
 
For det andet er det vigtigt, at sørge for, at deltagerne føler sig trygge i gruppen. Både i 
forhold til at turde sige noget højt, men også i forhold til at opbygge relationer til hinan-
den. Derfor er det vigtigt, at gruppen undervejs i processen opbygger relationer til hinan-
den.  
 
Det gjorde vi: Vi brugte konkrete øvelser, hvor deltagerne lærte hinanden bedre at ken-
de. Vi brugte øvelsen Market Space, der handler om at kortlægge sine egne styrker og 
svagheder i forhold til ungdomsrådsarbejdet – og dernæst kortlægge alle gruppens styr-
ker og svagheder visuelt (se bilag 6, side 4). På den måde får man et overblik over, hvem 
de andre i gruppen er, og hvordan de forskellige kompetencer kan komplimentere hinan-
den.   
 
For det tredje har en af de vigtigste opgaver for os været at facilitere dialogprocesser. På 
alle seminarer har vi haft forholdsvist store krav til, at alle deltagerne deltog aktivt i grup-
pesamtalerne. Som sagt er det ikke os, der har ligget inde med svarerne på, hvordan 
ungdomsrådene skulle se ud i kommunerne. Vores opgave har derimod været at få delta-
gerne til at tale meningsfuldt om emnet. Det betyder, at deltagerne selv skal udfylde ind-
holdet - hvilket kan være svært - og derfor er det vigtigt, at det sker inden for en faciliteret 
ramme.    
 
Det gjorde vi: Seminar 2 handlede det om selve organiseringen af ungdomsrådet (besty-
relse/ikke-bestyrelse, valg til rådet og relationen til den kommunale kontaktperson). I lø-
bet af dagen diskuterede deltagerne internt i rådet fordele og ulemper ved forskellige 
organiseringsformer i forhold til netop deres råd (bilag 6, side 10-11). På den måde var 
dialogen med til både at opbygge relationer og samtidig skabe en indholdsmæssig for-
ståelse af ungdomsrådsarbejdet i de respektive kommuner.    
 
I forlængelse af ovenstående er det for det fjerde vigtigt, at deltagerne, udover selv at bi-
drage til indholdssiden, tager ejerskab over indholdet. Det er deltagerne, der skal arbejde 
videre med ungdomsrådet i fremtiden. Når deltagerne tager ansvar over indholdet, føler 
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de også en ansvar for det kommende arbejde. På den måde får de lyst til at arbejde vide-
re og bliver klar til at arbejde videre mod målet.  
 
Som facilitator er det væsentligt at gøre sig sin egen rolle klart. Efter projektets afslutning, 
er det blevet endnu mere klart, at vi, i NAU, har haft rollen som både facilitatorer af dia-
logprocesserne og som rådgivere (på baggrund af vores kendskab til ungdomsråd). I så-
dan en situation er det vigtigt, at man er klar over, hvornår man er hvad. Ofte vil man både 
være facilitator og rådgiver på samme tid, og netop derfor er det vigtigt som facilitatorer 
at reflektere over sin egen rolle og vide, hvad man gør i konkrete situationer.    
 
Derudover er der to ting, der har været en hjælp i projektet: 1) At projektets form blev 
klarlagt meget tidligt og 2) erfaringsudveksling med referencegruppen. Konsulentvirk-
somheden 12byer faciliterede en workshop for os, der skulle hjælpe med at forme semi-
narrækken. Her blev vi klar over, hvad projektet helt konkret skulle indeholde, og hvad vi 
skulle gøre undervejs for at opnå projektets mål. Dermed kunne vi f.eks. under hvert se-
minar pege fremad og forklare, hvorfor vi havde valgt at gøre tingene i den rækkefølge, vi 
havde. På den måde vidste vi hele tiden, hvad det næste skridt i processen var. Derud-
over har vi løbende sparret med og fået feedback fra referencegruppen. Vi har modtaget 
mange relevante input fra interessenter, der arbejder med lignende problematikker, og 
erfaringsudvekslingen har været givende begge veje.  

5. Refleksioner over det fremtidige arbejde med ungdomsråd  
 
For NAU har projektet givet anledning til meget eftertanke omkring, hvordan man i fremti-
den kan og skal arbejde med ungdomsråd. Projektet har især gjort det klart, at 1) netværk 
mellem kommunerne er utrolig vigtigt og 2) at det nu er vigtigt at fokusere på ungdomsrå-
denes robusthed og bæredygtighed.  
 
Først og fremmest har projektet gjort det klart, at kommunerne har draget stor nytte af at 
vidensdele og erfaringsudveksle med hinanden. I fremtiden kan man med fordel arbejde 
videre med at etablere et stærkere netværk mellem kommunerne, da erfaringsudvekslin-
gen bidrager positivt til at komme videre i arbejdet. Her vil man kunne trække på konkrete 
erfaringer fra andre råd, der har stået i lignende situationer. Det kan f.eks. imødekommes 
ved at arrangere flere muligheder for, at ungdomsrådene kan erfaringsudveksle. 
 
Derudover handler det om, at de nyoprettede ungdomsråd bliver stabile og konsoliderede 
i deres kommune. Det er et behov vi, i NAU, også ser i mange af landets andre ungdoms-
råd. I NAU vil fokus derfor de kommende år være på at konsolidere og styrke de eksiste-
rende råd. Det er vores erfaring, at der er behov for at hjælpe rådene rundt i landet med at 
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få opbygget et solidt fundament. Det kan være med til at forebygge, at de for bliver pas-
sive eller opløses i en periode.  
 
Det følgende citat er NAU’s formand, Nicolai Boysens, refleksioner over, hvordan erfarin-
gerne fra projektet kan bruges fremover:  
 
”UR2015 har givet os en masse gode erfaringer, som vi kan bruge til opstart af nye råd 
efter projektets afslutning. Vi vil i arbejdet inddrage nogle af de værtøjer, vi har udviklet i 
forbindelse med projektet og de erfaringer, vi selv har gjort os samt de tilbagemeldinger 
opstartsrådene har givet.  
 
Vi vil i fremtiden have fokus på at gøre de råd, der er startet op i forbindelse med projek-
tet, til bæredygtige og robuste råd. Vi vil bl.a. have fokus på opkvalificering af medlem-
merne og erfaringsudveksling med andre ungdomsråd - såvel nystartede som etablerede.  
 
Ungdomsråd løser en lang række vigtige opgaver i kommunerne. Ungdomsrådet bidrager 
til at styrke ungdomskulturen gennem kulturelle events, ungdomshuse og mange andre 
projekter. Samtidig bidrager ungdomsråd til at sætte ungdomskulturen til debat og taler i 
den forbindelse de unges sag. Ungdomsråd styrker den demokratiske og politiske be-
vidsthed blandt unge gennem debatter, kampagner, workshops og meget mere. Samtidig 
er ungdomsråd de unges talerør overfor politikerne og kommunen og rådgiver dem til, 
hvordan man skaber bedre ungdomskommuner.  
 
NAU vil i den kommende tid arbejde med en servicestrategi, som skal klarlægge, hvordan 
forskellige råds behov bedst muligt opfyldes. I de kommende år vil NAU bl.a. arbejde 
med et større udbud af kurser, som skal give ungdomsrådene flere kompetencer til kon-
krete aktiviteter og til at agere som talerør for hele ungdommen. NAU vil desuden arbejde 
med de løbende udfordringer, man står overfor i ungdomsrådene, såsom rekruttering af 
unge, organisering af rådet, planlægning af projekter og kommunikation mellem unge og 
politikere”. 

/Nicolai Boysen, formand for Netværket af Ungdomsråd 

6. Opsamling  
 
Projekt Udbredelse af Ungdomsråd 2015 har haft til formål at udbrede ungdomsrådstan-
ken til danske kommuner uden et ungdomsråd og facilitere oprettelsesprocessen for de 
kommuner, der deltog i projekt UR2015. Projektet har resulteret i, indtil videre, otte nye 
ungdomsråd i Danmark, en hjemmeside samt en håndbog.   
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Kommunernes primære udbytte af deres deltagelse i projektet har været erfaringsudveks-
ling og sparring med andre kommuner, øget sammenhold i kommunerne samt viden, idé-
er og inspiration til at starte et ungdomsråd op.  
Projekt UR2015 har været lærerigt for både de deltagende kommuner og for NAU. Kom-
munernes erfaringer gennem projektet har været med til at give os et klarere billede af, 
hvad der er det vigtigste at have for øje – og give videre – til andre opstartende kommu-
ner. Det drejer sig f.eks. om at sikre en bred opbakning fra alle niveauer, prioritere at lære 
hinanden at kende og ikke mindst at turde springe ud det og samtidig have en god porti-
on tålmodighed. Som projektledere har vi i NAU også gjort os brugbare erfaringer i for-
hold til at facilitere lignende processer. Her har vi dannet os et overblik over, hvilke ram-
mer, det er vigtigt at sætte op for deltagerne. Det er, som facilitatorer, vigtigt at sørge for, 
at deltagerne taler samme sprog, opbygger relationer til hinanden, deltager i dialogpro-
cesser og føler et ejerskab over indholdet.  
 
NAU vil i fremtiden fokusere på at skabe robuste og bæredygtige råd ved at bruge de er-
faringer, vi har gjort os i projekt UR2015.  
 
 
 

Mette Bay Skov, d.17. december 2015 
Projektleder for projekt UR2015 

 
 

Oversigt over bilag 
1) Invitation til deltagelse i projektet  
2) Program for seminar 1 
3) Program for seminar 2 
4) Program for seminar 3 
5) Evalueringer fra seminar 1,2 og 3 
6) Håndbog til opstart af ungdomsråd  
 

 



KÆRE BORGMESTER
Jeg skriver til dig, da jeg gerne vil tilbyde din kommune at være en del af projekt ’Udbredelse 
af Ungdomsråd 2015’. Kulturministeren har udnævnt 2015 til at være unge-kulturår (#UR-
KRAFT 2015), og en helt central del af projektet er at styrke processen for opstart af ung-
domsråd i landets kommuner. 

Et ungdomsråd, der lykkes, er en kæmpe ressource i arbejdet med demokratisk dannelse og 
kulturudvikling blandt kommunens unge. Kommuner oplever, at unge både kan og vil tage 
ejerskab over deres ungdomsliv og søge medbestemmelse, hvis de får muligheden for det. I 
over halvdelen af landets kommuner, ser vi organiserede unge, der bidrager aktivt til udviklin-
gen af deres hjemstavnskommuner, og de taler om, at et aktivt ungeliv kan give dem lysten 
til – måske – en dag at vende tilbage. 

Men et vellykket ungdomsråd skabes ikke fra den ene dag til den anden. I samarbejde med 
Kulturministeriet tilbyder Netværket af Ungdomsråd derfor kommuner, der endnu ikke har 
et ungdomsråd, at være en del af projekt ’Udbredelse af ungdomsråd 2015’. Formålet med 
projektet er at facilitere en proces gennem en række seminarer, der hjælper jer med at tage 
de rigtige valg i forhold til at skabe et bæredygtigt ungdomsråd, der er langtidsholdbart for 
både de unge og det politiske system, og som på sigt vil fortsætte med at have indflydelse i 
kommunen.  

SOM DELTAGENDE KOMMUNE FÅR I:
• En unik chance for at deltage i et skræddersyet forløb fra de første skridt til et selvkøren-

de ungdomsråd

• Værktøjer til at sikre, at I vælger den mest bæredygtige model for netop jeres kommune

• Et fællesskab med andre kommuner, der vil styrke deres ungeinvolvering lokalt

• Et vigtigt redskab til at inddrage kommunens unge i det politiske system og skabe et 
vækstlag for unge ildsjæle. 

• … og på sigt et mere attraktivt ungdomsmiljø i kommunen

Det eneste I skal gøre som kommune er at samle et hold unge, embedsmænd og politikere, 
der kan deltage i en række udviklingsseminarer. Det kan I læse mere om i vedlagte beskrivel-
se af projektets baggrund, formål og forløb. 

Kulturministeriet har afsat 300.000 kr. til forløbet, som bliver ledet af Netværket af Ung-
domsråd og afholdt i samarbejde med konsulentvirksomheden 12Byer.

Tilmelding til første seminar skal ske senest d. 6. marts 2015 på mail: mette@nau.dk. Her 
skal I også angive et cirka antal på, hvor mange I deltager. Har I nogle spørgsmål, er I velkom-
ne til at kontakte Mette på mail: mette@nau.dk eller telefon: 27 28 50 97. 

De bedste hilsner

Mette Bay Skov
Projektleder
Netværket af Ungdomsråd (NAU)
+45 27 28 50 97  
mette@nau.dk

Februar 2015



OM PROJEKTET 
Projektet handler helt overordnet om at involvere de unge på deres egne præmisser. 
Kulturministeren har udnævnt 2015 til ungekulturår (#UR-KRAFT) og støtter i den 
forbindelse projektet ’Udbredelse af ungdomsråd 2015’. Det er et projekt, der i løbet 
af 2015 har til hensigt at facilitere processen i kommuners opstart af ungdomsråd i de 
kommuner, der endnu ikke har et ungdomsråd. Projektet tager form som fire seminarer 
i løbet af 2015, herunder Folkemødet på Bornholm.  

HVAD ER ET UNGDOMSRÅD? 
Et ungdomsråd er en demokratisk, frivillig ungdomsforening, der styres af de unge selv. 
I et ungdomsråd arbejder medlemmerne for styrkelsen af ungdomskulturen i lokal-
området og med indflydelse på lokalpolitiske, ungerelevante områder. Et ungdomsråd 
konstituerer typisk en bestyrelse på en generalforsamling, hvor bestyrelsesmedlem-
mer vælges ind og selv udformer ved-tægterne for rådet. Ungdomsråd er tværkultu-
relle og partipolitisk neutrale i tilgangen til deres arbejde med at forme lokalmiljøet.

FORMÅL 
Projektets formål er at bidrage til opstart af ungdomsråd i de kommuner, hvor der 
endnu ikke eksisterer et. Men formålet er ligeså meget at skabe aktivt med-borgerskab 
hos unge i kommunerne, hvor de har lyst til at deltage aktivt i demokratiet, søger reel 
indflydelse på forskelligartede kulturaktiviteter i deres kommune og har lyst til at på-
virke kulturaktiviteter i deres egen hverdag. Alle unge har og skal have mulighed for at 
deltage i projektet – også unge, der ikke umiddelbart søger indflydelse. Et ungdomsråd 
skal fungere som et samlingspunkt for unge, der har lyst til at de-battere, udfolde sig 
kreativt samt stifte nye bekendtskaber. 

PROJEKTBESKRIVELSE

Første seminar: 
Hvornår: Torsdag d. 16. april 2015 
Hvad: Det første seminar er startskuddet, hvor I hjælpes i gang med processen, kan 
udveksle erfaringer med andre kommuner og ligeledes selv udvikle jeres kompetencer 
gennem en række workshops. 

Hvor: Placering af første seminar bliver bestemt, når vi ved, hvilke kommuner, der delta-
ger i projektet.

Andet seminar (ikke obligatorisk)
Hvornår: 11.-14. juni 2015
Hvad: Folkemøde på Bornholm. På Folkemødet arbejder vi med ’Unges deltagelse og 
medborgerskab’. I samarbejde med Danske Almene Boliger, Dansk Arkitekturcenter og 
DUF afholder vi en række workshops, der fokuserer på unges deltagelse i demokratiet og 
genererer inspiration til arbejdet med ungdomsråd. 

Hvor: Bornholm

Tredje seminar
Hvornår: Oktober 2015
Hvad: Fokus for tredje seminar bliver at følge op de idéer, der er skabt i løbet af første 
og andet seminar. Her skal alle involverede (unge, embedsmænd og lokalpolitikere) dele 
erfaringer og arbejde videre med forankringen og bæredygtigheden af ungdomsrådet.

Fjerde seminar
Hvornår: November 2015
Hvad: Det fjerde seminar bliver et afslutningsseminar. Som kommune vil I gå fra semi-
nariet med et aktivt og bæredygtigt ungdomsråd, der er præget af godt samarbejde og 
som har lyst til at få indflydelse i kulturlivet i jeres lokalområde. Vi samler op og evaluerer 
processen og erfaringerne.

TIDSPLAN 
Projektet tager form som fire seminarer i løbet af 2015, der ligger i henholdsvis april, 
oktober og november. Der er også mulighed for at deltage på Folkemødet.



SEMINARERNES INDHOLD 
Hvert seminar skal bidrage til at styrke processen i opstarten og udviklingen af bæredygtige 
ungdomsråd, der er langtidsholdbare og på sigt vil fortsætte med at have reel indflydelse i 
kommunen. Workshopsne tager form med både eksterne oplægsholdere, der har bred erfa-
ring med ungdomsråd, men også aktiv deltagelse med henblik på at skærpe kompetencer 
og samarbejde for de involverede.  

VÆRKTØJER
Det er hensigten, at der skabes henholdsvist et fysisk og et digitalt værktøj, der begge skal 
hjælpe ungdomsrådenes arbejde og bæredygtighed på sigt. Det fysiske produkt skal fungere 
som et opslagsværk, hvor der vil være gode råd og redskaber, der kan bidrage til at facilitere 
et godt samarbejde med de unge. Det digitale produkt bliver en mere dynamisk platform, 
hvor kommunerne og de unge kan dele erfaringer.

FINANSIERING 
Alle seminarer, på nær Folkemødet, er finansieret af de 300.000 kr., som Kulturministeriet 
har afsat til projektet, dog med undtagelse af transport til og fra hvert seminar for deltager-
ne. Hvis I ønsker at deltage på Folkemødet er det ikke inkluderet i projektets finansiering (og 
er heller ikke obligatorisk), men derimod en frivillig mulighed for alle. 

HVAD SKAL VI GØRE SOM KOMMUNE FOR AT VÆRE MED? 
Jeres opgave er at samle et hold unge mennesker i alderen 15-25 år, der har lyst til at være 
med til at starte og udvikle et ungdomsråd i jeres kommune. Typisk hverves medlemmer på 
ungdomsuddannelserne. Dertil skal der kobles embedsmænd og politikere, der sammen 
med de unge, deltager i seminarerne. Der er ikke noget minimum eller maksimum for delta-
gere fra hver kommune, men vi foreslår omkring 10 personer i alt.    

NAU har eksisteret som forening siden 1995 og har en lang årrække af erfaring 
med opstart af, rådgivning til og forankring af ungdomsråd i landets kommuner. 
NAU står for den konkrete udførelse af projektet i samarbejde med referencegrup-
pen. 

REFERENCEGRUPPEN består af Ungdomsringen, Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd (DUF), Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning (DGS), Red Barnet Ungdom (RBU), Danske Skoleelever samt 
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Gruppen er nedsat på baggrund 
af deres viden på området. Referencegruppen skal sammen med NAU udveksle 
viden, erfaringer og idéer til projektet. 

12BYER er en konsulentvirksomhed, der inddrages som del af projektet på 
baggrund af deres kompetencer inden for facilitering af processer, deres erfa-
ringer med at arbejde i kommunalt regi samt deres forståelse for, hvordan unge 
kan involveres i lokale beslutningsprocesser. 12byer bidrager også til Folke møde-
indsatsen.      

HVEM ER MED I PROJEKTET? 
Projektet har Kulturministeriet som projektejer, Netværket af Ungdomsråd (NAU) 
som projektleder og en referencegruppe bestående af aktører, der sidder inde med 
uvurderlig viden på området. Derudover samarbejder vi med konsulentvirksomhe-
den 12byer omkring udvikling af seminarer. 



UR 2015: 1. SEMINAR

De bedste hilsner

Mette Bay Skov
Projektleder
Netværket af Ungdomsråd (NAU)
+45 27 28 50 97  
mette@nau.dk

Kære Aabenraa Kommune
 
Netværket af Ungdomsråd er rigtig glade for at byde velkommen til det første seminar i pro-
jektet ’Udbredelse af Ungdomsråd 2015’ og ikke mindst byde jer velkommen som kommune til 
projektet.
 
I dette brev finder I:
 

• Program for seminar 1
• Praktiske informationer
• Visualisering af seminar 1
• Overblik over det samlede forløb

 
Det første seminar handler om de allerførste skridt i processen i opstart af et ungdomsråd 
og har fokus på jeres formål og visioner, behov og udfordringer, roller og forventninger samt 
afslutningsvis en handlingsplan frem mod det næste seminar.
 
Vi glæder os meget til at se hvilke nye ungdomsråd, der opstår i det kommende år. Netværket 
af Ungdomsråd har mange års erfaring med opstart af, rådgivning til og forankring af ung-
domsråd i landets kommuner. Vi sætter derfor rammerne for skabelsen af nye ungdomsråd, 
men som deltagere på seminariet, skal I være med til at udfylde dem, så ungdomsrådet kan 
tilpasses netop jeres behov.
 
Vi vil gerne have, at I overvejer følgende spørgsmål specifikt i forhold til jeres kommune, før I 
møder op på det første seminar:
 

• Hvilke ressourcer kan I bringe i spil i jeres kommune med henblik på at sikre unges delta-
gelse i ungdomsrådsarbejdet?
• Hvilke behov er der i jeres kommune for at inddrage unge stemmer i det kommunale arbej-
de?
• Hvilke særlige potentialer ser I i jeres kommune i forhold til en bredere involvering af unge?

 
I skal maile jeres overvejelser til os inden det første seminar d. 22. april på: mette@nau.dk.
 
Vi glæder os meget til at se jer d. 22. april kl. 09.30 i Bygningen i Vejle. På næste side finder I 
praktiske oplysninger om dagen.
 
 



PRAKTISKE OPLYSNINGER

ADRESSE
Vi skal være i Bygningen i Vejle, der er en kulturel smeltedigel, som huser masser af kulturelle 
arrangementer.
 
Adressen er:
Bygningen
Ved Anlæget 14B
7100 Vejle
 
ADGANG TIL BYGNINGEN
Bygningen ligger centralt placeret midt i Vejle, i den gamle Palads Passage, der nu er blevet til 
butikscentret mary’s. Du skal bruge indgangen til centret for at komme til Bygningens hoved-
indgang.
 
PARKERING    
Der er to parkeringshuse. I P-Hus Albert (der ligger lige foran Bygningen) er der 300 parke-
ringspladser. Der er parkeringsafgift i perioden  mandag-fredag kl. 9-17 og lørdag kl. 9-14. I 
P-hus Tróndur (der ligger på Volmers Plads med adgang fra Dæmningen), er der kun få minut-
ters gang til Bygningen.
 
TOG
Fra Vejle Station er der ca. 10-15 minutters gang til Bygningen. 

FORPLEJNING
Der er fuld forplejning hele dagen, det vil sige let morgenmad, frokost samt eftermiddagska-
ge.

PAUSER
Vi holder løbende pauser i løbet af dagen. Så selvom pauserne ikke fremgår specifikt i pro-
grammet, så I nok få tid til at trække lidt frisk luft.



PROGRAM 1. SEMINAR

09.30-10.00:   VELKOMMEN OG CHECK-IN

    Alle deltagere bydes velkomne og checker ind – både i 
    cyperspace (mere om det på dagen) og som mødedeltagere.

    Der vil blive serveret en let morgenmad.

10.00-10.30:    NETVÆRKET AF UNGDOMSRÅD (NAU) BYDER   
    VELKOMMEN

    NAU vil kort fortælle om sin baggrund for at lede projektet og   
    projektets formål. NAU vil danne et overblik over hele forløbet   
    samt det første seminar.

10.30-11.00:    VI SPARKER DAGEN I GANG

    Indbyrdes i kommunen skal I lære hinanden lidt bedre at kende   
    gennem forskellige øvelser.

 
11.00-13.00:    WORKSHOP: SESSION 1. VI DRØMMER STORT

    Gennem forskellige øvelser vil I komme omkring følgende emner:

    1) Hvad er et ungdomsråd? Og hvad er det ikke?

    2) Hvilket formål skal jeres ungdomsråd have?

    3) Hvilken vision har I med ungdomsrådet?

 
13.00-13.30:    FROKOST
 



13.30-14.30:    INDSPARK UDEFRA

    Vi får besøg af dygtige oplægsholdere, der på hver sin måde har   
    erfaring med ungdomsråd. Oplæggene skal bruges som inspiration  
    til, hvordan I vil organisere jeres eget råd. Oplægsholdere er:

    Nicolai Boysen er formand for Haderslev Ungdomsråd, som han var  
    med til at starte som 13-årig. Nicolai vil fortælle om visionerne og  
    formålet med Haderslev Ungdomsråd, hvilke udfordringer, der har  
    været i at vedligeholde den frivillige opbakning samt om succes-  
    historierne.
 
    Jeppe Würtz Petersen er kommunal kontaktperson hos ungdoms- 
    rådet ’Arresten’ i Grenå. Jeppe er et vigtigt aktiv for ungdomslivet på  
    Norddjurs, hvor der over 5 år er blevet skabt et ungdomsråd fra bun- 
    den, hvor de unge føler et stort ejerskab.
 

14.30-16.15:    WORKSHOP: SESSION 2. VI LAVER EN 
    HANDLINGSPLAN

    Gennem forskellige øvelser vil I komme omkring følgende emner:

    1) Hvilke forventninger har I til hinanden i den kommende tid?

    2) Hvilke udfordringer tror I, der kan opstå, når I skal etablere ung- 
    domsrådet? Hvordan skal opgaverne fordeles mellem jer?

    3) Hvad skal der ske fra nu og frem til vi mødes igen? Hvilke idéer og  
    aktiviteter har I lyst til at prøve af inden september?  

16.15-17.00:    AFSLUTNING OG PÅ GENSYN

    Vi evaluerer dagen sammen og siger på gensyn

 
 
 
 



Formål med det første seminar 
	  
	  

	  
 
 
 
Overblik over seminarrækken  
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UR 2015: SEMINAR 2

De bedste hilsner

Mette Bay Skov
Projektleder
Netværket af Ungdomsråd (NAU)
+45 27 28 50 97  
mette@nau.dk

Kære Sønderborg Kommune
 
Netværket af Ungdomsråd er rigtig glade for at byde velkommen til det andet seminar i 
projektet ’Udbredelse af Ungdomsråd 2015’ . Vi håber, at I er kommet godt fra start efter 
det første seminar, og at I er klar til at blive inspirerede til det næste skridt mod et ung-
domsråd.  
 
I dette brev finder I:
     • Velkomst til andet seminar i rækken

• Opgaver forud for det næste seminar 
• Praktiske oplysninger
• Program for seminar 2

 
Dette seminar handler om, at vi nu skal udfylde de rammer, I var fælles om at sætte op på 
det første seminar. Det betyder, at I denne gang skal inspireres til, hvordan I kan organise-
re ungdomsrådet, så det passer til jeres kommune. Afslutningsvis skal vi brainstorme gode 
idéer, aktiviteter og projekter for ungdomsrådsarbejdet. 
 
Vi glæder os meget til at høre, hvad der er sket i jeres ungdomsråd siden april. Derfor 
begynder vi dagen med en runde, vi kalder ’Siden sidst’, hvor hver kommune skal præsen-
tere: 

     • Formål og vision for ungdomsrådet på nuværende tidspunkt
• Hvad der er sket i ungdomsrådet siden sidst (møder, aktiviter osv.)

Præsentationen må maksimalt vare i to minutter (da vi denne gang har samlet alle kom-
muner på samme dag), men det er op til hvert enkelt kommune, hvem der står for oplæg-
get. 
Derudover skal I finde frem til en udfordring, som I står overfor netop nu i jeres ungdoms-
råd, og som I ønsker sparring på. Dette er relevant for programpunktet ’Kommune-spar-
ring’.  
 
Vi glæder os meget til at se jer d. 17. september kl. 10.00 i Teatersalen hos DOK 5000 i 
Odense. På næste side finder I praktiske oplysninger for dagen.
Hvis I har nogle spørgsmål til dagen, er I velkomne til at skrive til: mette@nau.dk.
 



PRAKTISKE OPLYSNINGER

ADRESSE
Vi skal være i Teatersalen hos DOK 5000 i Odense. DOK 5000 ligger på Odense Havn og har 
til formål at samle erhvervsliv, ildsjæle og trendsættere og skabe et afsæt for aktiviteter. 
DOK 5000 er præget af et miljø, der inspirerer til en anderledes indgangsvinkel til arrange-
menter, koncerter og events. 

Adressen er:
Teatersalen 
Sverigesgade 20, st.th. 
5000 Odense C
(Indgang fra Landskronagade) 

 
PARKERING    
Kommer I i bil, er der en gratis parkeringsplads, hvis I kommer kørende ad Havnegade, 
drejer til højre ind ad Malmøgade og ind igennem den første port til højre - og så helt i 
bund til gruspladsen.  
 
TOG
Fra Odense Station er der ca. 15-20 minutters gang til DOK 5000. I skal gå ud på Danne-
brogsgade og så lige ud. 

FORPLEJNING
Forplejning i løbet af dagen indeholder frokost samt lidt sødt om eftermiddagen. Derud-
over vil der være kaffe og te. 

PAUSER
Udover frokostpausen holder vi løbende pauser i løbet af dagen, så I får tid til at trække 
lidt frisk luft.



PROGRAM: SEMINAR 2

10.00-10.45:   VELKOMMEN OG SIDEN SIDST

    NAU byder velkommen til seminariet. Alle kommuner 
    præsenterer formål, vision, og hvad der er sket siden sidst.   
  

10.45-11.10:    KOMMUNE-SPARRING

    Kommunerne sættes sammen to og to og sparrer på 
    hinandens udfordringer for ungdomsrådet netop nu. 

11.10-11.20:    PAUSE

 
11.20-12.00:    ORGANISERING: DEL 1

    Workshoppen handler om inspiration til og refleksion over,   
    hvilken organiseringsform, der passer bedst i jeres kommune.   
    Vi kommer omkring: 

    1) Forskellige organiseringsformer for et ungdomsråd 
    2) Ungeguidens rolle 
    3) Valg til ungdomsrådet 

12.00-12.45:    FROKOST
 



12.45-13.25:    ORGANISERING: DEL 2

    Vi arbejder videre med de tre punkter fra første del. Har I 
    allerede gjort jer tanker omkring ungdomsrådets organisering,  
    er dette en mulighed for at få nye inputs til ungdomsrådets 
    organisering mellem valgene og er ligeledes en mulighed for at  
    træde et skridt tilbage og reflektere over, hvorvidt I kan gøre det 
    anderledes næste gang. 

13.25-13.35:    PAUSE 

13.35-13.55:    INSPIRATIONSOPLÆG V/MIKKEL VINTHER
    
    Mikkel vil tage jer på en tur rundt i Danmark og besøge allerede  
    eksisterende ungdomsråd.     

13.55-14.30:    IDÉGENERERING 

    Vi skal brainstorme idéer til, hvad man kan lave i et  
    ungdomsråd. Til slut har vi et idékatalog med gode idéer til,   
    hvad I kan arbejde videre med i ungdomsrådet.

14.30-15.00:    AFSLUTNING OG PÅ GENSYN

    NAU afslutter seminariet, vi evaluerer dagen sammen og siger på  
    gensyn

 
 
 
 



UR 2015: SEMINAR 3

De bedste hilsner

Mette Bay Skov
Projektleder
Netværket af Ungdomsråd (NAU)
+45 27 28 50 97  
mette@nau.dk

Kære Assens Kommune
 
Netværket af Ungdomsråd er rigtig glade for at byde velkommen til det tredje seminar i 
projektet ’Udbredelse af Ungdomsråd 2015’. Seminariet er det sidste i rækken og dermed 
også projektets afslutning. Vi er spændte på at fremtidssikre de rammer, der hidtil er ble-
vet stillet op i forløbet og forhåbentlig bidrage til ungdomsrådets bæredygtighed. 
 
I dette brev finder I: 

• Velkomst til det tredje seminar 
• Overvejelser I skal gøre jer forud for seminariet
• Praktiske oplysninger
• Program for seminar 3

På det tredje seminar arbejder vi ud fra begreberne: Motivation, rekruttering og mobili-
sering. I løbet af dagen skal I blandt andet diskutere og reflektere over: Hvorfor er vi her? 
Hvorfor skal vi blive her? Hvilke aktiviteter kan engagere andre? Dagen byder også på 
kortere oplæg fra NAU og DUF.   

En del af seminariet kommer, som sagt, til at handle om rekruttering og mobilisering af 
nye frivillige til jeres ungdomsråd. Vi vil derfor meget gerne have, at I forud for seminariet 
har overvejet følgende: 

• En konkret udfordring, som I står overfor i forhold til rekruttering af nye frivillige   
 til jeres ungdomsråd. Det er vigtigt, at udfordringen er konkret og kan beskrives på  
 ca. fem linjer. Den kan f.eks. omhandle hvordan I skal rekruttere, hvor I rekrutterer  
 henne eller hvem I skal rekruttere (OBS! Husk maile udfordringen til os!)
• En konkret aktivitet, som I ønsker at arbejde videre med, hvor der er behov for ad- 
 skillige frivillige, dvs. flere frivillige end hvad der pt. er i ungdomsrådet.

Disse overvejelser skal i løbet af dagen bruges i workshopsene om henholdsvis rekrutte-
ring og mobilisering af frivillige. 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer d. 10. november kl. 09.30 i Studenterhuset i Odense. 
På næste side finder I praktiske oplysninger for dagen. Hvis I har nogle spørgsmål forud 
for seminariet, er I meget velkomne til at skrive til mette@nau.dk.   
 
 



PRAKTISKE OPLYSNINGER

ADRESSE
Vi skal være i Studenterhuset i Odense. Studenterhuset i Odense er drevet af frivillige, og 
det er de studerende, der i fællesskab bidrager til den daglige drift af huset. Huset rum-
mer både faglige, sociale og mere festlige arrangementer og er åbent for alle.  

Adressen er: 
Studenterhus Odense
Amfipladsen 6
5000 Odense C

 
PARKERING    
Der er en parkeringsplads ved Brandts Klædefabrik foran Studenterhuset samt et parke-
ringshus ved Café Biografen.
 
TOG
Fra Odense Station er der 1 km til Studenterhuset. Fra stationen skal I gå ud på Østre Stati-
onsvej, dreje til venstre ad Klostrevej, dreje først til højre og så til venstre ad Grønnegade. 
Derefter skal I dreje til venstre og følge Pantheonsgade -  og så dreje til venstre og følge 
Amfipladsen. 

FORPLEJNING
Dagens forplejning vil indeholde frokost, eftermiddagskage samt kaffe og te. 

PAUSER
Udover frokostpausen holder vi løbende pauser, og selvom disse ikke fremgår eksplicit af 
programmet, så skal I nok få tid til at trække frisk luft i løbet af dagen. 



PROGRAM: SEMINAR 3

09.30-10.00:   CHECK-IN & VELKOMMEN

    Alle deltagere checker ind ved ankomst og bydes velkomne. I   
    kan drikke en kop kaffe og finde jeres plads, inden program-  
    met begynder kl. 10.      

10.00-10.10:   NAU BYDER VELKOMMEN TIL SEMINARIET

    NAU byder velkommen til tredje og sidste seminar. Vi vil kort   
    fortælle om dagens program samt praktiske oplysninger   
    for dagen.     

10.10-11.55:    WORKSHOP: SESSION 1. MOTIVATION OG REKRUTTERING.

    Gennem forskellige øvelser skal vi diskutere og reflektere over  
    følgende: 

    1) Motivation del 1: Hvorfor er vi her? 

    2) Rekruttering: Hvordan får vi flere til at være her? 

    3) Motivation del 2: Hvorfor skal vi blive her i fremtiden? 

11.55-12.30:    FROKOST

 
12.30-13.15:    WORKSHOP: SESSION 2. MOBILISERING AF FRIVILLIGE. 

    Gennem case-arbejde beskæftiger vi os med, hvordan kon-  
    krete aktiviteter kan mobilisere frivillige.  
    
    4) Mobilisering: Hvilke aktiviteter kan engagere andre?



13.15-13.30:    NETVÆRKET AF UNGDOMSRÅD: SÅDAN KAN I BRUGE NAU

    NAU’s formand, Nicolai Boysen, og sekretariatsleder, Kathrine   
    Vogn, fortæller om, hvordan I kan få glæde af NAU fremover som  
     organisation. 

13.30-13.40:    PAUSE
    
    Der vil være kaffe, te og kage!

13.40-14.00:    UNGDOMSRÅDETS ÅRSHJUL 

    I jeres ungdomsråd skal I sammen udarbejde et årshjul for jeres  
    ungdomsrådsarbejde i 2016.  

14.00-14.15:    DUF’S INITIATIVSTØTTE OG LOKALE FOLKEMØDER V/DUF
    
    Cecilie Melin fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) vil fortælle om  
    DUF’s Initiativstøtte, hvor I som ungdomsråd kan søge støtte til  
    nye projekter samt om lokale folkemøder.    

14.15-15.00:    AFSLUTNING OG HELD OG LYKKE FREMOVER 

    NAU afslutter det sidste seminar. Vi samler op på dagen i fælles- 
    skab, checker ud og evaluerer dagen. 

 
 
 
 



EVALUERING:	  SEMINAR	  1
Køge

Spørgsmål	   Gns
Hvad	  syntes	  du	  om	  ankomst	  til	  seminariet	  og	  check-‐in?	   4,7
Hvad	  syntes	  du	  om	  NAU's	  velkomst? 4,3
Hvad	  syntes	  du	  om	  Vi	  sparker	  dagen	  i	  gang?	   4,8
Hvad	  syntes	  du	  om	  den	  første	  workshop,	  Vi	  drømmer	  stort?	   4,4
Hvad	  syntes	  du	  om	  Indspark	  udefra? 3,7
Hvad	  syntes	  du	  om	  den	  anden	  workshop,	  Vi	  laver	  en	  handlingsplan?	   4,5
Hvad	  syntes	  du	  om	  workshoppernes	  facilitatorer?	   4,8
Hvad	  syntes	  du	  om	  forplejningen	  i	  løbet	  af	  dagen?	   4,7
Hvad	  syntes	  du	  om	  at	  være	  i	  Tapperiet?	   4,2
Var	  du	  tilfreds	  med	  de	  informationer,	  der	  var	  givet	  inden	  seminariet?	   3,9
Gennemsnit	  total	   4,4

EVALUERING:	  SEMINAR	  1
Vejle	  

Spørgsmål	   Gns
Hvad	  syntes	  du	  om	  ankomst	  til	  seminariet	  og	  check-‐in?	   4,4
Hvad	  syntes	  du	  om	  NAU's	  velkomst? 4,1 	  
Hvad	  syntes	  du	  om	  Vi	  sparker	  dagen	  i	  gang?	   4,0
Hvad	  syntes	  du	  om	  den	  første	  workshop,	  Vi	  drømmer	  stort?	   4,1
Hvad	  syntes	  du	  om	  Indspark	  udefra? 3,6
Hvad	  syntes	  du	  om	  den	  anden	  workshop,	  Vi	  laver	  en	  handlingsplan?	   4,2
Hvad	  syntes	  du	  om	  workshoppernes	  facilitatorer?	   4,2
Hvad	  syntes	  du	  om	  forplejningen	  i	  løbet	  af	  dagen?	   4,7
Hvad	  syntes	  du	  om	  at	  være	  i	  Bygningen?	   4,7
Var	  du	  tilfreds	  med	  de	  informationer,	  der	  var	  givet	  inden	  seminariet?	   3,9
Gennemsnit	  total	   4,2

EVALUERING:	  SEMINAR	  2
Odense	  

Spørgsmål	  
Hvad	  syntes	  du	  om	  velkomsten	  og	  Siden	  sidst?	   3,8
Hvad	  syntes	  du	  om	  Kommune-‐sparring? 4
Hvad	  syntes	  du	  om	  	  Organisering	  (del	  1)?	   4,2
Hvad	  syntes	  du	  om	  Organisering	  (del	  2)?	   4,2
Hvad	  syntes	  du	  om	  Inspirationsoplægget	  v/Mikkel? 4,4
Hvad	  syntes	  du	  om	  workshoppen	  Idégenerering?	   4,1
Hvad	  syntes	  du	  om	  forplejningen	  i	  løbet	  af	  dagen?	   4
Hvad	  syntes	  du	  om	  at	  være	  Teatersalen	  hos	  DOK5000?	   4,3
Var	  du	  tilfreds	  med	  de	  informationer,	  der	  var	  givet	  inden	  seminariet?	   3,5
Gennemsnit	  total	   4,1



EVALUERING:	  SEMINAR	  3
Odense	  

Spørgsmål	  
Hvad	  syntes	  du	  om	  Workshop:	  Session	  1	  (Motivation	  og	  rekruttering)?	   4
Hvad	  syntes	  du	  om	  Workshop:	  Session	  2	  (Mobilisering	  af	  frivillige)?	   4,1
Hvad	  syntes	  du	  om	  Sadan	  kan	  I	  bruge	  NAU?	   4
Hvad	  syntes	  du	  om	  Ungdomsråders	  Årshjul	  ?	   4,4
Hvad	  syntes	  du	  om	  DUF's	  Initiativstøtte	  og	  lokale	  folkemøder	  v/DUF? 4,2
Hvad	  syntes	  du	  om	  forplejning	  i	  løbet	  af	  dagen?	   4,2
Hvad	  syntes	  du	  om	  at	  være	  i	  Odense	  Studenterhus?	   3,8
Gennemsnit	  total	   4,1



Evaluering: Seminar 1/Køge 
Kommentarer 
 
  
Kommunalt ansatte 
Hvad fungerede rigtig godt i dag:  

- Gode facilitatorer 
- Det var yderst velstruktureret, super god stemning fra starten af. Det var fedt at få 

en ordentlig forklaring på programmet. AWESOME facilitatorer.  
- Fordelingen af gruppearbejde 
- Icebreaker + oplæg 
- At vi var en blandet gruppe, der fik mulighed for at tale sammen og udforske, hvad 

et ungdomsråd er 
- Fin opdeling af dagen og gode øvelser  

Hvad kan vi gøre bedre til næste gang:  
- Et lokale med vinduer 
- Det kunne være fedt at høre om forskellige ungdomsråd  
- En kort introduktion af kommunerne – hvem var med? Vil gerne vide om de andre 

var ungdomsskoler eller kommunale ungdomsråd.  
- Mere tid til Vi drømmer stort 
- Mere direkte facilitering og styring i gruppen (vi kom tit ud på et sidespor). Gerne 

én person tilknyttet, lidt for mange input, når vi lige havde taget en beslutning 
Andre kommentarer:  

-  
 
Unge 
Hvad fungerede rigtig godt i dag:  

- At der var stillet opgaver  
- At alle var imødekommende og man følte sig slet ikke bange eller genert ved at si-

ge noget højt foran alle – og så var det selvfølgelig rigtig god mad! 
- Samarbejdet var rigtig godt på trods af, at vi ikke havde mødt hinanden før. Det var 

hyggeligt 
- Modellervoks og samarbejdet 
- Det var gennemført, på ingen måde kedeligt 
- Workshopsne, mad/drikke og diskussionerne internt i gruppen  
- Samarbejdet i gruppen og grupperne imellem 
- Jeg syntes at begge workshops fungerede rigtig godt, og temporet var helt per-

fekt. Det fik sat gang i tingene. Jeg synes også det var godt, at der var andet end 
workshops 

- At man kunne få godt med hjælp fra NAU og høre om andre, der havde været det 
igennem, som vi skal ende med 

- Der blev stillet god kritik. Det var fedt, at vi blev tvunget til at lave en tidsplan 
- Den gode mad. Alle var meget imødekommende 
- Workshops! 
- Gruppearbejdet, mad og pauser 



Hvad kan vi gøre bedre til næste gang:  
- Kunne være en case, f.eks. noget NAU har oplevet, muligvis noget, der har skabt 

problemer i andre ungdomsråd 
- Mere sparring med andre grupper  
- Flere øvelser med hinanden, fordi de var vildt sjove 
- Informationen fra vores lærer fra rigtig dårlig – og frokosten  
- Maden 
- Vinduer! Mere fysisk samarbejde sammenlagt med idéudviklingen 
- Ikke noget! 
- Mere vand 
- Skilte indenfor der reklamerer for NAU 
- Måske gøre så alle kommunerne blev blandet sammen 
- Mere vegetarmad. Dele oplæggene op, så man ikke fik to lige efter hinanden, det 

blev lidt tungt 
- Jeg synes godt, at programmet kunne være kortere. Til sidst var det meget lang-

trukkent  
- Vinduer! 
- Mere bevægelse, mere lys, mindre voksenoplæg 

Andre kommentarer:  
- I pauserne var jazzmusikken et kæmpe plus! 
- Jeg følte, at jeg lærte rigtig meget omkring det med unge, g hvad man skal tænke 

over før man kan få det i sin kommune 
- 9-16 er bedre 
- Jeg synes øvelser og gruppearbejde fungerede fint for at samle dem, der deltog fra 

kommunen og motivere dem. De fire unge, vi havde med, kendte ikke hinanden, og 
vi har ikke talt om ungeråd før, men nu opfatter de sig allerede som en gruppe, der 
er dem, der skal starte Ungerådet. Virkelig godt gået! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluering: Seminar 1/Vejle 
Kommentarer 
 
  
Kommunalt ansatte 
Hvad fungerede rigtig godt i dag:  

- Blandingen af oplæg og workshops (formiddagen gik hurtigt)  
- Vekslen mellem forskellige opgaver  
- Gruppediskussioner, materialer og HUR-oplæg 
- Workshopsne!  
- Gode fysiske rammer 
- Godt med tid for sig selv i de enkelte kommuner 
- Super godt med blanding af politikere, embedsværk og de unge! 

Hvad kan vi gøre bedre til næste gang:  
- Lidt stram tidsplan 
- Overveje en fælles workshop for politikerne, så de måske kan diskutere sammen 

omkring politiske emner  
- Kunne ikke høre de andre fremlægge (mikrofon påbudt!) 
- Mere information, så vi har mulighed for at forberede os. Er skuffet over indholdet, 

da jeg ikke føler vi er det rigtige sted. Vi kan ikke sætte mål, når vi ikke har define-
ret organisation af rådet og når vi ikke kender visionen. Sidste halvdel af workshop 
føles spildt. Desuden: Oplægget fra HUR var rigtig godt, det andet oplæg var for 
langt, og det var længe at lytte. Interessen og koncentrationen gik tabt.  

- Jeg mener ikke at ’modulere’ opgaven havde den store virkning på os. Derimod er 
de mere konkretiserende opgaver gode.  

Andre kommentarer:  
- Jeg troede vi ville få ’værktøjer’ med hjem – det fik jeg ikke. Vi kunne have lavet det 

derhjemme  
 
Unge 
Hvad fungerede rigtig godt i dag:  

- Jeg synes at handlingsforløbet var rigtig godt 
- Talerne fra de to unge mænd, som havde arbejdet med det her 
- De forskellige aktiviteter var gode, og vi fik prøvet mange ting af. Både fysisk, men 

også mentalt De forskellige workshops var spændende, dog en smule tidsmangel  
- Workshops, forplejning og workshops teamisne (unge, kontaktperson og politikere)  
- Handlingsplanerne vi skulle lave i små grupper. Stemningen var super god. Flinke 

mennesker der gav god hjælp. Man følte sig ikke overladt til sig selv, men de tog 
heller ikke styringen helt fra os 

- ALT! 
- Handlingsplanen!  
- Facilitatorerne var meget gode og sørgede for en god energi. Jeg kunne også godt 

lide, at man fik mange gode idéer fra andre ungdomsråd 
- At alle er i godt humør 
- Den første workshop 



- At lave workshops og gratis drikkelse. Øvelser var ok.  
- Energien! At der var pauser tit 
- Maden! 
- Handlingsplanen 
- At workshopsne havde noget fysisk vi kan tage med hjem. At der var morgenmad, 

når frokosten var så sent 
- Den første workshop. Jeg kunne godt lide, at der altid var nogen, der tjekkede, 

hvordan det gik hos os 
- Vi fik gode idéer til et ungdomsråd 
- Diskussionerne i gruppen var meget produktive og hjælpende at se muligheder og 

mål 
- Kommunikationen og musikken var rigtig god 
- Der var dejlig energi blandt oplægsholdere, NAU’ere osv.  
- Indspark udefra!  
- Måden hvorpå det blev udfoldet og nedskrevet 
- Det hele! 
- De to erfarings-cases fra Haderslev og Norddjurs 
- Generelt gode facilitatorer 

Hvad kan vi gøre bedre til næste gang:  
- Det er svært at gøre noget ved, men tiden var knap. Der kan nok laves færre skridt 

hen ad dagen og have længere tid ved hver post  
- For stram tidsplan. Måske færre emner og mere tid? 
- Længden af tid til de forskellige aktiviteter 
- Fordele tiden bedre, til visse tider blev det stressende  
- Lidt mere tid til nogle af tingene. Ellers var længden på dagen fin.  
- Længere spisepause 
- Mere musik 
- Mikse kommunerne sammen og lære hinanden at kende til andre projekter 
- Længere end 5. min. pause. De snakkede meget om politik, hvor vi mere var om 

aktiviteter 
- Maden var kold, men ellers var det meget fint 
- Ikke så lange foredrag. Længere pauser 
- Ikke at blive hastet på, når vi laver en opgave  
- Ikke nogen foredrag 
- Længere spisepause 
- Ligge lidt mere tid til pauser. Vi kan nok godt undvære morgenmaden, hvis froko-

sten rykkes en time frem. Så sparer I penge, og vi sparer tid J  
- Give information omkring, hvad vi skal lave på seminariet. Mere information om-

kring selve ungdomsrådet på seminariet 
- Gøre klart at hver kommune får en ’vejleder’ 
- Ikke så lange oplæg og bedre ’energizer’ 
- Gør det lidt mere konservativt, mindre råb, mere leg 
- Det var voldsomt pædagogisk. Vi besvarede spørgsmål inden seminariet, som al-

drig blev nævnt, hvad sker der for det?  
- Færre, men længere pauser 
- Lave det mindre gøglet! 



- Enkelte gruppers præsentation af enkelte workshops kan måske samles i én eller 
kortes ned/strammes op 

Andre kommentarer:  
- Talen af Jeppe og Nicolai var god og fyldig med mange relevante informationer og 

viden  
- Jeg forstår ikke, hvorfor Bygningen hedder Bygningen  
- Fedt, mand! 
- Tak! 
- Lidt længere spisepause, så både mad og indtryk kan diskuteres. En time ville 

passe bedre 
- Det er lidt længe at vente fem måneder på input om organisering. Vil gerne i gang 

med at tænke på det nu også.  
 
Politikere 
Hvad fungerede rigtig godt i dag:  

- Alsidigheden  
- Gruppearbejdet og at hver session ikke tog for lang tid 
- At vi som en gruppe havde mulighed for at snakke sammen og få lavet en slagplan 

for det videre forløb. Gode indspark udefra. God ledelse af seminariet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluering: Seminar 2/Odense 
Kommentarer 
 
 
Unge 
Hvad fungerede rigtig godt i dag:  

- Varierende oplæg/workshop 
- Rigtig god og hyggelig stemning 
- Jeg kunne godt lide, hvordan I fremlagde, det lød sikkert og fortroligt 
- Der var gode informationer  
- At I, som arrangører kom rundt til bordene og kom i dialog 
- Godt struktureret med tid 
- Gode taler og forskellige arbejdsformer  
- Sparring og idégenerering!  
- Sparring – dejligt at udveksle med andre kommuner! 
- Alt! Det var bare super J  
- Stort set alt! 
- Alt! 
- Samarbejdet med de andre kommuner  
- Fremlæggelserne var gode – og godt med Prezi 
- At tale sammen i grupper om organisering 
- At vi har blandet os med forskellige kommuner, så vi kunne få ny inspiration og 

idéer 
- Rigtig dygtige fremlæggere 
- Fedt at få en idé om, hvordan man kan styre en ungdomsråd 
- Dagsordenen blev holdt fint, godt med pause, inspirerende og spændende ting, 

der blev diskuteret 
- Mikkels oplæg! Kommune-sparring! 
- At kommunerne skulle snakke sammen i begyndelsen 
- God stemning! Der var plads til alle råd, selvom vi ikke var samme sted. Lækkert 

med jazz J Super med præsentationer! 
- Godt og velformuleret Prezi! 

Hvad kan vi gøre bedre til næste gang:  
- Mere tid til at gå i dybden med sine idéer 
- Pas! 
- Mere snak 
- Bedre velkomst, giv kommunen mulighed for at genopfriske deres projekt til de 

andre før de begynder at snakke om udfordring  
- Drop båthornet 
- Mad til vegetar (spiser ikke fisk)  
- Mere mad  
- For overfladisk inspiration 
- Læg det ikke på en hverdag 
- Inspirationsoplægget skulle være mere relevant  
- Mere samtale og snakke kommunerne imellem 



- Ville gerne have brugt mere tid på nogle af opgaverne, det ville være fedt at blande 
kommunerne mere  

Andre kommentarer:  
- Sejt projekt!  
- For lidt mad L  
- Få en ud og snak om, hvordan man søger penge og hvilke krav man skal opfylde  
- I er bare super cool!  
- Det skal ikke lægge på en hverdag, får fravær 

 
 
Kommunalt ansatte 
Hvad fungerede rigtig godt i dag:  

- Ungeguide-delen og idégenerering  
- Godt oplæg fra Mikkel  
- Godt fokus på det faglige indhold 
- Gode øvelser, hvor alle var ”på” + øvelserne i sig selv var stor inspiration!  
- Flowet og den stramme styring + passende antal og længde af pauser 
- Jeg synes, at idéudviklingen fungerede rigtig godt. I var alle super lækre! Tak for et 

godt seminar  
- At arbejde med mere konkrete ting. Fedt med modeller der forklarer! 
- Oplæggene, idégenerering og at snakke med andre kommuner 
- Der hvor hele salen snakkede. Det var fedt at udveksle med andre 
- At man mødes med andre kommuner og fik networket 
- At have anledning til at drøfte i sin egen delegation imellem de inspirerende oplæg 
- Strukturen og UR2015-teamet var virkelig på og fyldt med energi 

Hvad kan vi gøre bedre til næste gang:  
- Mere forplejning 
- Mere mad + sojamælk til kaffen 
- Sparring imellem kommuner, der er nået langt og kommuner, der ikke er nået så 

langt 
- Jeg ville gerne have snakket mere med folk fra andre kommuner, jeg synes, at det 

var lidt ærgerligt, at vi sad samme sted under hele forløbet 
- Bedre indeklima, forplejning, toilet 
- Mere snak med de andre kommuner, måske med dem fra nærområdet 
- Mere tid i grupperne 
- Evt. udnytte den tværgående sparring mere, evt. mere sparring/rådgivning med 

NAU’s konsulenter, evt. opdelt ansatte/erfaring og unge/erfaring 
- Større mulighed for fri sparring og spørgsmål. Manglede lidt erfaringsudveksling 

Andre kommentarer:  
- Det kunne være fedt, hvis der næste gang bliver taget hensyn til veganere 
- Tak for i dag <3  
- Tak for et generelt godt seminar! 
- Fed dag! 

 
 
 



Politikere 
Hvad fungerede rigtig godt i dag:  

- Sparring og idégenerering 
 

Hvad kan vi gøre bedre til næste gang:  
- Vi var langt i processen omkring organisering, derfor dårlig score her 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluering: Seminar 3/Odense 
Kommentarer 
 
Unge 
Hvad har været det mest givende ved at deltage i projekt UR2015?  

- Det var sjovt 
- Informationer om at deltage i/blive et ungdomsråd 
- Alt ved UR2015 – det var bare superfedt 
- Det er, at vores kommune har fået mere selvtillid til at kunne starte et ungdomsråd 

op og komme godt i gang  
- Værktøjer til at starte et ungdomsråd ordentligt op 
- Jeg er kommet herfra med rigtig meget, men især hjælpen fra opstart til slut 
- inspiration samt erfaringer. Et skub til at komme rigtig godt i gang 
- Har fået rigtig meget ny erfaring med hjem 
- Mere viden omkring ungdomsråd 
- Synes at jeg har fået nogle nye værktøjer og læren om det projekt, vi er i gang med  
- Nye kontakter og erfaringsudveksling 
- Inspiration  og nye idéer 
- Nyt gå-på-mod og nye idéer og inspiration 
- Masser af idéer og muligheder  
- Masse idéer og motivation. Har fået meget mere viden 
- Det bedste var, at vi igennem seminarerne blev tættere knyttet som gruppe  
- Idéer og møde hjælpende folk fra NAU 
- Idéer, en plan, hjælp 
- At diskutere forskellige problemstillinger med unge fra andre ungdomsråd 
- At få struktureret/organiseret årshjulet  

 
Hvad har du savnet i projekt UR2015?   

- Bedre kontakt til eksisterende ungdomsråd 
- Jeg har ikke savnet noget J  
- At have været blandet lidt mere med dem fra andre kommuner – nye idéer 
- Lidt mindre rundkredspædagogik  
- Lidt mere tid til workshops – og på nogle punkter et mere sandt billede af NAU  
- Håndtering af skeptiske politikere  
- Frisk luft 
- Mere selvstændigt arbejde  
- Alt har været perfekt! 
- Flere historier fra dem, som allerede arbejder med ungdomsråd 
- Mere arbejde på tværs af kommuner, mere idéudveksling 
- Mere frihed, det var lidt gøglet 
- Bedre tidsstrukturering til de vigtige ting 
- Mere tid til at snakke med andre ungdomsråd i de forskellige workshops  

 
 
 



Hvilket værktøj, du har fået i projektet, har været det mest brugbare?  
- Årshjulet x11 
- URKRAFT 
- At få skrevet ens tanker ned omkring et ungdomsråd 
- Det er nok de fleste af de materialer, vi har brugt gennemgående 
- Hvordan man kan bruge NAU 
- Sparring med de andre kommuner 
- Rekrutterings- og fastholdelsesværktøjer til videre arbejde  
- De fire S’er  
- Workshop om mobilisering  
- Rekruttering/motivation  
- Sparring med andre ungdomsråd  
- Jeg synes, at årshjulet var en god idé 
- Reel information omkring ungdomsråd 
- Erfaringsudveksling med andre kommuner giver overskud og overblik over egne 

udfordringer  
- Brainstorming  
- Motivation 
- Mobilisering 
- Idéer fra andre grupper, netværk websites 
- Rekruttering  

 
Hvilket råd vil du give kommuner, der går med tanker om at starte et ungdomsråd? 

- Kom i gang, let røven og vær lidt rebelske 
- At kontakte NAU 
- At de starte et ungdomsråd med det samme 
- Gør det! 
- Gør det! Det kan styrke unges selvværd – og hav tillid til de unge samt tålmodighed 
- Kontakt NAU og kom i gang 
- Spring ud i det! Og sørg for god kommunikation mellem unge og kommune og 

gerne direkte kontakt   
- Hent inspiration fra andre steder, lær af andres fejl og start med et godt udgangs-

punkt med stor opbakning – så kommer man længst 
- Spring ud i det og sørg for at afstemme og opretholde dialogen, så alle parter er 

indforståede med projektet  
- Få dog lavet det ungdomsråd! 
- Spring ud i det, for det skal nok blive godt 
- At lave aktiviteter i ungdomsrådet, der tiltrækker andre unge  
- Gør det! Det motiverer unge og giver en god indsigt i kommunen  
- Tag jer god tid – it doesn’t happen overnight J  
- Gå i gang og kontakt Susanne Campusråds koordinator – hun kan alt! 
- Spring ud i det og gem økonomien til sidst 
- Spring ud i det – de fleste unge vil gerne deltage 
- Ansæt Susanne Skjønnemann 
- Vær skør og ikke bange for at lege 
- Brug disse seminarer og vælg unge, der i forvejen er aktive i forskellige råd 



Andet:  
- Tak J  
- Super god prezi! 
- Tak for i år – og håber vi ses næste år! 
- Super fedt arrangement! J  
- For lille lokale og dårlige stole – bedre lokale til seminar 2 
- Jeg kunne bedre lide det sidste lokale, hvor vi var 
- Det var super godt! 
- Velstruktureret forløb! 

 
Kommunalt ansatte 
Hvad har været det mest givende ved at deltage i projekt UR2015?  

- Vidensdeling med andre kommuner  
- 2. seminar  
- Hjælp til at sætte fokus på ting, vi skal igennem 
- At høre de andres erfaring 
- Motivering/oplysning og idéer til de unge 
- Vidensdeling/inspiration  
- Teambuilding de unge imellem har været godt 
- At få hele dage til at arbejde sammen om opstarten af ungdomsråd på tværs af 

egne ’sektorer’  og med god inspiration udefra  
- Netværk, støtte, viden om, hvad man kan bruge NAU til. Rigtig godt at vide, at der 

er noget konkret at ’give’ de unge i rådet i form af uddannelse, workshops mm.  
- Det er godt at få talt om motivation for de unge 
- Idégenerering 
- At blive sammentømret med vores unge og få konkrete værktøjer 

 
Hvad har du savnet i projekt UR2015?   

- Mere netværk  
- Mere vidensdeling mellem kommuner  
- Tid til refleksion med de unge over tiltag/forslag 
- Mere tid til at besvare spørgsmål/arbejde 
- En alternativ måde at få politikerne engageret på end ved at skulle deltage i hele 

dage forskellige steder i landet 
- Materialer man kan tage med hjem og læse igennem  
- Mere tid til det enkelte gruppearbejde – vi blev ikke færdige og fik ikke fordybet os 

 
Hvilket værktøj, du har fået i projektet, har været det mest brugbare?  

- Oversigten over organiseringsformen  
- At kombinere politisk arbejde med events 
- Idékatalogerne, årshjulet, inspiration til alt det formelle (seminar 2) 
- Fandt seminar 2’s måde at skabe refleksion over form (til at opnå formål) meget 

konkret og konstruktivt 
- Årshjulet, medlemskab/kendskab til NAU + netværk/inspiration og motivation 

blandt de unge ved at deltage i seminarer  
- De praktiske eksempler  



- Årshjulet 
 
Hvilket råd vil du give kommuner, der går med tanker om at starte et ungdomsråd?  

- At have en tydelig rekrutteringsplan og være dér, hvor de unge er 
- Besøg de ungdomsråd, der er i gang og gør brug af deres erfaring  
- Kig på NAU’s hjemmeside 
- Brug elevrådene/træk på rektorerne på uddannelsesstederne à få opbakning fra 

de store  
- Sikre bred opbakning og sørg for at samarbejde med de aktører, der allerede har 

engagerede unge – på en måde, hvor de ikke føler, at vi ’stjæler’ dem 
- Gør det, de unge ønsker og ikke det, kommunen ønsker. Vis at de unge bliver taget 

alvorligt! 
- Tal med andre kommuner 

 
Andet:  

- Alle burde arbejde med unge J  
- Der kunne være indlagt lidt tid til at kontaktpersoner/ungeguider kunne sparre om, 

hvordan man arbejder med det fra den position  
 
Politikere 
Hvad har været det mest givende ved at deltage i projekt UR2015?  

- At møde de unge  
 
Hvad har du savnet i projekt UR2015?   

- Mere tid til at snakke lokalt arbejde 
 
Hvilket værktøj, du har fået i projektet, har været det mest brugbare?  

- Årshjulet  
 
Hvilket råd vil du give kommuner, der går med tanker om at starte et ungdomsråd?  

- Sig ja – gør det! Og bak op politisk  
- Mød op! 

 
 
 

 
 
 


