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Referatsamling af emner der berør de unge i Aalborg Kommune, 2016



Foruden valg til et nyt Ungebyråd, var et punkt på 
dagordenen deltagelse i workshops, hvor de unge fik 
mulighed for at debattere relevante emner for unge i 
Aalborg kommune.

Workshops: Der blev diskuteret og fremlagt 
konstruktiv kritik fra de unge omkring følgende 
emner:

 ¾ Den nye folkeskole 

 ¾ Bæredygtighed og miljø

 ¾ Aalborg Ungebyråd

 ¾ Sundhed og sociale medier 

 ¾ Unge og EU

 ¾ Iværksætteri

Dette hæfte er udarbejdet på baggrund af de 
referater, som blev skrevet under debatterne mellem 
de unge i workshops. Hæftet skal ses som værende 
retningsgivende for, hvilke temaer og problematikker 
der berører de unge i Aalborg Kommune. Der er taget 
udgangspunkt i de unges sprog og formuleringer, og i 
flere tilfælde kan der forekomme eksempler, der kan 
virke som gentagelser. 

Ungebyrådets fremtidige arbejde tager udgangspunkt 
i dette hæfte. Det er Ungebyrådets ansvar at 
udvælge enkelte temaer, som i det næste år vil være 
retningsgivende for rådets politiske arbejde.

God læselyst.
På vegne af Aalborg Kommunes unge, UngAalborgs 
demokratikoordinatorer.

Side

Til kongressen deltog 518 unge i alderen 13-19 år fra Aalborg Kommune. Både kommunens 
folkeskoler og ungdomsuddannelser var repræsenteret.

Den 16. September 2015 
afholdte UngAalborg i 
samarbejde med Aalborg 
Ungebyråd en politisk 
Ungekongres i Solsidehallen 
i Nørresundby.
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Workshop 1 
Den nye folkeskole 

De unge diskuterede forskellige spørgsmål omhandlende 

folkeskolereformen og dens påvirkning af dagligdagen 

– herunder positive og negative oplevelser, forslag 

til forbedringer og hvordan folkeskolen gøres mere 

international.

Oplevelser med 
skolereformen 
De unge blev spurgt om deres indtryk og oplevelser omkring 
skolereformen. De unge havde blandede oplevelser med 
folkeskolereformen, alt efter hvilken skole de går på, men 
mange er enige i, at implementeringen af reformen vil tage 
tid og er et langsigtet projekt. Læs flere synspunkter og 
forslag til forbedringer i nedenstående:

Oplevelser
 ¾ For lange skoledage og for mange lektier 

 ¾ For mange timer

 ¾ Mangler disciplin 

 ¾ Ingen fritid 

 ¾ Træt sidst på dagen 

 ¾ For lidt bevægelse 

 ¾ Mange lektier og lange skoledage – vi holder fri, når læreren 
aflyser

 ¾ Det har været hårdt at være længere i skole.

Positive oplevelser 
 ¾ Ingen lektier (nogle skoler)

 ¾ det er godt, for så har vi mere fritid 

 ¾ Lektie caféen

 ¾  Har været okay

 ¾ Nogle gang har vi et kvarter og andre dage 1½ time. 
Onsdag og fredag har vi lange lektiecafeer. 

 ¾ Man kan nå at lave sine lektier i skoledagene 

 ¾ Vi laver vores lektier på skolen med hjælp eller hjemme – 
men hvis vi ikke laver lektier, skal man i lektiecafe næste 
gang. Det er godt, for så er der ansvar og straf, hvis man 
ikke gør det 

 ¾ Man kan selv vælge, om man er hjemme eller på skolen, og 
lektiecafeen ligger altid sidst på dagen. 

 ¾ Det er dejligt, at man kan få tid til at lave lektier efter skole 
og få hjælp af en lærer  

 ¾ Vi lærer mere fra kl. 8-14

Negative oplevelser 
 ¾ Dagene er for lange 

 ¾ De sidste timer er svære at koncentrere sig i

 ¾ For mange lektier - og for lidt tid til at lave dem

 ¾ vi får for meget for til at kunne nå at lave

 ¾ vi kan ikke nå fritidsinteresser 

 ¾ Stadig dag-til-dag lektier

 ¾ Den tvungne lektiecafe er dårlig, fordi de elever, der ikke har 
brug for lektiecafe, forstyrrer dem, der har meget brug for 
hjælp.

 ¾ Vi har ikke fået mere idræt og bevægelse. Det sker kun, når 
der er vikar

Obs: Eleverne har forskellige holdninger til lektier og 
lektiecafeerne, fordi de er implementeret forskelligt. 
Derfor er der udsagn, der modstrider hinanden.

Forbedringer
 ¾ Mindre matematik

 ¾ Færre timer

 ¾ Mere idræt og bevægelse 

 ¾ Mere understøttende undervisning 

 ¾ Kortere dage – mere tid til fritidsinteresser 

 ¾ Morgenmad på skolen kunne være godt, så man ikke skal så 
tidligt op 

 ¾ Vi vil gerne mere ud af skolen – eksempelvis på hyttetur 
og lejrture i stedet for at sidde på røven i skolen. Det er lidt 
sjovere

 ¾ Færre lektier (de skal kunne nås at laves i skoletiden)  

 ¾ Flere pauser

Hvordan får vi ”Verdens bedste skole” i 
Aalborg?

De unge blev spurgt om, hvordan den perfekte skoledag ville 
se ud, hvis de selv fik opgaven at tilrettelægge en skoledag.

Konkrete forslag til den perfekte skoledag

 ¾ Morgenmad på skolen – eksempelvis kl. 8.00

 ¾ Møde klokken 8.30 

 ¾ Fri klokken 12.00 
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 ¾ Man får ikke så meget ud af de sidste timer – man gider ikke 
mere 

 ¾ Ingen tysk

 ¾ Ingen i vores gruppe kan lide tysk

 ¾ Mere bevægelse

 ¾ Mere ude af huset 

 ¾ Lave opgaver udendørs, så vi ikke er samme sted hver dag

 ¾ Mere mad 

 ¾ Gratis kantine

 ¾ Flere valgfag 

 ¾ Flere fritimer også (Gistrup)

 ¾ Mere variation i fagene

 ¾ Mere undervisning uden for skolen - eksempelvis 
demokratidag – zoo besøg – brobygning 

 ¾ Fri kl.13.00 to dage om ugen og fri klokken 14.00 tre dage om 
ugen

 ¾ Mere IT i skolen så vi slipper for at bære rundt på bøger 

 ¾ 45 min. idræt hver dag

 ¾ Gistrup har 30 min. hver dag kl. 11.00, hvor de skal bevæge sig

 ¾ Ro i klassen

 ¾ Bedre lokaler (hæve-sænke-borde)

 ¾ Forslag til dag: normal undervisning tidligt -  kreative/aktive 
fag sidst på dagen

 ¾ 8.30-10.00 time 

 ¾ 10.00-10.30 frikvarter

 ¾ 10.30-12.00 timer

 ¾ 12.00-12.30 frikvarter

 ¾ 12.30-13.00 spisepause

 ¾ 13.00-14.15 time

 ¾ 14.15-16.00 frivillig lektiecafé

Hvordan gør vi Verdens bedste skole mere 
international orienteret?

I Danmark samarbejder vi i stigende grad med andre lande. 

Globaliseringen betyder, at hele verden er tilstede hele tiden 

og overalt i vores hverdag – eksempelvis på sociale medier 

som Facebook og Instagram. Elever i Aalborg skal derfor have 

en uddannelse med et globalt perspektiv og en forståelse for 

andre kulturer, da dette vil gavne dem nu og i fremtiden.

Hvordan sikrer vi, at elever i Aalborg 
får et globalt perspektiv igennem 
undervisningen?

 ¾ Pennevenner i andre lande

 ¾ Ingen vil gå i skole i et andet land men vil gerne opleve 
kulturen

 ¾ Vi havde en venskabsklasse fra polen, som vi nogle gange 
skypede eller instagramede med, og det var sjovt 

 ¾ Projekt i geografi og engelsk, hvor der er fokus på det globale 

 ¾ Flere IB (internationale gymnasier) hvor undervisningen 
foregår på engelsk

 ¾ Flere udvekslingsstudenter 

 ¾ Følge med i nyhederne - Man skal selv holde sig selv opdateret 
globalt og kulturelt 

 ¾ Venskabsklasse fra udlandet

 ¾ En gæstelærer – vi har haft en lærer fra Spanien og Australien, 
som fortalte om deres kultur

Kunne I selv tænke jer at gå i skole i 
udlandet og opleve andre kulturer?

 ¾ For nogle kunne det være grænseoverskridende

 ¾ Nej, det er svært

 ¾ Det kunne vi godt tænke os – kunne være spændende og 
gratis 

 ¾ Vil gerne på High School i USA for at opleve kulturen og lære 
sproget bedre

 ¾ Vi synes, at det var sjovt at høre om andre og kunne være 
interesseret i at opleve en anden kultur

 ¾ Ja, vi kan få en god oplevelse af at lære om andres kultur og 
livsstil - man kan få et bedre socialt forhold med andre og lære 
om deres levevis

Hvad skal der til for at unge i Aalborg får 
lyst til at samarbejde med unge i andre 
lande? Hvordan oplyser man unge om 
muligheden for at deltage i internationale 
projekter?

 ¾ Ture til England (for en kulturel oplevelse, ikke faglig)

 ¾ Kom på ferie til udlandet 

 ¾ Fortælle mere om udlandet i undervisningen 

 ¾ Vi mener ikke, at det kræver så meget – forslag: ét fag der kun 
omhandler udlandet 

 ¾ Flere oplæg om andre lande og muligheder

 ¾ Vi lærer af hinanden og laver mere udveksling 

 ¾ Benytte sig mere af de sociale medier til at få venner i 
udlandet (Skype, Facebook, sociale medier)
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Workshop 2 
Bæredygtighed og 
miljø 
Workshoppen tog udgangspunkt i en debat omkring 

bæredygtighed og miljø med udgangspunkt i aktuelle 

miljøproblematikker både lokalt, nationalt og internationalt. 

Yderligere var formålet med workshoppen at gøre de unge 

bevidste om bæredygtighed og globalisering, samt at gøre 

de unge bevidste om nye alternative måder, hvorpå de 

kan tænke miljø ind i deres hverdag. Følgende punkter er 

resultatet af diskussionerne.

Citater fra de unge: 
 ¾ Jeg synes, at der er et for stort CO2-udslip - vi udrydder os 

selv

 ¾ Vi burde passe bedre på miljøet

 ¾ Hvad er bæredygtighed? 

 ¾ Det er at genbruge og kun bruge så meget, at man kan blive 
her på jorden

Kender I noget til miljøproblematikker, som 
kan være skadelige for bæredygtigheden? 
(eksempelvis ting som kan være skadelige 
for, at vi fortsat har et liv, som vi kender 
det nu?)

 ¾ Alle motoriserede køretøjer

 ¾ Giftstoffer til at slå ukrudt ihjel med og gødning

 ¾ Kød, kul, hårlak, mobiltelefoner, teknologi, fabrikker, 
olieplatforme, gasser, pesticider

 ¾ Affald, CO2 og bilos - det er et problem lige nu

 ¾ CO2 og sprøjtemidler

 ¾ Biler og køretøjer, fabrikker -  Løsninger: El biler

 ¾ CO2–udslip, skrald og affald, brændstof, budgettet for elbiler 
skal være nemme at få fat i

 ¾ Plastik, biler

 ¾ Skrald, fossile brændstoffer, CO2 udslip, madspild

 ¾ Seriøse problemer

Føler I, at de problemer har nogen 
betydning for Danmark?

 ¾ Vi spilder for meget mad

 ¾ For meget kunstgødning

 ¾ Kunstgødning er vi altså ved at blive bedre til

 ¾ Vi sprøjter med alt for mange giftstoffer

 ¾ Vi bruger for mange brændstoffer

 ¾ Vi ødelægger verden

 ¾ Vi bruger for meget teknologi

 ¾ Vi ødelægger for de fremtidige generationer

 ¾ Vi udsletter os selv, og så starter hele Jorden forfra

 ¾ Det ender med, at vi dør.

 ¾ Man tænker på ens børn og børnebørn

 ¾ Det ødelægger naturen

 ¾ Smelter isen, så kommer der vand over det hele. 

 ¾ På et tidspunkt slipper vores brændstof op 

 ¾ Vi føler ikke, at vi mærker til det i hverdagen, men jeg er sikker 
på, at hvis vi fortsætter, som vi gør nu, bliver det et problem i 
fremtiden 

 ¾ Vi har svaret: Vi dør, inden det får en betydning for os. 

 ¾ Det kommer ikke til at betyde noget for os – men det kommer 
til at betyde noget for de næste 

 ¾ Vi skal tænke, men vi skal også gøre noget

 ¾ I andre lande har klimaændringer større betydning 

 ¾ Vi sidder alle i luksuriøse lænestole, men pludselig kommer 
det, og vi kan ikke klare det. Det yndige land vi har, det bliver 
ødelagt 

 ¾ Det kan man ikke som et land styre. Fx USA kan ikke uden 
Kina, vi skal have en global aftale. 

 ¾ Lige nu har det ikke betydning for Danmark. Fordi vi er sådan 
en lille plet. Men det vil det i forhold til fremtidige generationer

Har det betydning for Danmarks fremtid, 
at de mangler vand og mad i Afrika og 
andre udviklingslande?

 ¾ Vi spilder for meget mad

 ¾ For meget kunstgødning

 ¾ Kunstgødning er vi altså ved at blive bedre til

 ¾ Vi sprøjter med alt for mange giftstoffer

 ¾ Vi bruger for mange brændstoffer

 ¾ Vi ødelægger verden

 ¾ Vi bruger for meget teknologi

 ¾ Vi ødelægger for de fremtidige generationer

 ¾ Vi udsletter os selv, og så starter hele Jorden forfra

 ¾ Det ender med, at vi dør

 ¾ Man tænker på ens børn og børnebørn

 ¾ Det ødelægger naturen

 ¾ Smelter isen, så kommer der vand over det hele

 ¾ På et tidspunkt slipper vores brændstof op 

 ¾ Vi føler ikke, at vi mærker til det i hverdagen, men jeg er sikker 
på, at hvis vi fortsætter, som vi gør nu, bliver det et problem i 
fremtiden 

 ¾ Vi har svaret: Vi dør, inden det får en betydning for os
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 ¾ Det kommer ikke til at betyde noget for os – men det kommer 
til at betyde noget for de næste

 ¾ Vi skal tænke, men vi skal også gøre noget

 ¾ I andre lande har klimaændringer større betydning

 ¾ Vi sidder alle i luksuriøse lænestole, men pludselig kommer 
det, og vi kan ikke klare det. Det yndige land vi har, det bliver 
ødelagt

 ¾ Det kan man ikke som et land styre. Fx USA, kan ikke uden 
Kina, vi skal have en global aftale

Hvordan kan vi hjælpe?

 ¾ Vi kan transportere vand og energi. Vi har Red Barnet, 
Afrika og vi laver kæmpestore donationer til dem, der har 
problemer med drikkevand og hjælp til krig

 ¾ Vi skal sende penge, fordi vi har rigeligt, men de andre 
lande skal også sende

 ¾ Vi har den bedste løn og får de bedste uddannelser, derfor 
skal vi hjælpe

 ¾ Gør dem selvforsynende, de skal uddannes. Det er vigtigt, 
at de ikke kommer til at leve af os. De skal kunne styre sig 
selv på et tidspunkt

 ¾ Der er mange, der tager ned og hjælper med brønde og 
gør dem selvforsynede

 ¾ Vise dem, hvordan de selv kan fremstille vand

 ¾ Danmark skal hjælpe med at udvikle produkter, der 
kan hjælpe med at udvinde det vand, de har og ikke 
spilde vand. Vi bor på samme planet, og vi skal fordele 
ressourcer, så alle har ligeligt

 ¾ Hvis alle lande bidrager, så kan vi hjælpe hinanden, og det 
går hurtigere

 ¾ Eksportere mad og vand derned. Vi skal alle hjælpe. Så 
længe vi ikke overbelaster os selv

Hvordan kan man selv bidrage til et 
bæredygtigt miljø?

 ¾ Vi skal lade skovene blive, men plante nyt, hvis vi skal bruge 
det. Planter giver os ilt, som holder os i gang

 ¾ Sluk lyset, få en solcelle til ren energi, spar på vandet, spar på 
benzin, tag cykelen

 ¾ Lad være med at købe så meget tøj

 ¾ Vi kan tage kortere brusebade

 ¾ Trække gardinet fra i stedet for at tænde lyset

 ¾ Give resterende mad til dyrene

 ¾ Mere genbrug af tøj

 ¾ Spise rester en dag om ugen

 ¾ Erstat maskinarbejde

 ¾ Køre noget mere sammen

 ¾ Lave legetøj af andet materiale

 ¾ Bruge stofpose ved indkøb

 ¾ Solceller på taget

 ¾ Købe økologisk

 ¾ Bruge mindre hårspray

 ¾ Spar på brændstof

Hvad kan I gøre i skolerne?
 ¾ Cykle eller gå i skole i stedet for biler og knallerter

 ¾ Økologisk mad i kantinen, uddanne børn og unge i klima og 
miljø

 ¾ Genbruge og afholde konkurrencer - så det bliver sjovere for 
eleverne at samle skrald

 ¾ Bycykler – få dem igen

 ¾ Papirskraldespand

 ¾ Bruge computer mere end papir

 ¾ Pas på de ting, vi har

 ¾ Lære eleverne om, hvor seriøst det står til med klima og miljø

 ¾ Se også ud over Danmarks grænser

 ¾ Bruge regnvand til toiletterne

 ¾ Vandhaner må ikke løbe.

 ¾ Man skal høre om det, før man kan gøre noget ved det. Vi 
mangler mere viden

Hvad kan Aalborg gøre?
 ¾ Når vi brænder affald, kommer der CO2–udslip 

 ¾ Vand og solenergi

 ¾ Støtte genbrugsbutikker 

 ¾ Sørge for, at vi ikke laver så meget spild – bedre affaldssystem

 ¾ Vedvarende energi

 ¾ Flere skraldespande og sortering af affald

 ¾ Gøre det nemmere at tage bussen end at køre i bil

 ¾ Få en pose på restauranter, så man kan tage mad med hjem

 ¾ Hjælpeorganisationer og fonde

 ¾ Elbiler skal være nemmere at få fat i

 ¾ Lave tradition – samle skrald ind

 ¾ Lave reformer om affald

 ¾ Reklamere madspild

 ¾ Kampagner

 ¾ I Litauen og i Frankrig havde de kort til bycykler, hvor man 
tjekker ind. Det er mere sikkert, for så ved man, hvem der lejer 
cykler
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Workshop 3 
Aalborg Ungebyråd 

Workshoppen tog udgangspunkt I en debat omkring 

Aalborg Ungebyråd. Hvordan skaber man en større interesse 

for Ungebyrådet og deres arbejde? Hvordan kan vi sikre 

rådets bæredygtighed? Følgende punkter er resultatet af 

diskussionerne:

Hvad ved I om Aalborg ungebyråd? 
 ¾ Det er et byråd for unge 

 ¾ Et samarbejde mellem Ung Aalborg og Aalborg byråd

 ¾ Talerør til det rigtige byråd

 ¾ Man skal være mellem 13-19 år

 ¾ De prøver at hjælpe unge

 ¾ Der er møder én gang om måneden

Hvordan skaber man mere interesse for 
Ungebyrådet?

 ¾ Flere repræsentanter i rådet

 ¾ Få penge for at sidde i rådet

 ¾ Medlemmerne skal komme i tv og medier, så man ser dem

 ¾ Mere reklame for rådet

 ¾ Komme ud på skolerne mere end én gang om året 

 ¾ Man når at glemme, det findes

 ¾ Når Ungebyrådet er på skolerne, skal de være der mere 
end 10 minutter 

 ¾ Plakater om rådet i busser og ved stoppesteder 
Del biografbilletter/kage/slik/Fårup Sommerland tur 
ud (Flere forslag om gaver generelt) Møderne skal være 
kortere 
Gør en tydeligere forskel (Vise de fremskridt de opnår, så 
eleverne hører om, hvad der sker bag kulissen)

 ¾ Flere arrangementer 

 ¾ Lav et stort arrangement på tværs af skolerne

 ¾ Mulighed for at komme og se Ungebyrådets arbejde, så 
man ikke kun hører om dem på skolerne  

 ¾ Holde konkurrencer på tværs af skolerne

Hvordan kan man få bedre presseomtale?
 ¾ Videoer på Facebook om hvad Ungebyrådet har lavet

 ¾ Få videoerne i tv

 ¾ Indslag i aviser

 ¾ Få vores lærere til at tvinge os til at like Facebooksiden

 ¾ Være mere på sociale medier

 ¾ Plakater på skoler

 ¾ Events i Aalborg

 ¾ Præsidenter i USA gør meget for velgørenhed, hvilket giver 
god presse. Prøv det

 ¾ Mere kontakt til medierne, så det ikke kun er det her 
arrangement i dag, der dækkes 

 ¾ Gør noget nyt og uventet

 ¾ Start debatter på Facebook, så man kan involvere sig

 ¾ Hav mere kontakt til elevråd på skolerne

 ¾ Holde jeres løfter, og opfyld større krav (ville helst ikke ind på, 
hvilke løfter, der var brudt)

 ¾ Lav en giveaway på Facebook, så folk liker og deler

 ¾ Fortæl eleverne om, hvad det daglige arbejde går ud på. Hvad 
laver I? Hvad går I efter?  Og opnår I det?

 ¾ Ungebyrådet kunne deltage til skolearrangementer, så de 
bliver mere synlige

 ¾ Stil spørgsmål på Facebook, der skal skabe mere 
opmærksomhed

 ¾ Film møderne, så man kan se, hvordan jeres arbejde egentlig 
foregår

 ¾ Lav en Youtube kanal til de (og andre) film

 ¾ Sponsorer fodboldklubber og lignende

Har ungebyrådet relevans for dig? 
Hvorfor/hvorfor ikke?

 ¾ Nej, det virker ikke særlig relevant, men uddrag fra Andreas 
hjalp lidt. Sørg for at tage mere kredit for jeres arbejde, så vi 
ved, I står bag 

 ¾ Gør tydeligt, at det er Ungebyrådet, og ikke det almindelige 
byråd, der står bag ideer

 ¾ Vi ved ikke så meget om, hvad I laver. Men I har sikkert lavet 
noget godt

 ¾ Måske er det for nyt til, vi kender det ordenligt

 ¾ Det er meget fint, rådet er her, så folk kan blive hørt. Men vi 
ved ikke, hvad I har opnået, og hvilken gevinst det har for os

 ¾ Vi hører ikke nok i skolerne eller på Facebook om, hvad 
Ungebyrådet laver 

 ¾ Vi synes, det er godt, at unge kan få lov til at sige deres 
mening

 ¾ Lav en ørehænger

 ¾ Del mere materiale ud på skolerne

 ¾ Det virker kedeligt med 3 timers lange møder
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 ¾ Få flere forskellige kulturer repræsenteret i rådet

 ¾ Kom mere ud og tag kredit for det, I laver. Vi vil gerne høre om, 
hvad I gør for os

 ¾ Det er et rigtig godt koncept, og rigtig fedt vi kan stemme, 
men vi bliver ikke opdateret nok

Hvordan gør vi Ungebyrådet mere 
interessant for dig?

 ¾ Hvis en person får en god ide, så smid den på Facebook - så 
kan folk kommentere på det

 ¾ Spørg mere ind til, hvad eleverne har brug for - Brug Facebook 
til dette

 ¾ Lav en brevkasse

 ¾ Åben hus arrangementer ved møderne

 ¾ Kom med spørgeskemaer, så I får vores meninger - brug 
elevrådet til dette 

 ¾ Brug Facebook (Generelt rigtig mange opfordringer om 
brugen af sociale medier)

 ¾ Workshops på skolerne, så eleverne kan opleve jer

 ¾ Send elevrådsformanden ind til møderne, så han/hun får 
indblik i arbejdet

Hvilke kvaliteter har verdens bedste 
Ungebyråd?

 ¾ Medlemmer der kan tale sammen 

 ¾ Folk skal være enige med hinanden, så det ikke bare er folk, 
der skændes 

 ¾ Det er også en god ide med forskellige holdninger, og der 
bliver diskuteret

 ¾ Målrettethed 

 ¾ Man skal lytte til andres ideer 

 ¾ Alle skal kunne blive hørt

 ¾ Mere indirekte demokrati

Hvad skal Ungebyrådet arbejde med i 
2016? 

 ¾ Mere fysisk aktivitet efter kl. 12, så man ikke bliver træt (i 
skolen)

 ¾ Man skal selv vælge workshops på Ungekongressen næste år. 

 ¾ Lektiecafe skal ikke være obligatorisk, men kun for dem der 
har behov

 ¾ Bedre kantiner på skolerne - sundere med bredere udvalg

 ¾ Rigtig mad i stedet for junk

 ¾ Kopimaskiner der rent faktisk dur

 ¾ Bedre toiletter (rengøring)

 ¾ Fysiske arrangementer

 ¾ Bøger i stedet for tekster på computer

Workshop 4 
Sundhed og sociale 
medier

Workshoppen tog udgangspunkt i en debat omkring de 

unges færden på de sociale medier med fokus på: Sundhed, 

sikkerhed, sprogbrug, billeder og mobning. Hvad kan man 

gøre for, at unge bliver sundere? Og hvorfor skulle netop det 

virke? Hvis ansvar er det? og hvem skal gøre hvad ift. sociale 

medier? Følgende er resultatet af diskussionerne:

Hvad er sundhed for jer? 
 ¾ Sundhed er at tænke lidt over tingene 

 ¾ Sundhed er at tage sig tid til at være doven 

 ¾ Sundhed er kost og motion

 ¾ Socialt samvær og venner er vigtigt for en

 ¾ Sundhed er kost og motion - men ikke fanatisk

 ¾ Ting der gør mig glad 

 ¾ Motion og sund mad 

 ¾ Kost og motion - der skal være en balance - hvis der er for lidt, 
bliver man dårlig, men hvis der er for meget, kan det også gå 
ud over det mentale 

 ¾ Man spiser sundt og varieret 

 ¾ Jeg ved ikke, hvad der er sundt at spise

 ¾ Rask - ingen sygdom 

 ¾ At man dyrker motion 45 minutter om dagen 

 ¾ Sociale kompetencer - og venner

 ¾ At man får nok søvn og bruger hjernen nok

 ¾ At have gode venner og nogen, der kan hjælpe en med 
psykiske problemer  

Platform af sociale medier
De unge bruger flere forskellige platforme til at kommunikere 
på; herunder Facebook - Instagram - Snapchat. 

De unge bruger medierne på forskellige måder. Nogen for 
at holde kontakt med venner over lange afstande, nogen for 
at få nye venner. Flere fortæller blandt andet, at de har fået 
stærkere venskaber ved brug af de sociale medier: 

Jeg fik kontakt med en bekendt fra min tidligere folkeskole 
på de sociale medier, og vi udviklede så et godt venskab, fordi 

vi lærte hinanden bedre at kende
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De unge ser flest fordele ved medierne, 
blandt andet fortæller de:

 ¾ Det er dejligt, for så husker folk ens fødselsdag og skriver 
tillykke

 ¾ Man kan bruge online dating- man får kærlighed og løbende 
opmærksomhed, og måske er man så heldig, man finder en 
mand og får børn

 ¾ Det er dejligt, når positive historier deles på medier - man 
bliver glad for, at mennesker hjælper hinanden

 ¾ Men der er også mange dårlige oplevelser på de forskellige 
platforme. Mange er især ramt af app’en ask, som de mener er 
en mobbeapp. De, der ikke bliver mobbet derinde, bruger den 
for sjov og for at læse, hvad andre skriver om andre

 ¾  Jeg bliver ikke mobbet derinde, jeg får kun sjove spørgsmål, 
men hvis jeg på et tidspunkt bliver mobbet, så vil jeg bare 
slette app’en

Nogle har oplevet at blive lagt for had på 
medierne

 ¾ En af mine veninder blev hated på Instagram af nogle af 
hendes nære veninder. De skrev grimme ting om hende og tog 
hendes billeder og lagde dem ud på deres profil, hvor de skrev 
som om, de var hende. Hun blev rigtig ked af det

Mange af de unge giver udtryk for, at de er betænkelige, før 
de tilkendegiver meninger eller holdninger på Facebook. 
De tør eksempelvis ikke kommentere på nyhedsopslag eller 
omdelte opslag, da de er bange for at komme i en shit-storm: 

 ¾ Man kan møde en massiv kritik på de digitale medier. Selvom 
man vil gøre noget godt, får de skæld ud og shitstorme for 
at ikke at hjælpe alle. F.eks. dem der ønsker at samle ind til 
Syrien. Så bliver alle sure på dem og spørger, hvorfor de ikke 
samler ind til børn og ældre her i Danmark. Det er lige meget, 
om man siger noget godt eller skidt, for nogen vil altid kunne 
vende det til noget dårligt

De unge diskuterede blandt andet også lækage af private 
ting, såsom nøgenbilleder. Nogen mente, at man bare skulle 
lade være med at tage billederne, og at man selv var ude om 
det. Andre unge mente, at det er forfærdeligt, at sådan nogle 
billeder ikke kunne slettes igen, og at der skulle være hårdere 
straffe for at lække folks private billeder: 

 ¾ Der er en af mine veninder, der bliver udstillet, fordi 
nøgenbilleder er blevet lækket af hende. Hun bliver kaldt luder 
og kan ikke slippe ud af det ry igen 

Fælles er de unge enige om, at det er nemmere at mobbe 
hinanden på de sociale medier, da man ikke altid sidder 
overfor hinanden. 

 ¾ Jeg stiller ikke spørgsmål eller skriver ting, som jeg ikke ville 
turde sige til personen i det virkelige liv. Men nogen udnytter 
nogle gange, at man anonymt kan hænge folk ud på nettet

Hvordan skal politikerne takle begrebet  
sundhed ? 

 ¾ Der skal fokuseres mere på det psykiske - der skal være flere 
tilbud for de, som har det svært

Forslag: gratis psykologhjælp for unge under 25

 ¾  Vi skal have rygestopkurser til de unge. Så vi kan stoppe med 
at ryge. Man kunne også vise flere billeder af lungerne før og 
efter rygning

På workshoppen var 18 ud af 41 elever 
rygere - alle i alderen 8. klasse - 11. klasse. 
De ryger blandt andet fordi:

 ¾ Vi ryger fordi det er sejt

 ¾ Det hjælper mig på at være sur

 ¾ Jeg bliver i bedre humør, når jeg tænder min smøg

 ¾ Det startede til fester, og så blev jeg afhængig

De unge er desuden enige om, at det skal være lettere at få et 
job som ung. De vil gerne have stabilitet i livet, og selv kunne 
tjene lidt ekstra penge. Flere af eleverne ønsker også kortere 
skole, så de har tid til at være sunde.

 ¾ Politikerne siger, at vi skal have tid til fritidsaktiviteter og 
venner, men det kan vi ikke efter skole. Vi skal have kortere 
skoledage, så man har tid til at leve sundt 

 ¾ Det ville være rigtig dejligt med en power nap midt på 
dagen. Og at de sidste timer på skolen blev brugt aktivt på 
idrætsundervisning 

 ¾ Der skal være bedre muligheder for enten at sænke eller 
hæve niveauet, så man kan blive både hjulpet og udfordret i 
aktivitetstimerne. Der skal være mere faglig fordybelse. 

 ¾ Vi vil have flere gratis motionstilbud; mentaltræning, 
psykologhjælp , vejledning i kost, forebyggende vejledning 
med kost. Vi vil have det tilbudt, så det er nemt at starte en 
sund livsstil

Mediernes påvirkning
 ¾ Det får en til at tænke over, hvor meget det påvirker os at se 

ting. For eksempel billeder af andre mennesker. Jeg får lidt 
dårlig samvittighed over, at jeg glemmer min morgenmad, når 
jeg ser flotte billeder af smoothies og træningsbilleder 

 ¾ Man bliver præget af medierne og tænker, at det, man ser, er 
rigtigt og sejt
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Workshop 5 
Unge og EU
Workshoppen med fokus på unge og EU satte blandt 
andet fokus på de unges viden og fordomme om EU og 
uddannelsesvalg i forhold til at være ung i et europæisk 
fællesskab. Hos mange mennesker rundt om i Europa, er der 
angst for, hvad EU kan udvikle sig til, mens andre mener, at 
EU er vejen frem for vækst og en fælles fremtid i fællesskab.  
Følgende er resultatet af diskussionerne:

Viden og holdninger
Hvad er det første, der falder jer ind, når I 
tænker på EU?

 ¾ Diverse markante personer: Margrethe Vestager, Jean Claude 
Juncker, Angela Merkel

 ¾ Begreber: traktater, ministerråd, kommissioner

 ¾ Sammenhold: fælles union, samarbejde i Europa, sikkerhed og 
handel, åbne grænser, give svage lande en hjælpende hånd, 
krigsforhindring

 ¾ Euroen

 ¾ Parlament i Bruxelles

 ¾ Ytringsfrihed

Fordomme, fakta og fantasier – for og 
imod EU

Argumenter for EU:

 ¾ Sammen står vi stærkere

 ¾ Manifesterer sig i handelsfrihed landene imellem, 
samarbejde i politiarbejde om transnational kriminalitet, 
mindre risiko for, at der bryder krig ud i medlemslandene. 
Sikkerhed

 ¾ Støtte fra andre lande, homogenisering af love og 
handelsaftaler: åbent marked

Argumenter imod EU:

 ¾ De større lande har mere magt

 ¾ EU skal ikke ligne Amerika, og samarbejdet skal derfor 
indskrænkes

Er der sammenhæng mellem viden om EU 
og holdning hertil? To positioner

Ja det er der

 ¾ jo mindre viden man har, kan man synes mindre om dem 

med nogle mærkelige ting

 ¾ Jo mere viden man har, jo fastere holdning har man.

 ¾ Hvis man får positiv viden om EU, bliver ens holdning 
påvirket af dette og vice versa

 ¾ Man kan bruge den viden, man selv opsøger og derfor farve 
sin og andres holdning

 ¾ Der er en sammenhæng – mange ser det som en 
pengekrævende maskine, hvis de ingen viden har om det

Ikke nødvendigvis

 ¾ EU modstand behøves ikke nødvendigvis hænge sammen 
med uvidenhed – DF som eksempel

Hvad ved I om EU?

 ¾ Margrethe Vestager er konkurrencekommissær

 ¾ Der er et ministerråd, der lovgiver

 ¾ ER: Europæisk Råd

 ¾ Euroen som homogen valuta

Fordomme om EU

 ¾ De større lande har magten

 ¾ EU gør mere skade end gavn

Hvorfor er der mere modstand mod EU i 
England end eksempelvis Litauen?

 ¾ England er meget rige, kan godt klare sig selvstændigt. 
Fordelen for England i EU er, at de har meget magt grundet 
landets størrelse

 ¾ Økonomisk set er der vindere og tabere i en union som EU, og 
England er nok en af taberne

 ¾ EU kan tilbyde England mindre end eksempelvis Litauen, fordi 
de fleste englændere allerede har opnået en vis levestandard

 ¾ Litauen er et nyt og fattigt land i EU, mere bange for krig og 
truslen fra Rusland - søger sikkerhed. Illusion om, at alt bliver 
godt, såfremt de er medlem af EU

 ¾ Er det okay at melde sig ud fra fællesskabet, når man er et 
rigt land? Det er ikke alle lande, der ser det på den måde: 
eksempelvis er Tyskland (og tyskere) meget for EU

Er det i orden, at medierne bestemmer 
dagsordenen?

 ¾ Unge og uoplyste er mere sårbare overfor negative nyheder, 
hvorfor EU oftest bliver fremstillet

 ¾ Man skal uddanne folk, så de unge kan lære at være kritiske 
overfor, hvad de hører

 ¾ Medierne har som den fjerde statsmagt en pligt over for folket 
til at fortælle en nuanceret historie
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Muligheder og identitet
Hvilke muligheder, fordele og ulemper har i 
som danskere ift. EU?

 ¾ Diverse markante personer: Margrethe Vestager, Jean Claude 
Juncker, Angela Merkel

 ¾ Begreber: traktater, ministerråd, kommissioner

 ¾ Sammenhold: fælles union, samarbejde i Europa, sikkerhed og 
handel, åbne grænser, give svage

Hvilke muligheder, fordele og ulemper har I 
som danskere ift. EU?

Fordele og muligheder

 ¾ Åbne grænser, studere i andre lande, oplever andre lande 
mere personligt

 ¾ Gode uddannelser, man skal ikke søge VISA, mere 
bevægelsesfrihed, forstå andre kulturer

 ¾ Handelsmuligheder, tværkulturelle oplysninger

 ¾ Fleksibel arbejdskraft: man er ikke nødsaget til at arbejde i 
Danmark

Ulemper

 ¾ EU satser mange penge:  som et casino - Bruger penge på 
Grækenland

 ¾ Begrænset selvstændighed for landet

 ¾ Social dumping ift. fleksibel arbejdskraft: polakker kommer til 
DK

Føler I jer danske, skandinaviske eller 
europæiske?

Nogle af de unge føler sig europæiske

 ¾ Kan godt lide ideen om det store fællesskab

 ¾ Identificerer sig med at være europæisk

 ¾ Føler sig lidt alting

En pæn del af de unge føler sig skandinaviske

 ¾ Vi er nogle andre lande i Norden, som er en af det her 
selvfølgelig

 ¾ Ift. identifikation i udlandet: nemmere at sige, man er 
skandinaver end dansker

 ¾ De skandinaviske lande er generelt mere homogene end 
resten af Europa

 ¾ Nemmere kulturel og sproglig udveksling

En pæn del af de unge føler sig danske

 ¾ Jeg tænker, jeg er dansker, fordi jeg er født i Danmark

 ¾ I Danmark skal vi holde sammen på, det er lige bredt nok at 
blande hele Europa. Det er begrænset, hvad vi har tilfælles 
med Spanien

 ¾ Født og opvokset i DK

 ¾ Når man præsenterer sig for udlændinge, siger man, jeg er 

dansker, eller jeg kommer fra Danmark

Hvis Euroen blev vores valuta i 
Danmark, ville det så have betydning for 
forbundenhed til EU?

 ¾ Hvis vi fik euroen, ville vi føle, vi var ude at rejse

 ¾ Økonomisk set gør det ingen forskel – kun symbolsk 
betydning: kan styrke forbindelse til EU

 ¾ Fastkurssamarbejdet gør, at kronen ikke kan svinge meget fra 
euroen

 ¾ Tror vi vil føle os en smule mere europæiske: nemmere at 
betale på online sider. Slipper for at veksle

 ¾ Det har en betydning for forbrugeren: vi skal til at omregne 
det til kroner for at forstå prisen

 ¾ Stor betydning: Det kan have en psykologisk betydning for 
folk, da det syner af mindre: 2 euro kontra 20 kr.

Hvilket EU-land kunne I tænke jer at bo i, 
hvis I skulle vælge? - og hvorfor?

 ¾ London (især), England og Skotland (generelt Storbritannien): 
gode shoppebutikker, godt sted, folk fra Storbritannien 
generelt er nogle søde mennesker, flot arkitektur. Kulturen, 
naturen og accenten

 ¾ Blive ved med at blive boende i Danmark pga. sine 
bedsteforældre

 ¾ Frankrig: kulturelt, seværdigheder. Ikke pga. franskmændene. 
Smukt land, flot natur, smukt sprog

 ¾ Luxembourg: røven fuld af penge. Lave skatter

 ¾ Tyskland: stabil økonomi og Auto Bahn

Indflydelse og deltagelse
Hvordan kan I som unge få indflydelse 
i EU? Og kunne det være en fordel at 
oprette et råd, der henvender sig specifikt 
til EU?

 ¾ Vi kan i dag få indflydelse via Ungebyrådet: det kunne være en 
fordel at have et råd, der henvender sig til EU

 ¾ Man kan gå til en Europaparlamentariker, hvis man har en idé 
eller kritik. De læser ikke deres e-mails

 ¾ Man skal have en hvis viden og uddannelse for at kunne 
bidrage - derfor er det måske heller ikke fordelagtigt at 
oprette et råd. Unge har for lidt erfaring til at bidrage i EU

 ¾ Føler ikke unge har en stor indflydelse - ikke noget der kan 
rykke grænser

 ¾ Ideen om et miniparlament (råd der henvender sig til EU) 
er god, men det ville nok ikke have den største indflydelse 
alligevel. Til trods for at unge er fremtiden, har det ikke stor 
slagkraft i den offentlige diskussion

 ¾ Man kan demonstrere, hvis man er utilfreds
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Læring om EU
Hvilke fordele og ulemper ville det have, 
hvis EU kom på skoleskemaet?

Fordele

 ¾ Man bliver mere oplyst om verden omkring sig

 ¾ Lærerene er objektive og derfor bedre til at formidle 
informationen

 ¾ Der er ikke nødvendigvis brug for særskilte timer til EU, men 
kan inkorporeres i samfundsfag – eksempelvis et EU-forløb 
som en del af samfundsfag eller et ekstra valgfag

 ¾ En enkelt lektion om ugen ville være en god ide

 ¾ Rettelse ift. information: der er nok stof, man kan holde sig 
mere opdateret om, hvad der sker i Bruxelles. 

Ulemper

 ¾ Man ville i undervisningen hurtigt løbe tør for materiale, da 
EU’s historie ikke er særlig lang

 ¾ Det ville være dumt. Der er mange andre ting, der er vigtigere 
at få undervisning i

 ¾ Det er i længden lidt kedeligt. - man mister interessen

Hvilke fordele og ulemper ville der være, 
hvis I modtog undervisningen fra andre 
unge snarere end lærere?

 ¾ Det ville ikke gøre den store forskel

 ¾ Lærere er objektive

 ¾ Det er også ens eget ansvar at tilegne sig den viden

Hvornår synes I, man skal tage stilling til 
EU?

 ¾ Når man begynder undervisning i samfundsfag (7. klasse)

 ¾ Det skal bare komme på et eller andet tidspunkt – der i 7. 
klasse.

Workshop 6 
Iværksætteri
Workshoppen tog udgangspunkt I en debat omkring 
muligheden for iværksætteriet som en læringskilde og som 
en fast del af undervisningen i den moderne folkeskole og 
dermed sikre de unge mennesker en kilde til information og 

inspiration, der kan skabe flere iværksættere.  Følgende er 

resultatet af diskussionerne:

Iværksætteriet som et obligatorisk fag i 
folkeskolen?

 ¾ Ikke en god ide – ikke væsentlig nok i livet

 ¾ Evt. som valgfag

 ¾ Jeg tror ikke, der er nok i faget iværksætteri til at bruge år på 
det

 ¾ En time eller to om ugen – vi mangler i samfundet nogen, som 
tænker nyt og til at skabe muligheder

 ¾ Ung Aalborg kunne tilbyde faget i form af aftenskole

 ¾ Man kunne gøre det som en brobygning fremfor at besøge 
gymnasier osv

 ¾ Alternativ til de som ikke har lyst/kan deltage aktivt i 
idrætstimerne

Flere af eleverne foreslår, at man kunne køre turnus med 
emneuger, så de kunne nå at fordybe sig i stoffet. F.eks. ville 
det være oplagt med en uge om innovation, så begrebet og 
den nytænkende måde at agere på, blev mere bevidst hos 
eleverne.

Argumenter for og imod iværksætteri i 
folkeskolen

For

 ¾ Vi får flere penge til Danmark

 ¾ Eleverne får indblik i, hvad det kræver, og hvilke muligheder 
som åbner sig. DK har brug for flere iværksættere til at skabe 
nye ideer

 ¾ Inddrag det i undervisning – i matematik og dansk (tal og 
økonomi)

 ¾ Iværksætteri burde være en del af danskfaget, da det er 
med til at give elever bedre viden til at bevæge sig i det 
kommunikative område (formidlingen)

Imod

 ¾ Det bliver for ensartet. Man lærer det samme Der er ikke nok 
materiale

 ¾ Det kræver noget kreativt og kommunikativt. Det er en 
udfordring, og det er langt fra alle, som kan det. Det er ikke 
alle, som har de egenskaber, som iværksættere har

 ¾ Hvis man satsede alt, man havde, ville man være på røven, hvis 
det ikke lykkedes

 ¾ Det er ikke relevant for alle

De unge er ikke umiddelbart begejstrede for iværksætteri 
som et obligatorisk fag, men vil gerne have det tilbudt som 
valgfag. Det kan gavne de elever, som gerne vil, og derfor 
bliver man ikke sat i gruppe med elever, der ingen interesse 
har inden for innovation og iværksætteri
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Opsummering af workshoppen

Det store emne i workshoppen var, hvorvidt iværksætteri 
skulle være et obligatorisk fag i folkeskolerne

Der var en snæver forståelse af, hvad iværksætteri egentlig 
bestod af, og hvilke egenskaber man som iværksætter burde 
besidde. I flere omgange blev ’’kreativitet’’ brugt som en af de 
egenskaber, en iværksætter i hvert fald burde besidde

Der var stor enighed om, at man burde besidde nogle evner 
inde for den matematiske sektor, så økonomi og bogholderi 
er fastlagt og nogenlunde sikret – da der er en stor risici ved 
iværksætteri 

Eleverne havde stor fokus på, at faget også skulle integreres 
i danskfaget, således at det, såfremt det skulle være et 
obligatorisk fag, kunne kobles med nuværende fag fremfor at 
erstatte

I den danskfaglige del mente eleverne, at de skulle kunne 
få mulighed for at tilegne sig evner til at kunne formidle og 
kommunikere på gavnlige måder i forhold til at møde nye 
kunder/mennesker

Gennem diskussionen om hvorvidt iværksætteri burde være 
et selvstændigt fag i folkeskolen, som evt. kunne indføre 
i 7. klasse, var de skeptiske og mente ikke, at der var nok 
materiale i faget, således at det ville blive for ensformigt 
gennem forløbet. De ville hellere have det som tilbud gennem 
valgfag, hvor de som var interesseret og ville gå helhjertet ind 
i processen, kunne skabe et reelt samarbejde

Alt i alt er eleverne interesseret i faget, men vil gerne have 
det som tilbud, da de ikke mener, at alle er lige egnet og 
interesseret i at være med til at udvikle ideer!
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 ¾ Natascha Corlin Philipsen

 ¾ Noah Christensen

 ¾ Jonas Hareide Andreasen
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