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UNGDOMSRINGENS
ÅRSMØDE OG
KONGRES
z 25.-26. NOVEMBER 2022
Demokratisk dannelse for både unge og voksne
er temaet for årsmødet 2022
Hotel Legoland danner i år rammen om to intense dages fællesskab i Ungdomsringens ånd,
hvor vi inviterer til inspirerende oplæg og vigtige
samtaler med det formål sammen at styrke vores
fælles arbejde for den demokratiske samtale og
dannelse i alle generationer.
Både unge og voksne er inviteret med fra fredag
morgen. Vi glæder os til et spændende årsmøde
med fællesskab og snakke på tværs som
omdrejningspunkt.
Benyt lejligheden til at tage på personaledag
med kollegerne eller tage de unge med på en
demokratisk dannelsesrejse med fritids- og ungdoms-pædagogisk/-politisk indhold samt masser
af hygge og netværk.

#fordiFritidSkaberFremtid
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Tema: Demokratisk dannelse - mod, viden og lyst



Hvorfor er unges engagement og demokratiske dannelse særlig vigtigt i disse år?
Hvordan engagerer unge sig i 2022? Og hvordan kan vi som klubber, ungdomsskoler og
organisation spille en aktiv rolle i udviklingen af unges demokratiske selvtillid?

D

anske unge er verdensmestre i viden
om demokratiet, men når det gælder
demokratisk selvtillid og tilliden til, at man
selv kan skabe forandringer, ser det straks
værre ud. Alt for mange unge tør ikke
blande sig og tro på, at deres engagement
er vigtigt.
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Det er problematisk, da demokratiet har
behov for hver generations aktive deltagelse for, at det fortsat består. Demokrati
må ikke tages for givet, hvilket aktuelt også
står klart for mange med krigen i Europa.
Demokratisk selvtillid og engagement er ikke
et fag i folkeskolen. Det er i høj grad noget,

de unge tilegner sig gennem organiserede
fritidsfællesskaber.
I klubberne og ungdomsskolerne har vi en
unik platform for at introducere alle typer af
unge for demokratiske værdier og fællesskaber i praksis. Det er et samlingssted for
forskellige subkulturer, hvor alle unge
respekteres. Her støtter vi unge i at tage
medansvar og realisere deres idéer.
Gennem Ungdomsringen tager unge styring
i eget fritidsliv og udfordrer samfundsdebatten om ungdom. Sammen med engagerede
voksne sætter de ord på, hvad der er vigtigt
for unge i dag, og hvordan vores område

særligt er med til at understøtte dette. Det
kræver mod, viden og lyst både fra de unges
og voksnes side – hvilket som nævnt ikke er
medfødte evner, men noget som opnås ved
træning i demokratiske processer.
På årsmødet vil voksne som unge lære om,
øve sig i og ikke mindst diskutere, hvad
demokratisk dannelse og engagement er i
praksis. Gennem jeres aktive deltagelse vil
I forhåbentlig samle ny demokratisk selvtillid at flyve hjem på, således at I har fornyet
mod, viden og lyst til at arbejde med unges
stemme og medbestemmelse i det daglige
pædagogiske arbejde hjemme i klubber og
ungdomsskoler.
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OPLÆG I SALEN KL 10:30 - 11:15

ALLE KAN VÆRE MED?
OM UNGES DELTAGELSE
I ORGANISERINGER
z KATRINE THEA PLØGER NIELSEN
I dette oplæg vil Katrine nuancere og
diskutere unges demokratiske deltagelse i dag. Her vil hun stille skarpt på
unges ønske om på den ene side at
inkludere alle i deres fællesskaber, og
på den anden side et behov for mindre,
tættere og afgrænsede fællesskaber.
Under oplægget diskuterer vi sammen,
hvordan professionelle kan understøtte denne dobbelthed. Oplægget
vil ligeledes fokusere på unges oplevelser af egne privilegier, ressourcer og

syn på samarbejdet med de voksne i
faciliterede rammer. Oplægget tager
udgangspunkt i forskningsprojektet
”Alle unge med i fællesskabet”, som
omhandler unges demokratiske deltagelse i foreningslivet. Katrine inddrager undervejs også pointer fra anden
ungdomsforskning.
Katrine Thea Pløger Nielsen, Center for
Ungdomsforskning (CeFU), Institut for
Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

INTRODUKTIONSLØB KL 10:30 - 11:15

HVAD SKAL DU MED
UNGDOMSRINGEN?
z ELISABETH KNUTH
Hvad laver Ungdomsringen? Hvad
kan du bruge Ungdomsringen til? Og
hvad laver vi egentlig i Billund på Hotel
Legoland? Ingen spørgsmål er for store
eller små.

Udforsk Hotel Legoland, find ud af
hvad det vil sige at være en del af en
demokratisk organisation og mød andre
unge fra hele landet!
Elisabeth er Projektleder i Ungdomsringen
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OPLÆG I SALEN KL 13:30 - 14:15

KLAR TIL UNGEMAGT?
z SOFIE BERTOLT WINTHER
Hvordan kan vi som klub, ungdomsskole og organisation, der arbejder
med unge sikre, at vi reelt lytter til,
hvad de har at sige? Finde ud af hvilke
kritiske spørgsmål vi skal stille os selv,
hvis vi gerne vil have de unge helt med
ind i maskinrummet.
SocialRespons er medudvikler og evaluator på et omfattende og eksperimenterende ungeinddragelsesprojekt på Ungdomsøen og Platformen
i Esbjerg, hvor unge sætter deres
aftryk på organisationerne gennem
et års arbejde og ophold (Giv Et Årprogrammet). Sofie Bertolt Winther
vil med udgangspunkt i en nyudviklet
model for ungeinddragelse, guide os
gennem afgørende refleksioner, man

som organisation nødvendigvis må
tage, for at skabe reelt plads til engagerede unge.
I oplægget vil Sofie belyse hvorfor
ungeinddragelse kan være vildt forstyrrende og frustrerende, og omvendt
også meget givende og udviklende
for organisationer. Gennem praksiseksempler vil hun dele ud af de udfordringer, organisationerne er stødt på,
og de virkemidler de har opsamlet,
samt stille skarpt på hvad der er afgørende for at skabe det gode samarbejde mellem unge og voksne.
Sofie Bertolt Winther er sociolog og
partner ved analysevirksomheden
SocialRespons
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FAGLIGE
RUM

WORKSHOP KL 11:30 - 12:30

OPLÆG
KL 11:30 - 12:30 / 14:40 - 15:40

UNGES
DEMOKRATISKE
LIV I TAL
z LINE NOVEL OG
LOTTE LØBNER ANDERSEN
Kom og bliv klogere på unges
holdninger til og deltagelse
i demokratiet. DUF - Dansk
Ungdoms Fællesråd vil præsentere
de nyeste indsigter fra deres årlige
Demokratianalyse. Du vil få indsigt
i unges demokratiske og politiske
liv, og betydningen af foreningsfællesskaber for unges deltagelse
i demokratiet. DUF har siden 2011
årligt undersøgt danskernes og
særligt unges demokratiske liv.
Line Novel er chef for demokratiafdelingen i DUF, og Lotte Løbner
Andersen er politisk konsulent i DUF
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DEMOKRATI
FITNESS
z SARAH BAK JØRGENSEN
OG ELISABETH KNUTH
Bliv bedre til uenighed, lyt mere
aktivt eller opdag, at du er mere
modig, end du tror. Gennem
træningssessioner af forskellige
demokratimuskler får du øvet og
styrket din empati, nysgerrighed
og forskellige holdninger – alt
sammen vigtige ingredienser i et
demokrati. Med demokrati fitness
bliver vi mindet om, at demokrati
ikke er noget farligt eller fjernt.
Demokrati er os alle sammen og
noget, vi øver os på. Vi lover, at
det bliver sjovt!
Sarah, næstformand for ungerådet,
og Elisabeth, projektleder for ungeengagement i Ungdomsringen,
er Demokrati Fitness trænere, Vi
er nysgerrige på, om Demokrati
Fitness skal være en ny ung-til-ung
indsats i Ungdomsringen - kom og
prøv det af, og fortæl hvad du synes
om konceptet.

OPLÆG & DIALOG KL 11:30 - 12:30 / 14:40 - 15:40

DEMOKRATISK DANNELSE OG
DIGITALE MEDIER
z JAKOB LINAA JENSEN
I denne workshop tager vi fat på
demokratisk dannelse i en digital
verden. Med internettets og ikke mindst
sociale mediers fremkomst, var der
store forhåbninger til, at de kunne
bidrage til demokratisering, skabe mere
oplyste borgere og facilitere saglige og
respektfulde debatter. Med Trump, fake
news og en ofte hadefuld debat ser det
dog ud til, forventningerne langtfra er
indfriet. Vi vil arbejde med spørgsmålet

om, hvad digitale medier egentlige er,
hvordan algoritmer og forretnings
-modeller styrer grundlaget for den
demokratiske debat, og vi vil arbejde
med nogle mulige løsninger, som man
kan bruge i det daglige arbejde med de
unge.
Jakob er leder af Center for
Internetforskning og lektor i kritiske sociale mediestudier ved Aarhus Universitet.

WORKSHOP KL 11:30 - 12:30

TAG BLADET FRA MUNDEN OG STÅ
OP FOR UNGDOMSKLUBBERNE
z THOMAS JUHL
Hver eneste dag gør klubberne en
forskel for unge mennesker over hele
landet. Alligevel bliver området ofte
beskåret, og det bliver sværere og
sværere at lave spændende og udviklende aktiviteter for de unge.
Derfor skal vi have klubområdet til
at fylde meget mere i den offentlige debat! Til workshoppen får du

mulighed for at prøve kræfter med
enkle teknikker, så vi kan få mange flere
stærke klubstemmer ud i den offentlige
debat.
Thomas Juhl, Tænketanken Cevea.
Workshoppen er blevet til i forbindelse med en meningsdanneruddannelse, som afvikles i samarbejde
med Ungdomsringen i foråret 2023.
Ansøgninger til uddannelsen åbner kort
efter årsmødet.
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FORANDRINGSWORKSHOP KL 14:40 - 15:40

UNGEINDDRAGELSE I
UNGDOMSRINGEN
z JULIE SENECA NIELSEN,
SARAH BAK JØRGENSEN OG
ELISABETH KNUTH
I årene 2022-2025 har
Ungdomsringen valgt at sætte særligt
fokus på ungeinddragelse, og denne
proces må selvfølgelig bæres frem
gennem en bred involvering og aktivitet i alle kroge af Ungdomsringens
arbejde.
I forlængelse af Sofie Bertolt Winther’s
oplæg afholdes denne workshop,
hvor vi tager en snak om unges magt i
Ungdomsringen – ved at stille os selv
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nogle centrale spørgsmål. Formålet
med workshoppen er at kickstarte en
åben, ærlig og konstruktiv samtale,
som forhåbentlig vil inspirere til konkret
handling i forlængelse af årsmødet. Det
meste af workshoppen kommer til at
foregå i mindre grupper, bestående af
(forhåbentlig!) både unge og voksne.
Julie Seneca Nielsen, Sarah Bak
Jørgensen og Elisabeth Knuth er hhv.
formand og næstformand for ungerådet
samt projektleder for ungeengagement i
Ungdomsringen

RAP-WORKSHOP KL 11:30 - 15:40 (SE PROGRAMMET)

MEDBORGERSKAB &
MENINGER
z RAPCOACHES FRA
RAPOLITICS
Hvordan er man en god borger? Hvilke
rettigheder er vigtige at have som
borger? Hvilke fælles værdier er vigtige for, at et samfund fungerer optimalt? Hvordan kan man omdanne sine
meninger til handling?
Workshoppen Medborgerskab &
Meninger har til formål at gøre deltagerne skarpere på, hvad det vil sige at
være en god samfundsborger, og hvordan man kan omdanne sine meninger
til handling og bruge sin stemme til at
skabe en aktiv ændring i samfundet.
Deltagerne bliver præsenteret for en
række debatspørgsmål og øvelser, som

giver stof til eftertanke og hjælper dem
med at reflektere over deres egen og
andres rolle i samfundet. Deres tankeprocesser og meninger bliver omdannet til en rap, hvor de selv skal formidle
deres egen forestilling af, hvordan det
gode borgerskab ser ud, samt hvordan
vi skal være overfor hinanden, og hvordan man som borger i Danmark kan
bidrage til samfundet.
Rapolitics er en non-profit forening, som
arbejder for at skabe en modig ungdomsgeneration, der udforer og udvider
den demokratiske debat gennem kultur,
kunst og kreative udtryk.
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OPLÆG KL 11:30 - 12:30 / 14:40 - 15:40

KVALIFICERET SELVBESTEMMELSE
SOM GRUNDLAG FOR UNGES
DEMOKRATISKE DANNELSE?
z CHRISTOFFER SCHULTZ
I denne workshop gives et indblik i
nogle af de foreløbige forskningsresultater i Ungdomsringens ph.d.-projekt,
og vinkler disse i en dialog om, hvordan
klubberne kan støtte den demokratiske
dannelsesproces for unge mennesker.
Med afsæt i interviews med unge og
observationer foretaget i tre af landets
ungdomsklubber kigger vi nærmere

12

på, hvilken betydning klubberne har for
de unges hverdags- og ungdomsliv, og
hvordan klubberne kan være med til
at støtte de unge til kvalificeret selvbestemmelse som grundlag for deres
demokratiske dannelse.
Christoffer er Ph.d. studerende og
udviklingskonsulent i Ungdomsringen.

ÅRSMØDE, FREDAG
9.00

Ankomst, check-in og morgenkaffe

10.00

Velkomst v. Bjørn Brandenborg (formand) og Julie Nielsen (ungerådsformand)

10.30

11.15

11.30

Kaffepause

Unges
demokratiske
liv i tal

Tag bladet
fra munden
og stå op for
ungdomsklubberne

Kvalificeret selvbestemmelse som
grundlag for
unges
demokratiske
dannelse?

12.30

13.30

Demokratisk
dannelse
og digitale
medier

Klar til ungemagt? v. Sofie Bertolt Winther

Demokrati
Fitness

Medborgerskab og meninger (Del 2)

Pause med kaffe og kage

Unges
demokratiske
liv i tal

Kvalificeret selvbestemmelse som
grundlag for unges demokratiske
dannelse?

Demokratisk
dannelse og
digital medier

15.40

Pause med kaffe

16.15

Underholdning i salen

17.00

Tak for i dag

18.00

Aftensmad

20.00

Medborgerskab og
meninger
(Del 1)

Frokost

14.15

14.40

Hvad skal du med
Ungdomsringen?

Alle kan være med? Om unges deltagelse i oganiseringer v. Katrine Thea Pløger Nielsen

Hyggeligt samvær, voksne

Medborgerskab og
meninger
(Del 3)

Ungeinddragelse i
Ungdomsringen

Aktivitet og hygge for alle unge arrangeret af
Ungdomsringens Ungeråd

ALLE PUNKTER ER FOR ALLE - GULE PROGRAMPUNKTER ER SÆRLIGT RETTET MOD UNGE
LÆS VORES SAMVÆRSPOLITIK PÅ UNGDOMSRINGEN.DK/SAMVAERSPOLITIK
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KONGRES, LØRDAG
7.00-9.00

Morgenmad for overnattende deltagere

9.00

Indtjek og udlevering af stemmesedler

9.30

Kongres i Ungdomsringen 2022. Beretninger, fremlæggelse af forslag

11.30

Frokost

12.30

Regionsforberedelse i grupperum

13:20

Kongres – Debat, afstemninger og valg

14.30

Tak for i år

PÅ VALG I 2022

NÆSTFORMAND
Der er to næstformænd i Ungdomsringen.
De er på valg i henholdsvis lige og ulige
år.

REVISOR
Der er to revisorer i Ungdomsringen. De
er på valg henholdsvis lige og ulige år.
Kandidater til revisor kan opstilles frem til

I 2022 er næstformand Jakob Vendelbo

selve dagen for kongressen.

Kristensen på valg. Han ønsker ikke at

I 2022 er revisor Allan Bjørnskov Hansen

genopstille.

på valg. Han genopstiller.

OBS! Forslag til posten som næstformand

ØVRIGE POSTER

samt vedtægtsændringer skal sendes til

Formand og revisorsuppleant er kun på

Ungdomsringen@ungdomsringen.dk.

valg i ulige år.

Deadline: 21. oktober 2022.

STREAMING
Vi streamer hele kongressen. Linket bliver
offentliggjort på vores hjemmeside umiddelbart inden start.
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AKSEL HORSENS
MINDELEGAT
HAR DU KANDIDATER?
Ungdomsringen genoptog i forbindelse med foreningens 75-års jubilæum i 2017
uddelingen af et mindelegat, der siden er blevet uddelt årligt.

I

1984 etablerede Ungdomsringen
Fonden Aksel Horsens Mindelegat.
Fondens formål er, ”at foretage uddelinger
af fondens overskud til en eller flere medarbejdere eller institutioner i forbindelse med
”Landsforeningen Ungdomsringen”, der har
vist særlig interesse, forståelse og indsats for
arbejdet med ungdommen.”
Ungdomsringen uddeler prisen i 2022, og
det vil ske på kongressen 26. november.
Modtageren i 2021 var Gitte Hansen fra
Vemmelev Junior- og Ungdomsklub.
Begrundelsen for modtagelsen var:
”Under Coronanedlukningen var Gitte meget
opmærksom på at holde kontakten med de
mere sårbare børn og deres familier, hvilket

efterfølgende er blevet fremhævet af familierne som virkelig betydningsfuldt. Gitte er
ofte mødt ind før alle andre, for at cykle ud
og hente de børn, der ikke selv må cykle til
klubben og ikke mindst har hun cyklet dem
hjem igen efter lukketid.
Gennem flere år har hun taget mange initiativer for at støtte de sårbare og udsatte børn.
Hun har gjort en flot og anerkendelsesværdig forskel for rigtig mange børn og unge
gennem hendes karriere, og mange af dem
kommer stadig for at fortælle om, hvad der
sker i deres liv”.
Ungdomsringen ønsker endnu engang
Gitte Hansen tillykke med Aksel Horsens
Mindelegat.

FAKTA
Î Prisen er på 15.000 kr.
Î Prisen uddeles til medlemmer i Ungdomsringen
(personer eller institutioner).
Î Man skal have vist særlig interesse, forståelse
og indsats for arbejdet med ungdommen

Î Indstillinger og motivation sendes til Ungdomsringen senest d. 31. oktober kl. 16.00 på mail
ungdomsringen@ungdomsringen.dk
Î Hvem der er modtager af prisen offentliggøres
under årets kongresweekend.
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PRAKTISKE
OPLYSNINGER
KONGRESDELEGEREDE OG GÆSTER
Det er gratis for Ungdomsringens delegerede og særlige indbudte gæster at deltage i Årsmøde og
Kongres inkl. fuld forplejning og overnatning i enkeltværelser.
Unge fra samme klub indlogeres på dobbelt eller 4-sengs værelser.
Ansvaret for de unge under årsmøde og kongres påhviler den klub/ungdomsskole, de deltager for.
Har du spørgsmål til tilmelding så kontakt:
Charlotte Risum Jensen
T. 70 27 00 50
M. crj@ungdomsringen.dk
Link til tilmelding: https://ungdomsringen.dk/events/aarsmoede-og-kongres-2022/

PRISER
Unge (Ikke delegeret): Forplejning og overnatning
Fredag: Frokost, inkl. Årsmøde
Fredag: Aftensmad
Fredag-lørdag: overnatning, inkl. morgenmad
Kongres, inkl. frokost

kr.	
kr.	
kr.

100
100
100
Gratis

Voksne (Ikke delegeret): Forplejning og overnatning
Fredag: Frokost, inkl. Årsmøde
Fredag: Aftensmad
Fredag-lørdag: overnatning, inkl. morgenmad
Kongres, inkl. frokost

kr.	
kr.	
kr.	
kr.

750
250
500
Gratis

Delegerede (unge og voksne): Forplejning og overnatning
Fredag: Frokost, inkl. Årsmøde
Fredag: Aftensmad		
Fredag-lørdag: overnatning, inkl. morgenmad
Kongres, inkl. frokost

kr.	
kr.
kr.	
kr.

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

GENERALFORSAMLINGER
Som kongresdelegeret vælges man på generalforsamlingerne, hvor alle, der har medlemskab i Ungdomsringen, har
mulighed for at stille op.
Î 29. september 2022
Region Syddanmark
Norderstrasse 76
Flensburg

Î 5. oktober 2022
Region Sjælland
Vordingborg Ungdomsskole
Vordingborg

Î 5. oktober 2022
Region Nordjylland
Fritidscentret Herningvej
Aalborg Ø

Î 10. oktober 2022
Region Midtjylland
Viborg Ungdomsskole
Viborg
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Î 13. oktober 2022
Region Hovedstaden
Vesterbro Ungdomsgård
København V

