HÅNDBOG

til opstart af ungdomsråd

Om håndbogen
Håndbog til opstart af ungdomsråd er en step-by-step guide til at
starte et ungdomsråd i jeres kommune. Desuden præsenteres
erfaringer fra nyoprettede og allerede eksisterende ungdomsråd
rundt omkring i Danmark, der kan inspirere jeres eget råd.
Håndbogen er inddelt i henholdsvis step 1 (formål og vision), 2
(organisering) og 3 (rekruttering), der guider jer igennem de overordnede faser, det er vigtigt at have været igennem, når man starter et ungdomsråd op. Hvert step indeholder en række øvelser,
I kan lave sammen for at komme nærmere et bæredygtigt ungdomsråd. Håndbogen er derfor nærmere en trinvis guide mod et
ungdomsråd frem for et opslagsværk.
Alle øvelser er baseret på et ligeværdigt samarbejde, og fælles for
alle steps er ønsket om at nedbryde eventuelle barrierer mellem
ung, politiker og ungeguide. Men først og fremmest handler det
om at lære hinanden bedre at kende og have det sjovt!
Håndbogens indhold er baseret på Netværket af Ungdomsråds
mangeårige erfaring med ungdomsrådsarbejdet samt erfaringer
fra projekt UR2015. Her deltog kommuner i en række seminarer
med henblik på at starte ungdomsråd op i deres kommune. Læs
mere om projektet og Netværket af Ungdomsråd på side 21.
Håndbogen henvender sig til den unge, den kommunale kontaktperson (ungeguiden) såvel som politikeren - altså alle der har
interesse i at starte et ungdomsråd op.
God læselyst!
/Netværket af Ungdomsråd (NAU), december 2015
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STEP 1

SKAB ET “OS”
Når en gruppe mennesker samles om at skabe et ungdomsråd, kender de involverede ikke nødvendigvis hinanden på forhånd. Alle kommer med forskellige forventninger,
idéer og forudsætninger. Der kan være en række barrierer,
der skal nedbrydes, før projektet bliver til et “os”, der arbejder mod samme mål. Det er afgørende, at det sker så tidligt
som muligt, så alle deltagere tør tale i plenum og sige deres
tanker, idéer og kritik højt. En leg kan helt konkret være med
til at sikre, at alle føler sig trygge ved at ytre sig i rådet. At
skabe et “os” handler om at finde ud af, hvilken gruppen
man er. Det kan man f.eks. gøre ved at finde frem til styrker
og svagheder ved gruppemedlemmerne hvad angår at opstarte et ungdomsråd. Derefter kan man se på, hvordan de
styrker og personligheder kan komplimentere hinanden. På
den måde bliver gruppen en helhed, der har en lang række
kompetencer at trække på i ungdomsrådsarbejdet.
Øvelsen Market Space kan I bruge til at blive klar over, hvilke kompetencer, der findes i jeres gruppe.

Øvelse 1: Market Space
Formål: At finde frem til gruppemedlemmernes styrker
og svagheder. Dermed bliver der skabt et overblik over,
hvilke kompetencer, gruppen har
Tid: 20 minutter
Materialer:
Market Space i A4 til hver deltager
Market Space i A2 til gruppen
Kuglepenne og tuscher
I kan printe materialer til øvelsen her: www.ur2015.dk/
start-et-ungdomsraad/step-1/market-space/

Step by step:
1. Hver deltager bruger 5-10 min. på at udfylde sit eget
A4 Market Space-ark. På papiret er der fire firkanter
med hver en overskrift:
Styrker: Hvilke styrker man har i forhold til ungdomsrådsarbejdet
Svagheder: Hvilke svagheder man har i forhold til
ungdomsrådsarbejdet
Random: Det kan f.eks. være kompetencer og
interesser, som ikke passer direkte ind i ungdomsrådsarbejdet, men som alligevel kan være en styrke
eller som siger noget særligt om personen.
Portræt: Her kan man tegne en tegning af sig
selv.
2. Deltagerne præsenterer hver især deres styrker og
svagheder, og derefter udfylder gruppen sammen A2
Market Space-arket. På den måde finder gruppen
ud af, at den ene deltagers svaghed, kan vise sig at
være den anden deltagers styrke!

4 KORTLÆG JERES GRUPPE

STEP 1

FÆLLES FORMÅL
Der findes ikke én entydig på, hvordan man starter et ungdomsråd op, eller hvordan et ungdomsråd skal arbejde eller organisere sig. Et ungdomsråd kan tage rigtige mange
former, og i sidste ende er det helt op til jer, hvad jeres
ungdomsråd skal stå for. Et ungdomsråd kan i praksis være
alt fra et ungdomskulturhus til et ungebyråd - og alle variationer derimellem.
Det kan være svært at stå overfor at træffe så store valg
omkring, hvad ungdomsrådets profil skal være. Netop fordi
der ikke findes én fast opskrift på, hvordan et ungdomsråd
skal arbejde eller organisere sig, anbefaler vi, at man i gruppen, som noget af det første, diskuterer ungdomsrådets
formål. Et formål beskriver hvorfor og hvordan ungdomsrådet gør noget. En fælles beskrivelse af formålet er også en
fælles forståelse af ungdomsrådet.

Hvad er et ungdomsråd? Netværket af Ungdomsråd
definerer et ungdomsråd som: Et kommunalt funderet
råd bestående af en gruppe unge, der repræsenterer
og varetager unges interesser uafhængigt af politiske
tilhørsforhold. Et ungdomsråd er et uafhængigt organ,
der repræsenterer alle unge i kommunen overfor kommunalbestyrelsen. Rådets primære mål er at skabe et
link mellem lokalpolitik og ungdomsliv, og indflydelse og
repræsentativitet er bærende værdier.

Øvelsen Fælles formål kan I bruge til at skabe en fælles
forståelse af, hvad jeres ungdomsråd skal arbejde for og
med.

Øvelse 2: Fælles formål
Formål: Alle ungdomsråd skal have et formål, og det er
vigtigt for det fremtidige arbejde, at alle medlemmer er
klar over, hvad rådet arbejder for
Tid: 30 minutter
Materialer:
Post-its
A4-ark med kommunens navn
Elefantsnot og kuglepenne
I kan læse nærmere om øvelsen her: http://ur2015.dk/
start-et-ungdomsraad/step-1/vores-ungdomsraad/

Step by step:
1. Alle deltagere får hver tre post-its, og der bliver
hængt et A4-ark op på væggen, hvor kommunens
navn står øverst. På de tre post-its, som deltagerne
har fået, skriver de hver især ét ord eller en enkel
sætning, som beskriver, hvad et ungdomsråd er for
dem.
2. Deltagerne præsenterer på skift én af deres post-its
og sætter den fast.
3. Gruppen snakker om, hvor der er overlap og forskelle
i deres forståelse. Det kan være en god idé at gruppere post-its i temaer.
4. Ud fra de temaer og ord der står på væggen, skal
gruppen sammen udvælge eller skrive tre post-its,
som samlet beskriver, hvad formålet med ungdomsrådet i kommunen skal være.
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STEP 1

UNGDOMSRÅDETS VISION
Et ungdomsråds formål og visioner ligger i forlængelse af
og overlapper ofte hinanden. Formålet er hvorfor og hvordan, man arbejder i ungdomsrådet. Visionen er den overordnede forestilling om, hvordan ungdomslivet skal se ud i
kommunen, når ungdomsrådet har opnået sit formål.
Selvom både formål og vision er abstrakte begreber, kan
det være en god idé at tage dem op til genovervejelse med
jævne mellemrum. Man kan bruge dem som rettesnor for
at tjekke om de aktiviteter, man laver, er med til at bevæge kommunen i den retning, ungdomsrådet ønsker. Nogle
gange skifter ungdomsrådet retning, og så er det vigtigt
igen at tale om, hvilket overordnet formål, arbejdet tjener.
Når man på den måde har en fremtidsvision, man forsøger
at realisere, står de enkelte aktiviteter ikke alene. De hænger derimod sammen og leder hen mod noget større.
Når man arbejder med så abstrakte begreber, kan det
være en stor hjælp at konkretisere idéerne – for eksempel
ved hjælp af modellervoks (se øvelse nedenfor).

Øvelse 3: Vores vision
Formål: At forme visionerne for jeres ungdomsråd –
hvor er det om fem år?
Tid: 30 minutter

Step by step:
1.

Materialer:
Modellervoks (eller alle former for rekvisitter, I kan bruge til
at “bygge” med)
2.
Post-its
Kuglepenne og farveblyanter
I kan læse nærmere om øvelsen her:
www.ur2015.dk/start-et-ungdomsraad/step-1/
vores-visioner/
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3.

På cirka 10 minutter skal gruppen - uden at tale bygge det ungdomsråd, de allerhelst ser om fem
år. Gruppen må bruge alle de materialer, der er til
rådighed omkring dem.
Derefter præsenterer deltagerne for hinanden,
hvad de har bygget, og hvad tanken bag byggeriet var.
Til slut skal gruppen sammen finde på et navn til
det samlede byggeri.

STEP 1

KONKRETISÉR VISIONEN
Formål og vision er, som allerede nævnt, vigtige, men også
abstrakte emner. Man kan derfor godt stå tilbage med en
følelse af, at det er et meget stort arbejde, man går i møde.
Det kan være svært at overskue, hvor man overhovedet
skal begynde. Den følelse kan virke demotiverende, når
man skal i gang med et nyt projekt. Derfor er det vigtigt at
sætte sig nogle realiser- og målbare delmål for den nærmeste fremtid. Det kan f.eks. være, hvor man gerne vil være
om en måned, om seks måneder eller om et år. På den
måde har man noget mere konkret at arbejde med. Det kan
også være en god idé at lægge en konkret handlingsplan
for det kommende år og tale om, hvad ungdomsrådet skal
gøre for at nå sine delmål. Dermed er hele gruppen klar
over, hvilket arbejde, man siger ja til, hvis man vælger at
fortsætte i ungdomsrådet.
Backspace er en god metode til at opsætte delmål og lave
en konkret handlingsplan for ungdomsrådets aktiviteter og
gøremål det kommende år.

Øvelse 4: Backspace
Formål: At lægge en handlingsplan for opstarten
af jeres ungdomsrådsarbejde
Tid: 35 minutter
Materialer:
Visions-pil
Post-its
Kuglepenne
I kan printe materialer til øvelsen her:
www.ur2015.dk/start-et-ungdomsraad/
step-1/backspace/

Step by step:
1.

Deltagerne skal sætte tre helt konkrete, målbare
mål for, hvor ungdomsrådet er om et år.

2.

Deltagerne udvælger ét af disse mål at arbejde vi
dere med. De to andre mål skal skrives ned og
tages med til gruppens næste møde. Uden at tale
sammen bruger deltagerne selv fem minutter på
at skrive på post-its, hvad der skal gøres for at nå
målet.

3.

Gruppen sætter post-its på visionspilen. Alt, hvad
gruppen snakker om, skal skrives på en post-it og
placeres på pilen, så der skabes en handlingsplan
for at realisere målet.

4.

Når der ikke er flere handlings-post-its, snakker
gruppen om, hvilke udfordringer, der kan opstå i
processen. Det skrives på post-its og placeres nu
over pilen på arket. Derefter snakker gruppen om,
hvad og hvem, der kan hjælpe dem. Hjælperpost-its placeres under pilen på arket.
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BLIV INSPIRERET

Susanne Gram Skjønnemann
Campuskoordinator i Aabenraa

Hvad er dit indtryk af hele UR2015-forløbet?
Jeg havde aldrig prøvet at starte eller arbejde med et ungdomsråd før.
Så da de unge, nogle politikere og jeg tog med på første seminar, var
vi helt ligeværdige i ikke at vide noget på forhånd, hvilket var rigtig godt.

ERFARINGER

Hvilken øvelse vil du anbefale andre ungdomsråd i opstarten?
Øvelsen med modellervoks åbnede virkelig øjnene for politikerne, der
opdagede nye sider af Aabenraas ungdom. Det var det bedst tænkelige
grundlag at arbejde videre fra. Her fik de unge en følelse af, at de selv
bestemmer, og at politikerne bakker dem op.
Hvad er dit bedste råd til andre ungdomsråd i opstarten?
Det tog noget tid, før vi var klar til at nedskrive vedtægter. De unge ville
bare i gang med at lave aktiviteter, men da vi for nylig satte os sammen
for at få nogle vedtægter på bordet, havde vi jo haft så megen snak og
så mange diskussioner på seminarerne, at det tunge stof gik som en
leg.

Signe Munk

Næstformand i SF og tidligere byrådsmedlem i Viborg
1) Undgå den ’belærende distance’
Distancen er enorm farlig, fordi den bliver et udtryk for, at man ikke tror
på de unges intentioner. Så skab din egen sunde relation til de unge
som ligeværdige voksne og tag alle holdninger og forslag seriøst.
2) Afstem forventninger løbende
Det er enormt vigtigt at aftale, hvad jeg som politiker forventer af de unge
og omvendt. Lav aftaler politiker og ung imellem og hold dem.

GODE RÅD

3) Hold kontakten ved lige
Sørg for at snakke sammen – og gør det ofte. Også i perioder med lavt
aktivitetsniveau. Fortæl de unge om de politiske processer, og introducér dem for kulturforvaltningen og de politikere, de ikke er partipolitisk
enige med. Jo bredere en kontaktflade, des større indflydelse.
4) Opfordr de unge til at være rebelske
I Viborg savnede jeg engang imellem, at de unge blev lidt mere rebelske
og udfordrede byrådet. Ungdomsrådet skal passe på med kun at blive
et passivt høringsorgan, for der er ofte brug for, at de aktivt går i kødet
på politikerne.
5) Ungdomsrådet skal åbne sig op udadtil
Fra en politikers synspunkt er opbakning, åbenhed og repræsentativitet
vigtigt i et ungdomsråd. Den lille, lukkede gruppe er ikke så god for os
politikere - for uden medlemmer, ingen styrke, og uden styrke, ingen
indflydelse. Derfor er det også en opgave for politikeren at introducere
ungdomsrådet for netop det synspunkt, når man som politiker arbejder
efter det.
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BLIV INSPIRERET

Haderslev Ungdomsråd

Nicolai Boysen (formand) og Thorstein Birch (næstformand)
Hvordan er det at være ung i Haderslev?
Thorstein: Jeg kedede mig som 15-16-årig. Men siden er ungdomsrådet kommet, og jeg synes helt klart, vi har været med til at skabe et
ungdomsliv og en ungdomskultur i Haderslev. Vi kan få indflydelse, fordi
byen ikke er så stor, så der er relativt kort vej fra mig som ung initiativtager til magthaverne.
Hvad er Haderslev Ungdomsråds største ønske i øjeblikket?
Nicolai: Vi vil gerne have et ungdomshus med plads til små kulturelle arrangementer og et samlingssted for ungdomsinitiativ. Vi vil gerne samle
ungdomsforeninger og -partier og skabe en fælles base.
Thorstein: Vores store udfordring er, at vores aktivitetsniveau er noget
større end vores økonomiske råderum. Det er ikke holdbart, og da vi
gerne ser vores budget vokse med 25.000 kr. årligt, må vi i gang med
at fortælle om vores ambitioner til kommunen.

CASE

Hvad er det unikke ved Haderslev Ungdomsråd?
Nicolai: Vi er meget grundige. Og så er vores organisering ret unik, da
vi ligestiller kultur og politik, fordi vi synes, at begge dele er lige vigtige.
Thorstein: Derudover er vi ret stolte af at være med i rådet. Jeg møder
næsten altid en meget positiv respons. Vi agerer også ofte hjælpende
hænder hos andre organisationer. Oftere og oftere tager jævnaldrende
og voksne fat i os og spørger, om vi vil hjælpe med deres projekt eller
lignende.

Fakta om Haderslev Ungdomsråd
Oprettet: 2011
Årlig økonomisk støtte: 50.000 kr.
Organiseringsform: Formand, to seperate næstformænd for kultur og politik, 16 rådsmedlemmer, og derudover
arbejdsgrupper
Rådsmedlemmers alder: 14-19 år
Eksempler på aktiviteter: HUR-Festival, paneldebatter og høringer
Nærmeste samarbejdspartnere: Ungdomsuddannelserne, ungdomsskolen, spillestedet Månen og lokale butikker
Tilknytning til kommune: Kommunal kontaktperson ser sig selv som rådets sekretær, administrerer referater og
økonomi og har over tid udfaset sin egen rolle
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STEP 2

UNGDOMSRÅDETS ORGANISERING
Gør organiseringen til en leg! Gør det håndgribeligt at
snakke om organisering ved at tage hvert emne (ungeorganisering, valg til rådet og ungeguidens rolle) hver for sig
og så finde fordele og ulemper ved hvert punkt i forhold til
jeres eget ungdomsråd.

Ungeorganisering
De eksisterende ungdomsråd organiserer sig på mange forskellige måder på baggrund af det vedtagne formål. Det kan fungere som den allerførste forventningsafstemning mellem de unge, ungeguiden og politikerne
at diskutere ungdomsrådets organisering - og samtidig
åbne op for at tale om gensidige ønsker og krav.
Man kan organisere sit ungdomsråd på mange forskellige måder, og nedenfor er der opstillet tre forslag. Man
kan vælge at organisere sig udelukkende efter én type,
at mikse flere af dem til en fjerde model eller blot blive
inspireret til en helt femte.
1) Valgt bestyrelse
Den traditionelle måde at organisere en forening på.
Der afholdes en årlig generalforsamling, hvor hele ungdomsrådsbestyrelsen vælges. Bestyrelserne er ofte
på 11-15 personer, da det er et godt antal, der både
sikrer nok hænder at fordele arbejdet på, og samtidig
er det ikke så højt et antal, at det bliver svært at tage
beslutninger.
2) Valgt formandskab
I stedet for en hel bestyrelse, er det muligt, at ungdomsrådet kun består af et valgt formandskab i form
af to-tre personer. Det udelukker ikke, at der kan være
flere unge tilknyttet rådet, men de bliver ikke formelt
valgt ind. Hvis man vælger at have et valgt formandskab, er det ideelt at kombinere denne model med ad
hoc arbejdsgruppe-modellen.
3) Ad hoc arbejdsgrupper
Ad hoc arbejdsgrupper organiserer de unge om enkelte projekter, de selv vælger. Der er som udgangspunkt
ikke tale om, at de skal vælges ind i rådet for at engagere sig i arbejdet eller tage ansvar.
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Valg til rådet
Valg til rådet kan foregå på flere måder. Her præsenteres tre forskellige valgtyper:
1) Generalforsamling
Den klassiske måde at afholde et valg. Dem, der ønsker at stille op til rådet, melder deres kandidatur, enten
før mødet eller til mødet. De tilstedeværende stemmer
så på dem, de mener, kan varetage deres interesser
bedst.
2) Online valg
Her kan de unge se de opstillede kandidater og stemme online, for eksempel på ungdomsrådets hjemmeeller Facebook-side. Kandidaterne kan enten skrive lidt
om dem selv eller lave korte film.
3) Udpegede repræsentanter
Denne type giver mulighed for at gøre ungdomsrådet
mere repræsentativt, og formen kan inkludere oversete
ungegrupper. Udpegning kan ske af de eksisterende
medlemmer eller ungeguiden.
Før selve valget er det en god idé at tage stilling til følgende spørgsmål:
• Skal de unge have en bestemt alder?
• Skal der være bopælspligt i kommunen, hvor ungdomsrådet er placeret?
• Skal rådet være repræsentativt, og hvad skal i så fald
bestemme repræsentativiteten? Er der tale om repræsentativitet målt på ungdomsuddannelse, køn eller geografi?
• Hvor lang tid man skal sidde i rådet, hvis man bliver
valgt ind?

STEP 2

Ungeguidens rolle
Ungeguiden er vigtig for ungdomsrådet og er en dynamisk størrelse, da det vil variere, hvor meget ungdomsrådet har brug for assistance. Det er derfor vigtigt at overveje, hvilken type ungeguide rådet har brug for og hvilken type, de unge ønsker sig at have. Ungeguiden kan være forankret både i kommunen og i ungdomsskolen.
NAU har udviklet en illustration af, hvilke roller en ungeguide kan have (se nedenfor). Illustrationen viser ungeguidens indflydelse på to dimensioner: Dels på ungdomsrådets rammer (Bestemmer/bestemmer ikke dagsorden) og dels på rådets indhold (Har/har ikke en stemme). Det giver fire ungeguide-stereotyper. Typerne
eksisterer i nogle råd, mens andre ungeguider er en blanding.
							
Frontløber: Ungeguiden sætter rammer for, hvad ungdomsrådet skal lave og er samtidig med til at tage centrale beslutninger omkring arbejdet.
Vejleder: Ungeguiden fremlægger sager, som ungdomsrådet skal tage stilling til og stiller muligheder op, men
tilkendegiver ikke sin egen holdning.
Suppleant: Ungeguiden deltager i møder og giver sin mening til kende ved sager, hvor vedkommende ser
klare fordele og ulemper, men ellers bestemmer rådet selv, hvad de har lyst til at lave.
Førstehjælperen: Ungeguiden holder sig ude af ungdomsrådetarbejde, men kan tilkaldes, hvis der er problemer, som rådet ikke selv kan løse.
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BLIV INSPIRERET

Jeppe Kofoed Jørgensen
En af drivkræfterne bag opstart af ungdomsråd i Assens

Hvordan kunne I bruge workshoppen om organisering?
Vi havde sådan set et udkast til vores vedtægter klar, da vi ankom, men
med masser af inspiration fra NAU og de andre deltagere fik vi tænkt
over, om der var andre fremgangsmåder for vores råd end den, som vi
lige umiddelbart havde besluttet.

ERFARINGER

Hvilken øvelse var den mest brugbare?
Øvelsen med at kigge på de tre standard-organiseringsformer og finde
fordele og ulemper var god, fordi vi blev nødt til at kigge på os selv og
vores planer. Deraf lavede vi vores egen model, hvor vi har sat nogle
rammer for vores arbejde i fremtiden.
Hvad har overordnet set været det mest givende ved projektet?
Erfaringsudvekslingen med de andre råd var helt perfekt, og de gode
eksempler, som NAU fremlagde fra resten af Danmark, satte også masser af tanker igang.

Erkan Cakmak

Ungekoordinator ved Ishøj Ungeråd

1) Fjern besværet og hav det sjovt
De unge bestemmer. Du er medhjælperen. Derfor er det vigtigt, at du
lytter til gruppen, tager de opgaver, som de unge ønsker og kun fylder
det nødvendige.

GODE RÅD

2) Giv plads til drømme og skæve idéer
Sørg for, at de unge får lov til at drømme og tager ejerskab over egne
projekter. Skab rammer, der gør, at der ikke er for langt fra idé til praksis
– det gøder lysten og modet. Sjov må aldrig blive et kommunalt fy-ord!
3) Oprettelsen er ikke målet
Ungdomsrådet skal forbedre vilkårene for ungdommen i området. Derfor kan det være direkte dræbende for engagementet, hvis du gør selve
oprettelsen af et ungdomsråd til målet i stedet for at fokusere på indflydelsen, oplevelserne og venskaberne.
4) Luk aldrig dørerne
Rent fysisk arbejder jeg altid med åbne døre, så den unge ikke føler
sig som et forstyrrende element. Vær derfor også til stede på sociale
medier og mobil.
5) Fyld gradvist mindre
Giv så mange opgaver og så meget ejerskab ud, som du kan overskue.
Og øg det gradvist. Det allerbedste er, hvis du efter en længere periode
næsten er en usynlig hånd.
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BLIV INSPIRERET

Ishøj Ungeråd

Zein Al-Khafaji (formand) og Erkan Cakmak (ungekoordinator)
Hvad har Ishøj Ungeråd haft indflydelse på?
Zein: Til kommunalvalget i 2013 lavede vi både en dokumentarfilm, en
sang med musikvideo og en paneldebat. Og vi synes selv, det gik meget godt, for vores område havde nok Danmarks laveste valgdeltagelse før, og vi var med til at hæve unges stemmeprocent med syv-otte
procentpoint. Alle i kommunen peger æren i vores retning. Vi er også
repræsenterede i kommunens Medborger- og Demokratiudvalg, i Folkeoplysningsudvalg og i Ungdomsskolens bestyrelse.

CASE

Hvad er det unikke ved Ishøj Ungeråd?
Erkan: Ishøj har en meget blandet befolkningssammensætning, og
det forsøger vi at afspejle i rådet. Hvis vi skal repræsentere alle unge,
kan vi ikke kun komme fra ét område eller én skole. Derfor er det også
vigtigt, at alle aldre deltager, og i øjeblikket er medlemmerne mellem 13
og 26 år. Vi har heller ikke den samme formelle tilgang til ungeråd med
vedtægter og generalforsamlinger, som andre har. Man kommer ind i
ungerådet ved at være med til at afvikle et af vores projekter. Der er
et naturligt flow, fordi vi har mange aktive deltagere til vores aktiviteter,
og dem prikker enten jeg eller de unge på skulderen, hvis vi mangler
medlemmer. Alle i rådet er heller ikke med til alt. På nogle punkter er
der to, der er aktive, på andre er der ti. Du gør, hvad du synes er sjovt.
Anderkendes jeres arbejde i ungerådet?
Erkan: Ja! Og så er der jo også forskellige typer anerkendelse. Jeg
vil jo sige, at anerkendelsen i de 100.000 kr., som vi modtager årligt
i kommunal støtte, er ligeså stor, som når din bedste ven kommer og
klapper dig på skulderen.

Fakta om Ishøj Ungeråd
Oprettet: 2006 og genoprettet i 2013
Årlig økonomisk støtte: 100.000 kr.
Organiseringsform: Formand, 14 medlemmer (herunder udvalg)
Rådsmedlemmers alder: 13-26 år
Eksempler på aktiviteter: Politiske debatter, høringer, filmproduktion og festivaler
Nærmeste samarbejdspartnere: Ungdomsskolen, kommunen og boligforeningerne
Tilknytning til kommune: Ungekoordinator fra ungdomsskolen tilknyttet. Koordinerer møder, administrerer økonomi og sørger for rekruttering
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STEP 3

MOTIVATION
Det mest centrale for et ungdomsråd er selvfølgelig medlemmerne og de eventuelt mere løst tilknyttede frivillige.
Derfor er det vigtigste for at holde rådet i live, at både medlemmer og frivillige er motiverede for ungdomsrådsarbejdet.
Det kræver samtidig en løbende udskiftning og inklusion af
nye kræfter. En hyppig årsag til at ungdomsråd dør ud er, at
der pludselig ikke er nogen medlemmer tilbage.
Det meningsfulde ungdomsrådsarbejde begynder med et
fælles formål og vision. Det er en god idé, at medlemmerne er bevidste om, hvorfor de er frivillige i ungdomsrådet.
Rådet bliver også bedre til at rekruttere nye frivillige, når der
er skabt et klart billede af, hvad ungdomsrådsarbejdet går
ud på samt, hvad man som frivillig får ud af det. De eksisterende frivillige bliver bedre til at motivere og mobilisere nye,
fordi de ved, hvorfor de er en del af ungdomsrådsarbejdet.
Det kan også bidrage til at overbevise nye om, hvorfor de
skal være en del af det fælles formål.
Øvelsen Speeddating kan I bruge til at blive klogere på,
hvad der motiverer medlemmerne i rådet.

Øvelse 1: Speeddating
Formål: At lære hinanden bedre at kende og finde ud af,
hvad der motiverer de andre rådsmedlemmer
Tid: To minutter pr. spørgmsål og cirka 15 minutter i alt
Materialer:
Spørgsmål om motivation:
1) Hvordan fandt du ud af, at du ville være en del af ungdomsrådsarbejdet i din kommune?
2) Hvad er det vigtigste for dig i ungdomsrådsarbejdet?
(f.eks. opgaverne, det sociale, slutresultatet)
3) Hvad kan være med til at sætte en stopper for din
motivation?
4) Kan du komme på et konkret eksempel, gerne i forbindelse med ungdomsrådsarbejdet, hvor du virkelig følte
dig motiveret?
5) Hvordan tror du, man kan motivere andre til at blive en
del af ungdomsrådet?
I kan printe materialer til øvelsen her: www.ur2015.dk/
start-et-ungdomsraad/rekruttering-mobilisering/speed-dating/
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Step by step:
1.

Deltagerne stiller sig i to rækker med ansigtet
mod hinanden. Alle skal have en makker på den
modsate række. Et af spørgsmålene bliver stillet,
og den ene række får ét minut til at besvare
spørgsmålet til sin makker på rækken overfor.
Derefter får den anden række ét minut til at 		
besvare det samme spørgsmål til makkeren i
den første række.

2.

Når begge rækker har besvaret spørgsmålet,
rykker den ene række én person til højre, mens
den anden række står stille, så alle får en ny
makker. Et nyt spørgsmål stilles og de to række
svarer på skift. Sådan fortætter det, indtil der
ikke er flere spørgsmål.

STEP 3

REKRUTTERING
Rekruttering er det, der gør, at unge rundt om i kommunen
ved, at rådet eksisterer. En nøje overvejet rekruttering underbygger derfor et bæredygtigt ungdomsråd. Det er derfor vigtigt, at ungdomsrådet er bevidst om formål og vision.
Hvis man ikke ved, hvad man kæmper for, er det svært for
andre unge at kunne spejle sig i projektet og få lysten til at
deltage. Derfor er det også vigtigt at formulere, hvad man
som medlem får ud af at deltage i ungdomsrådsarbejdet.
I NAU kalder vi det for ‘alternativ valuta’, som medlemmerne bliver ‘betalt med’ i stedet for penge. Det kunne være,
at den alternative valuta ved ungdomsrådsarbejdet er det
sociale samvær, nye venskaber, at få indflydelse eller at
fremme en bestemt sag. Det er vigtigt at være opmærksom
på, at ungdomsrådet ikke præsenteres i alt for rigide rammer. Der skal være plads til, at nye medlemmer kan præge
rådet, måske endda i en ny retning, eller at man som ildsjæl
kan lave nogle projekter, som står ens hjerte nært.
Øvelsen Benspænd kan I bruge til at brainstorme løsninger
på udfordringer i ungdomsrådet - før de opstår.

Øvelse 2: Benspænd
Formål: At brainstorme løsninger på forskellige udfordringer i ungdomsrådet, før de opstår
Tid: Cirka 20 minutter (alt efter hvor mange benspænd,
man arbejder med)
Materialer:
Papir med hvert ét benspænd skrevet på hver
Post its og kuglepenne
Eksempler på benspænd:
• De unge har travlt i deres hverdag, og det er svært at
finde tidspunkter, hvor alle kan mødes
• Det er svært at fastholde de unge i ungdomsrådet
• Der er stor interesse for ungdomsrådsarbejdet, men de
unge melder sig ikke til, fordi arbejdet virker for tidskrævende
I kan printe materialer til øvelsen her: www.ur2015.dk/
start-et-ungdomsraad/rekruttering-mobilisering/benspaend/

Step by step:
1.

Find ud af, hvad I i ungdomsrådet kæmper med
i øjeblikket. Formulér hver udfordring som et benspænd og skriv det på et stykke papir. Placér
borde rundt om i rummet, og læg ét benspænd
på hvert bord sammen med post-its og kuglepenne.

2.

Deltagerne fordeler sig tilfældigt ved bordene
og får tre minutter til at komme på så mange
løsningsforslag som muligt. Husk at skrive idéerne ned på post-its. Forslagene må gerne være
lidt skøre, vilde eller tænkt ud af boksen. Når
de tre minutter er gået, fordeler deltagerne sig
igen tilfældigt ved nye borde, hvor de får tre
minutter til at brainstorme og komme med løsningsforslag. Alle deltagere behøver ikke at nå
alle benspænd, hvis der ikke er tid til det.
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STEP 3

MOBILISERING
Det er ofte en mindre gruppe af meget dedikerede unge,
der starter et ungdomsråd. Det er dog vigtigt at overveje,
at nogle opgaver måske kan løses af en, som ikke er valgt
ind i rådet, eller som ikke har mulighed for at lægge mange
ugentlige timer i arbejdet. Man kan altså tænke over at have
opgaver:
1) Til frivillige med forskellige tidshorisonter
2) Til frivillige med forskellige interesser og kompetencer og
3) Til frivillige med forskellige engagementsniveauer.
Illustrationen til venstre viser en engagementsstige, som
frivillige og medlemmer kan bevæge sig op og ned af. En,
der først var gæst til et af rådets arrangementer, ender måske en dag som tovholder på et arrangement - eller som
medlem af ungdomsrådet. Det ene er ikke bedre end det
andet, men det er vigtigt at tilrettelægge sine aktiviteter efter
forskellige engagementsniveauer. Når ungdomsrådet skal i
gang med en ny aktivitet, kan det derfor være en god idé at
lave en aktivitetsplan (se øvelse nedenfor).

Øvelse 3: Aktivitetsplan
Formål: At ligge en plan for en konkret aktivitet med
henblik på mobilisering af frivillige

Step by step:

Tid: 30 minutter (afhængigt af hvor detaljeret, man ønsker, at planen skal være)

• Hvilken aktivitet er der tale om?
• Beskriv aktiviteten
• Hvordan skal aktiviteten organiseres? Hvor mange frivillige er der brug for? (Udover rådsmedlemmerne)
• Hvilke arbejdsopgaver skal de frivillige tage sig af?
• Hvor meget er der behov for, at de frivillige engagerer
sig i aktiviteten?
• Hvornår skal I finde de frivillige?
• Hvor skal I finde de frivillige?
• Hvordan kan aktiviteten være engagerende for de
frivillige?
• Hvordan kan I bevare de frivilliges engagement igennem
hele aktivitetens forløb?

Materialer:
Spørgsmål til at lave en aktivtetsplan (se link eller step-bystep)
I kan printe materialer til øvelsen her: www.ur2015.dk/
wp-content/uploads/2015/12/Mobiliseringslink.pdf

16 STYRK ENGAGEMENTET

Overvej følgende spørgsmål grundigt:

STEP 3

ÅRSHJUL
I et ungdomsråd er der ofte mange gode idéer til aktiviter og
gøremål. Det kan derfor være en god idé at skabe overblik
over rådets aktiviteter i et årshjul. Et årshjul udarbejder man
en gang om året, hvor man samler almene aktiviteter og
nye idéer for det kommende år. Det er en god idé at prioritere aktiviteterne:
• 1. prioritet: Det som skal gøres i løbet af året (såsom
generalforsamling, årlige faste begivenheder, NAU-arrangementer osv.).
• 2. prioritet: Det man ønsker at lave udover de faste aktiviteter (interne aktiviteter såsom høringer, byrådsmøder,
rådsmøder og eksterne aktiviteter såsom koncerter, paneldebatter, istandsættelse af ungdomshus osv.).
• 3. prioritet: Det man kan lave, hvis man har tid til det i den
pågældende måned.
Når aktiviteterne er fastlagte, kan det med fordel skrives ind,
hvornår rekrutteringen skal foregå. Det kan tage tid og er
derfor vigtigt at få ind i årshjulet.
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BLIV INSPIRERET

Albert Nepper Winther

En af drivkræfterne bag opstart af ungdomsråd i Helsingør

Hvorfor vil du gerne have et ungdomsråd i Helsingør?
Jeg synes ikke, der er noget ungdomsliv i vores område, så jeg deltog
fordi jeg gerne vil lave noget og hjælpe. Jeg vil ikke sidde på sidelinjen
og se passivt til. Og her var en god mulighed for at gøre noget. Så jeg
tog med, fordi jeg var nysgerrig.

ERFARINGER

Hvad var det mest spændende på seminariet?
Det var virkelig fedt at møde formanden for Haderslev Ungdomsråd,
Nicolai, fordi han selv har erfaring med at starte et ungdomsråd som 13årig. Han gav nogle gode ideer til, hvordan vi får lavet et godt ungdomsråd i fremtiden. Men første skridt er at få lidt flere unge med på vognen.
Man kan nemlig ikke gøre det alene.

Søren
Degn Laxy
Tidligere formand for og nuværende medlem i Ærø Ungdomsråd
1) Stå fast på formålet
Internt i rådet skal I finde ud af, hvad det er for en opgave, I har lyst til at
løse. I skal kende formålet med jeres arbejde og stå fast på det - selvom
om kommunen måske prøver at fortælle jer noget andet.

GODE RÅD

2) Søg kompromisserne
Det er også vigtigt, at I søger kompromiserne, når det kommer til politiske spørgsmål. Lad være med at have ultimative krav. Hvis I er åbne, er
politikerne det også.
3) Afstem forventninger
Det gode samarbejde starter med en forventningsafstemning. Hvis I ikke
allerede har haft et møde, bør I aftale et mellem ungeguide, interesserede politikere og ungdomsrådet.
4) Stærke personlige relationer er vigtige
Sørg for at få en god kontakt til både politikerne og de kommunalt ansatte. Den uformelle sludder er guld værd for samarbejdet.
5) Inviter ’de voksne’ ind
Inviter politikere og kommunalt ansatte med til et møde engang i mellem
og lad dem se jeres arbejdsgang. På den måde lærer I hinanden at
kende og afmystificerer hinandens universer.
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BLIV INSPIRERET

Ungeråd
Varde
Daniel (tidligere formand), Mia (bestyrelsesmedlem) og Juki
(ungeguide)

Hvordan er det at være ung i Varde?
Daniel: Noget af det gode ved at bo i en mindre by er, at der ikke skal
så meget til for at imponere. Vi kan nærmest få en helside i avisen, bare
fordi vi holder bingoaften, og det giver medejerskab og en fællesskabsfølelse i byen. Og det tror jeg ikke, unge oplever i Aarhus og København.
Hvad er det unikke ved Ungeråd Varde?
Daniel: Man bliver hurtigt en del af kernen. Søren (nuværende formand,
red.) fik vi med, fordi vi lavede et arrangement med en skaterrampe,
hvor han havde banket nogle plader på, og lynhurtigt var han formand.
Og så har vi en enorm opbakning fra kommunen. Afstanden mellem
ung og kommune er der næsten ikke. Halvdelen af byrådet var her, da
vi indviede vores nye køkken.
Juki: Der er højt til loftet i Varde. Politikerne fortæller os, at de helst vil,
at vi er lidt rebelske. De beder faktisk om modstand.

CASE

Er I stolte af at være en del af ungerådet?
Mia: Ja! Vi har indflydelse, ansvar og fællesskab. Vi har det hyggeligt,
vi har et byråd i ryggen, og hvis man vil noget, så kan man virkelig gøre
en forskel.
Daniel: Vi kan få det direkte demokrati til at virke. Selvom et møde kan
tage fire timer, så bliver vi enige, og rent politisk, synes jeg, det er stort.
Og så er jeg stolt af, at vi kan tilbyde vores gode musik- og fritidsfaciliteter til andre unge.

Fakta om Ungeråd Varde
Oprettet: 2012 (hus i 2013)
Årlig økonomisk støtte: 50.000 kr. frit budget samt en halv million til husets drift
Organiseringsform: Formand, næstformand, kasserer og ni medlemmer
Rådsmedlemmers alder: 18-24 år
Eksempler på aktiviteter: Festivaler, koncerter, politiske debatter, høringsret og arrangementer som f.eks. bingo,
karaoke og skating
Nærmeste samarbejdspartnere: Kommunen og det lokale erhvervsliv
Tilknytning til kommune: Ungeguide tager sig af ‘alt det administrative og kedelige’

INSPIRATION FRA UNGDOMSRÅD I DANMARK 19

HVAD NU?

HER KAN DU FÅ FLERE
INFORMATIONER OM
UNGDOMSRÅD

Vi har samlet en række ofte stillede spørgsmål, som forhåbentligt kan hjælpe jer lidt på
vej, når I går med tanken om at starte et ungdomsråd op.
Hvad er det vigtigste, når vi ønsker at opstarte et ungdomsråd?
Som udgangspunkt er det vigtigste at sikre opbakning fra både unge, kommunen (eller
ungdomsskolen) og politikerne. Der er behov for opbakning fra alle kanter til at skabe
et solidt og bæredygtigt råd. Dernæst skal I selvfølgelig være enige om rådets formål
og vision, så I alle arbejder for det samme.
Hvor er et ungdomsråd som regel forankret?
Det er meget forskelligt, hvor ungdomsrådene i Danmark er forankrede. Nogle ungdomsråd har en kontaktperson i kommunen, andre i ungdomsskolen eller et helt tredje
sted. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Det handler om, hvilken form, der
passer bedst i jeres kommune.
Hvor går vi hen og finder flere medlemmer til vores råd?
Det er varierer alt efter, om ungdomsrådets formål har et bredt sigte på alle unge eller
snarere et smalt sigte på allerede demokratisk engagerede unge (f.eks. i klubber eller
elevråd). Gode steder at kontakte med henblik på (flere) medlemmer er følgende:
•
•
•
•

Ungdomsforeninger og idrætsklubber
Uddannelsesinstitutioner
Elevråd og ungdomsklubber
Politiske ungdomsorganisationer

Hvor skal vi mødes?
Det er meget forskelligt, om ungdomsrådene har et hus, et lokale eller noget helt tredje
at mødes i. Det er oftest noget, der kommer, når ungdomsrådet har eksisteret lidt tid.
Hvor kan vi møde allerede eksisterende ungdomsråd?
Netværket af Ungdomsråd (NAU) arrangerer årligt arrangementer med henblik på at
eksisterende ungdomsråd kan mødes for at vidensdele og erfaringsudveksle. Se mere
på www.nau.dk.
Er der nogle finansieringsmuligheder for ungdomsråd?
De fleste ungdomsråd er på kommunebudgettet. Hvis I har et godt projekt, kan I søge
DUF’s Initiativstøtte, som I kan læse mere om her: www.duf.dk/tilskud-og-stoette/
dufs-initiativstoette/.
Hvordan melder vi os ind i NAU?
I kan melde jer ind i NAU på NAU’s hjemmeside og dermed få løbende sparring og
tilbud på forskellige arrangementer: www.nau.dk/indmeld/.
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BAGOM DENNE
HÅNDBOG

NOTE

Tidligere Kirke- og Kulturminister Marianne Jelved udnævnte 2015 til at være ungekulturår. Målet var at understøtte rammerne for selvorganisering.
Et af projekterne der blev sat i gang af Kulturstyrelsen var Projekt Udbredelse af Ungdomsråd 2015 (i daglig tale projekt UR2015) med Netværket af Ungdomsråd som
projektledere. Projektets formål var at give en saltvandsindsprøjtning til alle kommuner
uden ungdomsråd og samtidig hjælpe til at endnu flere ungdomsråd blev etableret i
Danmark.
Alle danske kommuner uden et ungdomsråd blev inviteret til projektet, og 12 kommuner deltog. Helt konkret betød det, at kommunerne i løbet af 2015 deltog i tre
seminarer, der vejledte dem i processen fra idéen om at starte et ungdomsråd til et
solidt fundament for et bæredygtigt ungdomsråd i fremtiden. Hvert step i håndbogen
repræsenterer hvert sit seminar.
Grundtanken var (og er), at der ikke findes én simpel opskrift på, hvordan et ungdomsråd skal se ud. Derfor skulle kommunerne i løbet af seminarrækken selv tage aktiv del i
at drømme om og forme et ungdomsråd, præcis som de ønskede, at det skulle se ud
i deres kommune.
Hvem stod bag?
Udover Kulturstyrelsen og Netværket af Ungdomsråd, bestod projektet også af en
referencegruppe af interessenter og aktører på området. Derudover var konsulentvirksomheden 12byer tilknyttet som væsentlig sparringspartner i udviklingen af seminarrækken.
Referencegruppen bidrog løbende med gode råd, idéer og erfaringer og bestod af
følgende organisationer: Ungdomsringen, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS),
Red Barnet Ungdom (RBU), Danske Skoleelever (DSE) samt Landssammenslutningen
af Handelsskoleelever (LH). Gruppen var nedsat på baggrund af foreningernes viden
på området.

Hvad er NAU? NAU er en medlems- og paraplyorganisation for alle ungdomsråd i
Danmark. Organisationen arbejder for at rådgive, servicere og repræsentere sine medlemmer, og det primære formål er at skabe de bedste forhold for danske ungdomsråd
– blandt andet gennem landsdækkende arrangementer for medlemmerne. Her mødes
frivillige fra landets ungdomsråd for at udveksle erfaringer, gode idéer og blive inspireret
til, hvordan de kan være med til at få indflydelse på ungdomsmiljøet i deres nærområde.
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