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Referatsamling af emner der berør de unge i Aalborg Kommune, 2015



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 Medborgerskab

 ¾ Sociale medier

 ¾ Sundhed og motion 

 ¾ Fællesskab og forskellighed

 ¾ Unge og EU 

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 berør 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 430 unge i alderen 13-20 år fra Aalborg Kommune. Både kommunens 
folkeskoler og ungdomsuddannelser var repræsenteret.

Den 25. September 2014 
afholdte UngAalborg i 
samarbejde med Aalborg 
Ungebyråd en politisk 
Ungekongres i Solsidehallen 
i Nørresundby. 
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Workshop 1: Den nye folkeskole 

Siden skolestarten den 11. August, har børn og unge haft en lidt anderledes skoledag. Eksempelvis har skoledagene 

været længere, der har været mere bevægelse på skoleskemaet, og flere børn og unge har deltaget i de daglige 

lektiecaféer. Det skal være sjovt at gå i skole i Aalborg, og derfor vil vi gerne lave verdens bedste skole, hvor det er 

sjovt at lære. Men hvordan sikrer vi, at alle elever synes, at det er sjovt at gå i skole? I følgende afsnit kan du læse om 

resultaterne fra en debat, der tog udgangspunkt i elevernes oplevelser med skolereformen, og hvordan de mener, at 

Verdens bedste skole ser ud.

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

Oplevelser
 ¾ Skoledagen er meget længere 

 ¾ Klokken ringer ikke længere, så vi har mere ansvar. 

 ¾ Vi har ikke oplevet mere bevægelse, højst 5 min. hver dag. 

 ¾ Færre frikvarterer, men til gengæld lidt længere frikvarter. 

 ¾ Vores oplevelse med skolereformen har været god. 

 ¾ Det har været hårdt og kedeligt efter skolereformen. 

 ¾ Man har ingen fritid mere. 

 ¾ Oplevelsen af skolen har været god, og jeg ser positivt på den nye skolereform. Jeg føler dog stadig, at der skal laves nogle forbedringer, 
men jeg venter spændt på, at vi bliver færdige med Aalborg Kommunes Visionsproces. 

 ¾ I starten syntes jeg, at det var uudholdeligt at skulle gå i skole til kl. 15:30, men jeg vender mig langsomt til det. 

Hvad har været godt? 
 ¾ Da klokken ikke ringer, har vi selv måttet sørge for at komme 

ind til tiden, og derfor kommer vi lidt før, hvilket er en god ting. 

 ¾ Vi kan rigtig godt lide valgfag, og vi kan godt lide, at der er lidt 
flere valg. Men vi kunne godt tænke os flere valg endnu, for vi 
har kun fået et par ekstra muligheder. 

 ¾ At man kan få en lille pause i ny og næ. 

 ¾ Vi er mere ude af huset. 

 ¾ Vi har mere tid sammen med vores klassekammerater.

 ¾ Længere skoledage er positivt, for så lærer man mere.

 ¾ Man kan godt mærke, at lærerne er bedre forberedte, end de 
plejer. 

 ¾ Man bruger UUV til noget fornuftigt 

 ¾ Der er mere aktivitet 

 ¾ Det har været dejligt at være ude i fx zoo.

 ¾ Dejligt at vi skifter skema hver uge. 

 ¾ Vi føler, at vi har lært mere. 

 ¾ Det har været godt, at vi får motion i timerne. Det bliver dog 
ikke overholdt.  

 ¾ Vi får mere hjælp og mindre lektier. Flere pauser og man er 
mere sammen med vennerne i skolen.

 ¾ Godt at vi skifter skema hver uge, så det ikke bliver kedeligt. 

 ¾ Lektiecafeen er rigtig god. Det er ekstremt dejligt at komme 
hjem og have fri, når man har lavet lektierne i skoletiden. 
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Forbedringer
 ¾ Idéen med lektiecafe er god men vi vil gerne selv vælge, om man vi være der eller ej. 

 ¾ Vi får alt for sent fri. 

 ¾ Det er hårdt at koncentrere sig i så lang tid. 

 ¾ Mindre lektier og mere UUV.

 ¾ Lærerne skal være opmærksomme på elevernes faglige niveau, og hvordan de fungerer i skolen.

 ¾ Der er mange lektier, som skal laves, når man kommer sent hjem. 

 ¾ Man er helt færdig sidst på dagen. 

 ¾ Man har ingen fritid længere. 

 ¾ Vi vil gerne have mere lektiecafe. 

 ¾ Mere varieret bevægelse i timerne og mere varieret aktivitet. 

 ¾ Man er meget træt, når man kommer hjem, men man har stadig lige så mange lektier for, selvom vi har flere timer i skolen.

 ¾ Ikke så meget UUV i forhold til de lektier vi har for. 

 ¾ De store frikvarterer skal fordeles på nogle mindre. 

 ¾ Det er lidt forvirrende at skifte skema hver uge. 

 ¾ Lærerne har det træls med arbejdstiden. 

2. Den perfekte skoledag i verdens bedste skole
De unge blev spurgt om, hvordan den perfekte skoledag ville se ud, hvis de selv fik opgaven at tilrettelægge en skoledag.

Forslag til den perfekte skoledag

 ¾ Mere idræt i skolen.

 ¾ Turer ud af huset, hvor man selv skal lave noget.

 ¾ På Herningvej Skole kan vi godt lide vores trivselsdag 
(Motionsdag).

 ¾ Flere undersøgelser i de forskellige fag. 

 ¾ Ét fast frikvarter på en halv time, og så en anden halv time, 
som bliver delt ud på dagen. 

 ¾ Lektiecafe hver dag, men sidst på dagen. 

 ¾ Fleksible skemaer og varieret undervisning. 

 ¾ Man skal være motiveret til at lære 

 ¾ Energizers og frisk luft. 

 ¾ Lærerne skal have styr på IT

 ¾ Alle skal have respekt for hinanden. 

 ¾ Man møder i skole kl. 8 til morgensamling. 

 ¾ Én times pause skal fordeles over hele dagen. 

 ¾ Det skal være fagligt let om morgenen, hårdt om middagen og 
let sidst på dagen. 

 ¾ Man lærer mere ved at komme ud af lokalerne, og man har det 
sjovt i mens. 

 ¾ Morgensang skal være obligatorisk fra kl. 8-8:15. 

 ¾ Elever får 5 minutters forberedelse inden hver time. 

 ¾ Mere niveauopdeling eller interesseopdeling. 

 ¾ Der skal tages hensyn til elevernes forskellige læringsmåder. 

 ¾ Morgenmad på skolerne 

 ¾ Lærerne skal ikke bare snakke hele timen. 

 ¾ Fokus på elevernes behov. 

 ¾ En ordentlig kantine

 ¾ Vi lærer bedst om morgen-formiddag. 

 ¾ Der skal altid være opgaver til de, som bliver hurtigt færdig. 

 ¾ Kreativ læring 

 ¾ Ingen lektier, alt bliver nået i timerne. 

 ¾ Oplev og så lær. 

 ¾ Mindre IT, da mange misbruger muligheden. 
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3. Hvordan gør vi gør folkeskolen 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.

Spørgsmål til de unge: Hvordan sikrer vi, at elever i Aalborg får et globalt perspektiv 
igennem undervisningen?

 ¾ Tage til udenlandske skoler og prøve at gå i deres skole. 

 ¾ I undervisningen kunne man lære noget mere om andres skoler og kulturer og noget om landet.

 ¾ Når vi har engelsk og tysk, så lærer vi om deres kulturer. 

 ¾ Man kunne finde nogle ”pennevenner” fra udlandet, som man kunne skrive med og få nogle informationer om. 

 ¾ Skole-penneven fra andre lande. 

 ¾ Flere udlandsture. 

 ¾ Flere sprog i skolen. 

 ¾ Flere udvekslingsstuderende. 

 ¾ Studierejser

 ¾ Madlavning

 ¾ Holde sig orienteret i nyhederne. 

 ¾ Bruge sociale medier fx Instagram, Facebook og Tumblr

Spørgsmål til de unge: Kunne I selv tænke jer at gå i skole i udlandet og opleve andre 
kulturer?

 ¾ Det kunne være godt, hvis man kunne komme til et andet land og opleve deres skoledag. 

 ¾ For at lære  om andres skolereformer. 

 ¾ Komme i kontakt med andre ude i Verden. 

 ¾ Det kunne være fedt at komme ud og gå i skole i andre lande. 

 ¾ Forberedelse gør en mere selvsikker, fordi så ved vi, hvad vi vil sige og snakke om. 

 ¾  Ja, men kun i én måned, ét år er for meget. 

 ¾ Det kunne være fedt at lære andres kultur og deres måde at leve på. 

Spørgsmål til de unge:  Hvad skal der til for, at unge i Aalborg får lyst til at samarbejde med 
unge i andre lande og hvordan oplyser man bedst unge om mulighederne for at deltage i 
internationale projekter?

 ¾ Det har vi allerede lyst til. Fx kommer der elever fra andre lande. Vi har haft besøg af indere. 

 ¾ Man kunne lave projekter med skoler i andre lande. Man kunne fx skrive og snakke med dem og på den måde samarbejde. 

 ¾ Vi har i 8. klasse snakket med en skole i Rusland. Vi skulle snakke tysk med dem, og vi skulle fortælle om os selv og høre om dem. 

 ¾ Man får mere lyst til at tage hjemmefra og til et andet land, hvis man kan deres sprog eller måske bare i det mindste engelsk. 

 ¾ Det kunne være en god idé, hvis der kom nogle udefra på vores skole. 

 ¾ Man kunne komme lidt mere i kontakt med andre lande, så man kan lære om forskellige kulturer. 

 ¾ Reklamer i aviser og tv. 

 ¾ Klassekammerater fra andre lande.
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Workshop 2: Medborgerskab 
Workshoppen tog udgangspunkt i en debat om, hvad det vil sige at være en aktiv medborger i Aalborg Kommune. Hvordan deltager 

man som ung aktivt i lokalsamfundet? Hvordan får man indflydelse som ung i Aalborg Kommune, og hvilken betydning har dette? 

Følgende punkter er resultatet af diskussionerne: 

 ¾ Den aktive borger – det er vigtigt at kende mulighederne i lokalsamfundet

 ¾ Tage del i demokratiet – også de unge, ikke kun de voksne

 ¾ De unge spiller også en rolle i demokratiet

 ¾ Det er vigtigt at lære om demokrati, så vi kan styrke vores egen evne til at deltage i det.

Spørgsmål til de unge: Hvad kan få jer til at engagere jer? – og hvordan tror I man kan få 
andre unge til det?

 ¾ De unge kan engagere sig igennem ting som elevrådet. Hvis man ikke kommer ind, kan man komme med forslag til ting, de skal tage op 
på møderne. Dette gøres tidligt via skolen og forældrene.

 ¾ Man kan lokke unge med slik for at få dem til at engagere sig, og vise dem politik i tv.

 ¾ Det skal være emner, de unge interesser sig for, og noget der vedrører dem. 

 ¾ Unge skal motivere andre unge til at engagere sig.

 ¾ Man kan melde sig ind i Ungebyråd og ungdomspartier.

 ¾ Man kan afholde flere arrangementer som Ungekongressen.

 ¾ Der skal være større fokus på emnet  i medierne.

 ¾ Man kan stemme og melde sig i Ungebyråd eller elevrådet. Man kan provokere de unge, så de samler sig i deres utilfredshed, fx ved at 
kappe Facebook.

Spørgsmål til de unge: Bør man have stemmeret som 15årig?
 ¾ God ide med prøve folketingsvalg for de 15årige, for at se hvordan det vil gå.

 ¾ Man ville sætte sig meget mere ind i politik, hvis man måtte stemme som 15årig. 

 ¾ Der er klar forskel på valg til Ungebyrådet og Folketinget. 

 ¾ Man kan lave en folkeafstemning for at få det igennem. 

 ¾ Der skal mere samfundsfag på skemaet, så de unge ved noget om politik. 

 ¾ De unge ved mere om, hvordan det er at gå i skole, derfor skal de have indflydelse på skolereformerne. 

 ¾ Selvfølgelig skal de unge kunne stemme. Det er en skide god ide. Det ville få dem til at interessere sig for politik.
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Workshop 3: Sociale medier 
Workshoppen tog udgangspunkt I en debat omkring de unges færden på de sociale medier med fokus på: sikkerhed, sprogbrug, 

billeder og mobning. Følgende punkter er resultatet af diskussionerne: 

1. Unge og sociale medier 
 ¾ Det handler om at udtrykke sig

 ¾ Sociale medier er fremtiden

 ¾ Kommunikation, der ikke bare er tekst, er nødvendigt

 ¾ “Unge gider ikke at læse så meget”

 ¾ Kommunikation er at møde mennesker

 ¾ Alle er lige

 ¾ Det er et åbent forum

 ¾ Mindre frygt for at tale

 ¾ Folkets stemme er vigtig

2. Det negative ved de sociale medier

De unge  fik vist et eksempel på lidt ’uheldig’ opførsel på Facebook, som skulle pointere, hvor let vi måske har ved at komme til at 
skrive og gøre ting på de sociale medier som vi ikke helt føler, vi kan stå ved.

Nøgleord fra de unge
 ¾ Hate, Fake, Frygt

Under opgavearbejdet blev disse tre ord ved med at poppe op ved 
næsten alle bordene. Alle var enige om, at man i høj grad kunne 
blive udsat for ”hate” på mange forskellige sites, ofte af folk som er 
”fake” brugere (folk der har lavet en anonym brugerprofil på f.eks. 
Facebook.)

Ting man ikke bør gøre
 ¾ Nettet glemmer aldrig – post ikke noget du ikke ønsker andre 

skal se

 ¾ Post aldrig hemmelige oplysninger

 
 
Mobning på nettet

 ¾ Formspring – et site som eleverne forbandt med ”anonyme 
beskeder og hate”

 ¾ Ikke mange konsekvenser: ”Hvis jeg kalder Peter for en nar 
her, så ser jeg straks konsekvenserne af det, og så ved jeg, at 
jeg skal stoppe – det samme kan ikke siges på f.eks. Facebook”

 ¾ At gemme sig bag en skærm

 ¾ Ironi og sarkasme kan misforstås, fordi tekst ikke nødvendigvis 
udtrykker det ordentligt

 ¾ Memes

 ¾ Folk glemmer, at der er en person bag skærmen. Du ser ikke 
en reaktion

 ¾ ”Man græder, men ingen ser det, så folk stopper ikke”

 ¾ Social udstødelse

 ¾ ”hvis jeg f.eks. inviterer Clara til fødselsdag, men ikke inviterer 
Signe, og Signe så ser det, så bliver hun jo ked af det, ik?”

De unge var meget enige om, at der let kunne komme hadekampagner 
ud af ’Memes’, ved at der i billedform blev gjort grin med en person, 
uden at det rent faktisk var meningen, at man ville såre personen 
i billedet. Desuden pointerede de, at folk glemmer mennesket i 
situationen og opfører sig anderledes, end de ville gøre, hvis de stod 
til ansigt til ansigt med en af deres bekendte. Desuden var der en lille 
gruppe af eleverne, der var mere direkte, og snakkede om det at være 
ked af at blive socialt udstødt. 

Herefter følger elevernes samlede tanker omkring det negative ved de sociale medier
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Nøgleord: At være en anden / mig selv som perfekt / iscenesættelse

De unge kom ind på det såkaldte ’sociale medieræs’ ved at snakke om, hvordan det er vigtigt at være perfekt udadtil – ”du er ikke 
bare normalt glad på Facebook. Du er enten rigtig glad eller rigtig irriteret – det handler i virkelig om at være interessant”. Det var 
især de ældre piger, der bemærkede det.

 ¾ Succes online

 ¾ Pewdiepie og Youtube

 ¾ At hade folk for at vinde

3. Det positive ved de sociale medier

De unge fik vist et eksempel på positiv brug af de sociale medier, og de mange muligheder det kan give. Dette blev gjort gennem 
bl.a. et billede af ”Jensens Fiskehus” skandalen, som langt de fleste elever gav udtryk for, at de netop havde hørt om, især pga. 
siden ”boykot Jensens Bøfhus”, et støttesite for fiskehuset.

Herefter følger elevernes samlede tanker om det positive ved de sociale medier
 ¾ At møde nye mennesker 

 ¾ At møde resten af verden

 ¾ Lære mere om andre mennesker

Mange af eleverne havde for nyligt været i gang med et udvekslingsforløb og brugte nu sociale medier til at holde kontakten til de 
unge fra udvekslingen.

 ¾ Fællesskab

 ¾ ”Nogle mennesker mangler venner, men alle kan finde nogen på internettet”

 ¾ Selvtillid

 ¾ Social accept

 ¾ Daglig tale

 ¾ Sladder

Næsten alle unge udtrykte, at de brugte de sociale medier meget til en-til-en kommunikation, og mange mente, at det var en vigtig 
del af deres sociale dagligdag

 ¾ Markedsføring

 ¾ ”Det er et sted, hvor firmaer møder deres kunder”

Et par af eleverne var mente, at der på Facebook var meget reklame. Fx ved at producenten lader som om de også er brugere.

 ¾ Donationer/Komplimenter

 ¾ Youtubers/Bloggers

Mange af eleverne fulgte forskellige Youtube- eller bloggerpersonligheder, som f.eks. hjalp med make-up tip, eller bare var 
underholdende at høre/se på.

Forslag fra de unge
Et par af eleverne kom med det forslag, at løsningerne til sådan noget som social udstødelse, mobning eller ’hate’ burde 
være at finde samme sted som problemerne – en af pigerne mente, at det ville hjælpe, hvis man vidste, hvad man skulle 
gøre når man stod I situationen, I stedet for efter.

Inspirationshæfte                     Unge i Aalborg

Referatsamling af emner der berør de unge i Aalborg Kommune, 2015

9



Workshop 4: Sundhed, kost 
og motion - med  fokus på 
kropsidealer via sociale medier  
Vi lever i dag i et samfund, hvor der er mulighed for at spise sundt og dyrke motion, men alligevel bliver disse ressourcer ikke altid 

udnyttet af ungdommen. De danske unge strutter ikke af sundhed, når man sammenligner med andre europæiske lande. De danske 

unge ligger i bunden, når vi sammenligner de 16 – 24 åriges selvvurderede helbred. Nogle vælger at gå sultne i seng, fordi de vil 

tabe sig. Nogle vælger at overtræne i et fitnesscenter, fordi de vil være veltrænede. Og nogle spiser sig mætte i kager og fastfood.

Hvad kan man gøre for, at unge bliver sundere? Hvis ansvar er det? og hvem skal gøre hvad 
ift. sociale medier?”

1. Sundhed: Børn og unge
Spørgsmål til de unge:  Hvem er(ser) mest sunde(ud) på billedet?

 ¾ Eleverne skal vurdere dette ud fra billedet til højre, der bliver delt ud til hver gruppe

 ¾ Øverste billede – de ser sunde ud, men måske spiser de lidt for meget, måske et sundere sind ift. 
Paradise-unge, fordi de ikke udstiller sig selv på TV. Vi ser på tv, at de dyrker meget sex, derfor er de 
glade. Det er sundt at dyrke sex. Minusset ved det er, at de drikker alkohol, og det er usundt

 ¾ Første billede, de prøver at tabe sig, fordi de dyrker motion, men Paradise-unge drikker for meget alkohol 
og er usunde

 ¾ Vi tror på, at Paradise-unge drikker for meget, og er derfor ikke sunde, men de andre er godt på vej til at 
blive sunde, da de dyrker motion

 ¾ På det første billede er der overvægtige. De er nok lidt usunde pga. deres vægt, men mentalt har de en 
fordel, fordi de dyrker motion. Paradise unge ser meget veltrænede ud, da de har passet mere på dem 
selv ift. de andre på øverste billede. Men mentalt har de andre en fordel ift. paradise unge.

 ¾ Det er svært at dømme ud fra billeder

 ¾ Drenge i Paradise kan have taget steroider, og pigerne ser meget tynde ud.

 ¾  De andre dyrker motion, men ser stadig lidt usunde ud pga. deres vægt. Det er også usundt at drikke alkohol, og det gør de i Paradise, 
og er derfor usunde

 ¾ Tykke mennesker virker som om de går på MacD fire gange om ugen. Til gengæld tager Paradise-folket steroider en gang om ugen. Hver 
anden dag dyrker de motion. Det er godt. Men derfor er de ikke helt sunde

 ¾ De ser veltrænede ud, og  man kan se, at de træner meget, men det er usundt at dyrke sig selv

 ¾ Man bliver tyk af at spise usundt, af alkohol og fastfood. 

 ¾  Paradise-deltagerne er usunde, fordi de både ryger og drikker, så de er usunde. Men de træner, hvilket gør dem til lidt sunde.

 ¾ De er sunde og usunde på hver deres måde

 ¾ Paradise-unge er nok mere sunde, da de træner, men de andre svømmere prøver at gøre noget ved deres krop

 ¾ De tykke holder sammen og ligner nogen, der er rigtige venner, men Paradise-folket lader ikke til at være sig selv. De ser mere falske ud.

 ¾ Paradise-folket træner, men de ryger og drikker samtidig, hvilket er rigtig usundt. Vi er mest til det øverste billede, da de ser mere sunde 
ud.
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2. Sundhed og sociale medier
Kropsidealet har ændret sig igennem flere årtier, og det store fokus på kropsidealet skyldes bl.a. et stigende fokus på dette via. de 
sociale medier fx billeder på Instagram og Facebook.  

De unge sammenligner hele tiden sig selv med andre, man ser på fx sociale medier som Instagram, hvilket er med til at påvirke 
deres selvtillid og selvbillede.

Spørgsmål til de unge: Er det de sociale mediers skyld, at danske unge ligger i bunden, når 
vi sammenligner de 16-24 åriges selvvurderede helbred?  

 ¾ ”Det er lidt 50/50. Jeg har en veninde, der har spiseforstyrrelse

 ¾ Det er ens egen skyld, hvis man gerne vil være tynd, fordi andre er det. Det kan man få spiseforstyrrelse af

 ¾ Ansvaret ligger hos dig selv. Der er ikke nogen, der siger at du SKAL se sådan ud. Du bestemmer det selv

 ¾ Det er de sociale mediers skyld. De lægger billeder ud af tynde mennesker.

 ¾ Det er ens eget ansvar, men de sociale medier påvirker en på en negativt måde.

 ¾ Det er ikke de sociale mediers skyld. Det er din egen skyld, fordi det er dig, der går ind på nettet og kigger

 ¾ Tv, reklamer og aviser påvirker os også

 ¾ Hvis man kigger på, hvor meget de pynter på billeder i Photoshop, så går det op for en, hvordan man i virkeligheden “skal se ud”

 ¾ Det er ikke kun de sociale mediers skyld. Man har også selv en del af skylden. 

 ¾ Hvis man ser en flot krop på nettet, kan man godt tænke, at man også selv gerne vil have samme krop, men det betyder ikke, at man skal 
tage stoffer osv. for at få det

 ¾ Når man laver en profil på sociale medier, bør man vide, at der allerede ligger billeder af de kendte mennesker

 ¾ Man kan selv tage ansvar, og man skal være glad for sin egen krop og have selvværd

 ¾ Men man bør selv tænke, at det enten er Photoshop, træning og lign. 

 ¾ Det er ens egen skyld. Sociale medier siger ikke, at vi skal gå ind og kigge på billeder af perfekte kroppe

 ¾  Der er ikke noget galt i at have et forbillede i form af en sund krop. Det er ikke forkert. Man kan blive motiveret til at spise sundere og 
leve sundt. Der er mange, der gør noget for at få en sund og flot krop

Spørgsmål til de unge:  Hvad kan man gøre for, at de unge bliver sundere? 
 ¾ Flere idrætstimer og mindre lektier

 ¾ Møde kl. 10 og fri kl. 15:00. Vi bliver stressede, hvis vi kun sidder på vores røv og ikke laver noget andet end lektier

 ¾ Der er nogen unge,  der ikke kan spille fodbold eller håndbold, så der skal være flere sportsgrene at vælge imellem i idræt

 ¾ Mobning er også usundt

 ¾ Afskaf TV3. Derefter skal man afskaffe den nye skolereform

 ¾ Der skal serveres sund mad på skolerne, og maden skal være billig

 ¾ Flere sociale unge. 

 ¾ Der skal være sundere mad på skoler. På vores skole er der kun pizza osv. 

 ¾ Der skal være motionsaften på hver skoler, som kan arrangeres hver tredje måned. Der er mange børn, der gerne vil gå i motionscentre, 
men der er en aldersgrænse, og derfor kan vi ikke

 ¾ Man kan lave gratis madkurser, hvor alle laver lækker og god mad

 ¾ Mere undervisning udenfor giver bedre koncentration, når man kommer ind igen 

 ¾ Frisk frugt i skolen

 ¾ I fødevarebutikker er der masser af slik ved kassen, og det påvirker folk negativt

 ¾ Der burde ikke være aldersgrænse på fitnesscentre

 ¾ Prisen på et fitnessmedlemsskab skal sænkes, og der skal være rabat for børn

Inspirationshæfte                     Unge i Aalborg

Referatsamling af emner der berør de unge i Aalborg Kommune, 2015

11



Workshop 5: Fællesskab og 
forskellighed
Vi udvider vores horisonter, når vi møder og omgås folk, som har andre traditioner og overbevisninger end os selv. Vi skaber 

udvikling og dynamik, når vi samarbejder med mennesker, der har forskellige perspektiver og erfaringer. Workshoppens fokus var 

netop, hvordan unge opnår en forståelse af hinandens forskelligheder/ligheder (kultur, religion etc.) med henblik på en styrkelse af 

ungefællesskabet i Aalborg Kommune. 

Spørgsmål til de unge: Fællesskab og forskellighed - hvad er det?
 ¾ Selvom man er forskellig, kan man godt have fælles interesser, man kan mødes om f.eks. sportsgrene 

 ¾ Fodbold har samme regler i hele verden

 ¾ Sammenhold er at man er fælles om en interesse/væremåde/kultur/skolen

 ¾ Man kan godt finde sammen, men folk har det med at søge sammen med dem de kender/er som 

 ¾ Respektere og stole på hinanden på trods af forskellige kultur og religioner

 ¾ Fællesskab og accept bringer folk sammen 

 ¾ Det afhænger meget af, hvor forskellige man er. F.eks. vil en meget troende kristen og en satanist have svært ved at  snakke med 
hinanden

 ¾ Det er foreneligt, men i sidste ende er det op til den enkeltes indstilling

 ¾ Forskellighed er godt, så man får andre indtryk og meninger om ting

 ¾ Kompromis er et godt ord

 ¾ Alle mennesker er forskellige

 ¾ Begge parter skal være enige om forskelligheden

 ¾ Man kan ikke få et godt fællesskab, hvis man ikke respekterer hinanden

Spørgsmål til de unge: Forskellighed - en styrke eller en svaghed?
 ¾ Forskellighed er som et fodboldhold. Man skal bruge en, der er hurtig, en der er stærk og en god forsvarer. Man kan ikke finde en, der kan 

alt sammen, som kan være alle steder samtidig. Så man har brug for forskellighed

 ¾ Man møder forskellighed i religion, kultur, skole, fritidsaktiviteter og nationaliteter

 ¾ Forskellighed er en styrke, så længe man kan være åben for andre holdninger og gå på kompromis

 ¾ Jo mere tid man bruger med folk med forskelligheder, jo mere forståelse får man. Jo mere lærer man dem at kende

 ¾ I skolen er der mange aktiviteter hvor forskellighed er en styrke f.eks. idræt

 ¾ I musik skal man også bruge forskellige styrker og specialer

 ¾ I gymnasiet er der forskellige linjer, der fremmer forskellige kompetencer

 ¾ Forskellighed giver bredere verdenssyn og større tolerance

 ¾ Hvis der ingen forskelligheder var, så blev det hele ret kedeligt 

 ¾ Forskellighed er kun en styrke, hvis man kan arbejde sammen
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Spørgsmål til de unge: Hvordan kan vi skabe et bedre fællesskab blandt unge i Aalborg 
Kommune?

 ¾ Selvfølgelig opstår der fordomme. F.eks. mod homoseksuelle og rygere. Men det ikke et voldsomt problem

 ¾ Der er mange fordomme, men der er ikke så stor afstand i Aalborg Kommune 
Der er stor afstand mellem unge i Aalborg og mange fordomme omkring forskellige bydele. Flere aktiviteter på tværs af skolerne ville 
komme disse til livs

 ¾ Lære andre unge at kende på tværs af byer, gennem sociale medier, arrangementer, fritidsaktiviteter osv. 

 ¾ Lav gratis/meget billige aktiviteter f.eks. fitness, biograf, fester på tværs af skolerne

 ¾ Gratis busser til skole

 ¾ Bland fritidsaktiviteter og kom fordomme til livs

 ¾ Festival for unge, så de kan møde hinanden på kryds og tværs

 ¾ Øget samarbejde mellem skolerne

 ¾ Udvekslingsprogram mellem skolerne, så man kommer rundt og oplever de andre

 ¾ Flere ture på tværs af skolerne, så der opstår sammenhold i klassen og forbindelser på tværs af skolen

 ¾ Parker og centre kun for unge. Multibaner, skaterbaner, diskoteker, musikstudier osv. 

 ¾ Skole-OL og sportsdage på tværs af skolerne

 ¾ Hvis man vil fællesskabet, så skal man ligge ”stammehjernen” (behovet for at være i en stamme) på hylden (lærer-citat)

 ¾ Gratis WIFI
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Workshop 6: 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 i forhold til vækst og en fremtid i fælleskab. Følgende er resultatet af diskussionerne: 

1. Fordomme, fantasier og fakta de unge har om EU
 ¾ Det første er fællesskab i EU 

 ¾ Samarbejde med hinanden 

 ¾ Økonomiske kvoter og forskellige parlamenter. Det kan være EU, samarbejde, demokrati...

 ¾ Det er et samlet demokrati med forskellige styrer 

 ¾ Kommunikation mellem de forskellige lande.

 ¾ Det er en handelsorganisation, hvor vi passer på hinanden – en samlet union.

 ¾ Europæiske lande som samarbejder, hjælper og støtter hinanden.

 ¾ Vi kan rejse frit mellem landene.

 ¾ Man kan aldrig være med som almindelig borger. Der er for lidt information og undervisning om EU. Derfor virker det virker utrolig 
uoverskueligt og kompliceret.

 ¾ Selvom vi har om  EU som en del af samfundsfag, søger de fleste information på Wikipedia og bruger viden og omskriver den.

 ¾ Det er de store lande, der har den store indflydelse som fx. Tyskland. Tyskland er kun et land ud af 24, men det bestemmer meget og 
tager dermed suveræniteten fra mindre lande.

 ¾ Danmark har forholdsvis mange repræsentanter i forhold til, hvor lille et land det er. Danmark er faktisk i højere grad repræsenteret end 
Tyskland. 

 ¾ De lande der har haft store underskud, kommer til at koste os en del. For eksempel er Spanien gået konkurs, men de fik en stor 
støttepakke, men diskussionen er gået på, hvor meget skulle Danmark være med i EU og om euroen ville blive svækket af andre landes 
dårlige økonomi.

Indvandring
 ¾ Debatten i EU går for meget på at hjælpe andre lande.

 ¾ Faktum er, at det giver underskud at have mange indvandrere. Der er ikke noget filter.

 ¾ Der skal sættes krav til hvem der kan komme ind – højere krav. Man skal selv betale for de første  par år i Danmark.  

 ¾ Man skal ikke bare flytte til et andet land for at nasse på statskassen.

 ¾ Hvor skal indvandrerne få penge fra? Asylansøger tager mere end de får. Vi kan ikke redde hele verden?

 ¾ Indvandrere har jo ingen penge. Det er jo folk, der kommer fra hungersnød.

 ¾ Svenskerne har taget mange indvandrere ind, og de ignorer alle, der er kritiske overfor indvandrerpolitik. 

 ¾ Hvorfor er der forskel på en dansker og en indvandrer?

Forbehold over for EU
 ¾ Danmark mister noget af sin egen suverænt, men det er godt med åbne grænser.
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2. Muligheder og identitet
 ¾ Diskuter i gruppen hvilke muligheder (fordele og ulemper) det har for jer som unge, at Danmark er medlem af EU ( uddannelse, karriere, 

job, økonomi, rejse osv.) 

 ¾ Uddannelse er godt, så vi frit kan rejse på tværs af lande eller tage et år i et andet land som fx high school. 

Spørgsmål til de unge: Føler I jer dansk, skandinavisk eller europæisk? 
 ¾ Hvad betyder det at være dansker? Hvad gør en til dansker? Og hvad betyder det, at vi siger nej til Europa?

 ¾ Vores høje skat og hele den her danskhedsdebat, den er bedst illustreret gennem EU. Vi stemmer til at blive europæere.

 ¾ Vi har fastsat mange ting efter euroen. 

 ¾ Vi føler os skandinaviske, vi deler næsten sprog og valuta, hvor den i Europa fx Spanien er et større spring. 

3. Læring, indflydelse og deltagelse
Spørgsmål til de unge: Hvordan kan I som unge få indflydelse i EU. Kunne det være en 
fordel at have et EU-parlament i en unge version? 

 ¾ Det kunne være en god ide, hvis EU blev en del af pensum, så vi kunne få mere viden om det og dermed mulighed for at få indflydelse. 

 ¾ Vi ved ikke, hvad der foregår i EU. 

 ¾ Ingen stemmer, og ingen ved, hvad der foregår, ikke engang de voksne ved det.  

 ¾  Hvis man flyttede undervisningen, ville vi også have connections på tværs af lande. 

 ¾ Unge må blive en del af et repræsentativt netværk på tværs af lande, så længe de kan passe deres skole osv. På den måde kan vi få 
indflydelse. 

 ¾ Et ungeråd vil ikke få nogen rigtig indflydelse. 

Forslag
Vi samler en EU gruppe med unge fra forskellige skoler eller fra forskellige lande.
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Arbejdsområder
Udvalget for skolereformen
Udvalget vil især arbejde på, at der er bedre transport 
muligheder, så disse er tilpasset skolereformen, da mange 
unge på nuværende tidspunkt oplever problemer, med at fx 
busserne ikke passer med skolens mødetidspunkter. 

Udvalget for kultur og aktiviteter
Udvalget arbejder med medborgerskab som emne, hvor 
udvalget gerne vil lave et arrangement for unge, som skal 
til at stemme ved næste folketingsvalg. Arrangementet skal 
hjælpe unge, så de er informeret om de forskellige partier og 
kan ”finde” det parti, som de selv er mest enige i. Formålet 
er at informere unge, så de får lyst til at deltage aktivt i 
folketingsvalg og give dem et godt overblik. 

Udvalget for kampagner
Udvalget arbejder på en kampagne om unge og sociale 
medier, herunder de unges adfærd på disse. Kampagnen 
skal være et forsøg på at skabe en bedre tone på sociale 
medier, samt gøre de unge opmærksomme på fordelene og 
ulemperne ved at færdes på de sociale medier. 

De forskellige idéer, som udvalgene arbejder med, vil blive 
præsenteret og diskuteret med byrådet på følgende datoer:

Møder med Byrådet 2015
 ¾ 13. april kl. 15:00 - 16:00

 ¾ 19. oktober kl. 15:00 - 16:00 

Efterskrift

 ¾ Formand: Natascha Corlin Philipsen

 ¾ Næstformand: Mathilde Nygaard Foged

Medlemmer af  Ungebyrådet, valgt på 
Ungekongressen 2015

 ¾ David Kjærside

 ¾ Emma Laura Olesen

 ¾ Frederik Høgh Zeth Andersen

 ¾ Gustav Osnes Gottlieb 

 ¾ Nicoline Klems 

 ¾ Rebekka Engelund Balle 

 ¾ Rikke Pedersen 

Suppleanter  
 ¾ Andreas Vølker 

Repræsentanter til UngAalborgs bestyrelse
 ¾ David Kjærside

 ¾ Nicoline Klems

Udvalg
 ¾ Udvalget for skolereformen

 ¾ Udvalget for kultur og aktiviteter 

 ¾ Udvalget for kampagner 

Udvalgene er dannet på baggrund af de forskellige emner, 
der blev debatteret i workshops på Ungekongressen 2014. 
Udvalgene tager udgangspunkt i dette hæftes indhold,  som 
repræsenterer de unges meninger i Aalborg Kommune. 

Udvalgene mødes én gang om måneden før hvert 
Ungebyrådsmøde, hvor de arbejder og diskuterer de 
forskellige problemstillinger i udvalget med henblik på 
fremlæggelse af udvalgets arbejde for Byrådet. 

Ungebyrådet 2014/2015
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Mindmap udarbejdet af 
Ungebyrådet på baggrund af 

Ungekongressen 2014
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