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Resumé  
Østerbro Lokaludvalg besluttede i foråret 2010 at gennemføre en proces med ungeinvolvering på Østerbro. 

Ungeinvolvering på Østerbro 2010 tager afsæt i Østerbro Bydelsplans vision for et attraktivt ungdomsliv, 

der skal fremme de unges trivsel, aktive deltagelse og involvering i det lokale forenings‐ og samfundsliv. 

Formålet med indsatsen var således at fokusere på de unge, deres ønsker og idéer til et godt ungdomsliv, 

og gennem en længevarende proces, at skabe interesse og rum for de unges aktive deltagelse i livet på 

Østerbro og i København som helhed.  

 

Indsatsen er blevet gennemført i samarbejde med Børne‐ og Ungdomsforvaltningens Distrikt Østerbro, 

herunder Østerbros skoler, klubber og opsøgende medarbejdere. Det primære fokus har således været 

involveringsprocessen og den netværksskabende dialog. For at nå flest muligt af de unge, valgte 

Lokaludvalget og den nedsatte samarbejdsgruppe derfor 4 komplementære involveringsscenarier: 

 

- Klubdialoger og gruppeinterviews gennemført med hjælp fra klubber og udgående medarbejdere, 

- et større skriftligt materiale med spørgsmål til alle Østerbros 4.‐ 9. klasser og gennemarbejdet i 

klasserne med hjælp fra skoleledere og kontaktlærer på de enkelte skoler, 

- og endelig en afsluttende konference for de unge afholdt den 25. september 2010 i Krudttønden. 

 

Resultatet af Ungeinvolveringen på Østerbro 2010 er, at de unge overordnet set er glade og tilfredse med 

deres tilværelse, og de er glade for deres bydel med dens mange aktivitetsmuligheder, især de mange 

grønne områder. De unge er glade for at blive spurgt, de vil gerne høres, involveres og i mere aktiv dialog 

med politikerne i spørgsmål, der vedrører dem. Det de unge altovervejende lægger vægt på, er et trygt og 

godt nærmiljø med gode venner. De unges ønsker for et mere attraktivt ungdomsliv er flere klubtilbud, et 

værested/ungecafé eller lignende, hvor der er mulighed for at mødes på tværs af kvarterer og skoler. Der 

ønskes også flere muligheder for udendørs fysiske aktiviteter til de større børn/unge. De primære kilder til 

utryghed er trafikken, det at færdes visse steder efter mørkets frembrud samt mødet med større grupper  

af unge, man ikke kender. Mange ønsker går derfor på rammerne og mulighederne for aktiviteter og 

mødesteder, hvor de unge kan mødes på tværs og lære hinanden at kende, for at øge den generelle 

tryghed og skabe fælles ansvar for hinanden i bydelen. 

 

Ungeinvolvering på Østerbro 2010 fremstår som et guidende arbejdsredskab i den fortsatte og 

fremadrettede ungeindsats på Østerbro. Et redskab til Østerbro Lokaludvalg, til skoler, klubber, Distrikt 

Østerbro, Børne‐ og Ungdomsforvaltningen samt Børne‐ og Ungeudvalget i Københavns Kommune. 
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Indledning 
Denne rapport er udarbejdet af Ungdomsringen for Østerbro Lokaludvalg som slutproduktet på projektet 

’Ungeinvolvering Østerbro 2010’. Projektet udspringer af Østerbro Lokaludvalgs ungdomsindsats og har 

bestået af fire involverings-scenarier – en række klubdialoger og gruppeinterviews, et større skriftligt 

materiale til brug i alle 4.- 9.klasser på Østerbros skoler og en ungekonference.  

Projektet startede op i foråret 2010 og sluttede i sensommeren 2010 med en ungekonference i 

Krudttønden. Ungekonferencen tog udgangspunkt i den indsamlede viden fra de tre øvrige scenarier og 

fremkom samtidig med en lang række fremadrettede bud på fremtidens Østerbro set med de unges øjne. 

Projektets fire scenarier er hermed afsluttet, men ungeindsatsen fortsætter fremover - i første omgang ved 

at virkeliggøre nogle af de unges mange idéer til fremtidige projekter. 

 

 

Der blev i forbindelse med ungeindsatsen nedsat en samarbejdsgruppe med deltagere fra Østerbro 

Lokaludvalgs sekretariat og dets politikere, Børne- og ungeforvaltningen distrikt Østerbro og en række 

lokale klubledere. Samarbejdsgruppens medlemmer er: 
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 Østerbro Lokaludvalg: Formand for Børn og ungeudvalget Lartey Lawson, sekretariatsleder Anne Christine 

Dahl-Hansen, informations- og projektmedarbejder Lea Allingham Nielsen og sekretariatsmedarbejder Ellen 

Engsted. 

BUF – distrikt Østerbro: Distriktchef Pia Hjørtoft (senere souschef Flemming Østergaard Hansen) og 
pædagogisk konsulent Bjarne Pedersen. 

Lokale klubledere: Michael Grønbjerg (Kildevældsskolens Fritidshjem), Janne Schirmer (Kennedygården) og 

Kathrine Hill (Fritidsklubben Karlsvognen). 

Samarbejdsgruppen og Ungdomsringen har under hele projektet haft en tæt dialog omkring udformningen 

af de fire involverings-scenarier både i forhold til metodevalg og indhold. Der har løbende været afholdt 

møder med opfølgning på processen og det videre forløb samt fremlæggelse af de indkomne resultater. 

Konsulenterne fra Ungdomsringen vil gerne takke medlemmerne af samarbejdsgruppen for den 

konstruktive dialog undervejs i projektet, de mange gode forslag til hvordan processen bedst muligt kunne 

søsættes, hjælpen til at skabe overblik over Østerbros ungdomstilbud og kontakten til disse samt det store 

arbejde med, at få gennemført ungekonferencen. I forhold til ungekonferencen vil vi også gerne takke de 

meget engagerede  bordtovholdere, som valgte at bruge en lørdag sammen med de unge. 

Der skal desuden lyde en stor tak til de mange aktører på ungeområdet på Østerbro, som har hjulpet med 

at formidle kontakten til de unge og hjulpet os med, at danne et billede af de unges hverdagsliv på 

Østerbro. Og til sidst en særlig tak til alle de unge, som har brugt tid sammen med os og har formidlet deres 

tanker og fremtidsønsker for et attraktivt Østerbro videre til os. 

De fire ungeinvolverings-scenarierne er tilrettelagt og gennemført af konsulent Heidi Klemmensen og 

konsulent Katrine Peitersen fra Ungdomsringen. Rapporten er udarbejdet af Heidi Klemmensen.  

Ungdomsringen, oktober 2010 

Rapportens opbygning   
Rapporten er en sammenskrivning af det samlede materiale for henholdsvis klubdialoger, gruppeinterview, 

materialet fra skolerne og ungekonferencen. Første del af rapporten beskriver formålet med 

ungeindsatsens fire scenarier, hvilke metoder der er brugt, hvem der har deltaget og hvordan processen er 

forløbet.  Da alle fire scenarier bygger på kvalitative metoder, er der ikke lavet statistiske analyser på 

materialet, men i stedet er de fremherskende tendenser i besvarelserne, og det som skiller sig ud beskrevet 

og samlet under temaoverskrifter.    

Der er i rapporten lagt stor vægt på, at lade de unges mange idéer, synspunkter og beskrivelser komme til 

orde. At rapportens fokus er koncentreret om at lade de unges stemmer blive hørt, hænger sammen med 

selve grundessensen i projektet - at skabe en god involveringsproces, hvor de unge føler sig set og hørt. Ved 

at lade de unges holdninger og idéer være centrum i rapporten, håber vi, at den vil være et inspirerende og 

guidende arbejdsredskab i den fremadrettede ungeindsats på Østerbro. Rapporten indeholder desuden en 

række repræsentative citater fra både de mundtlige dialogerne og det skriftlige materiale. Da det ikke er 

muligt, at sætte køn og alder på mange af citaterne, fremstår de alle i råtekst uden angivelser af ophav i 

forhold til scenarie, alderstrin eller køn.  



5 

 

Ungdomsringens konsulenter har i sidste del af rapporten indarbejdet en række anbefalinger til 

ungeindsatsens videre forløb både i forhold til samarbejdsflader og fremadrettede tiltag. 

Rapporten indeholder desuden en række bilag, der beskriver processen bag gennemførslen af de fire 

involverings-scenarier.  

 

Det overordnede formål med ungeindsatsen 
Ungeindsatsen er en udløber af Østerbro lokaludvalgs Bydelsplan, hvor der under kapitlet ’Et attraktivt 

ungdomsliv’ redegøres for den fremtidige vision for ungdomslivet på Østerbro: 

”Vi ønsker at skabe et attraktivt ungdomsliv, der vil være med til at skabe trivsel for alle på Østerbro - ung 

som gammel. Visionen er, at der på Østerbro og i København, skal bo unge mennesker med gode vaner, et 

godt selvværd og som har en gensidig respekt over for andre mennesker samt fysiske ting, og som af sig selv 

ønsker at indgå aktivt i det lokale forenings- og samfundsliv”. (Bydelsplan for Østerbro 2009). 

Det overordnede formål med at igangsætte ungeindsatsen var, at fremme de unges trivsel, aktive 

deltagelse og involvering i livet på Østerbro. 

At sikre de unges aktive deltagelse og involvering i bydelens liv forudsætter, at deltagelsen giver mening for 

de unge selv. De skal føle, at de har reel indflydelse, og de skal mødes med dialog og interesse. Den fælles 

overskrift for ungeindsatsen var derfor, at få de unge involveret med egne ideer og forslag, og at de skulle 
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opleve, at deres engagement i processen ville ende ud i konkrete resultater. I forhold til visionens mål om, 

at skabe et godt liv for alle unge på Østerbro, så har projektets fire forskellige involverings-scenarier haft til 

formål, at nå og få involveret flest mulige af Østerbros store børn og unge uanset alder, social og etnisk 

baggrund. Det betyder, at der i projektet har været stort fokus på, at møde de unge i de arenaer, hvor de 

færdes i deres hverdagsliv. I praksis har kontakten med de unge primært gået gennem Østerbros klubber 

og skoler og gennem de opsøgende medarbejderes kontaktflader.   

Ungeindsatsens fire scenarier 
Den oprindelige plan for ungeindsatsen var, at afholde en ungekonference rettet mod de 10 – 18-årige børn 

og unge på Østerbro. Denne plan blev udvidet, da der på det indledende møde mellem Ungdomsringens 

konsulenter og arbejdsgruppen bag ungeindsatsen opstod en dialog omkring, hvorvidt en 

ungdomskonference ville nå bredt nok ud.  

Der var særligt fokus på, hvordan man kunne sikre, at ungeindsatsen også nåede f.eks. de mere stille eller 

udsatte børn og unge på Østerbro. I udgangspunktet vil en ungdomskonference ikke naturligt tiltrække 

unge, som ikke føler sig som en del af fællesskabet eller som ikke på forhånd er interesserede i, at give 

deres mening til kende og er vant til, at komme på banen i offentlige sammenhænge. Desuden havde 

arbejdsgruppen stort fokus på, hvordan man bedst kunne sikre de unges aktive deltagelse i konferencen, da 

flere lignende ungekonferencer har haft problemer; dels med at få de unge til at møde op og dels med, at få 

de unges egne ideer og holdninger i spil.   

Det blev derfor besluttet, at der også skulle arbejdes i andre kontaktformer og involveringsprocesser og 

resultatet blev, at der i perioden marts til september 2010 skulle gennemføres fire involverings-scenarier: 

 En række klubdialog-møder for de 10 - 14-årige i Østerbros fritidsklubber  

 En række gruppeinterview med unge 14 - 18-årige – kontakt gennem de opsøgende 

medarbejdere/andre aktører på Østerbro  

 

 Et skriftligt involverings-materiale til brug i alle 4.- 9.klasser på Østerbros skoler 

 

 En ungekonference primært rettet mod aldersgruppen 4. - 9. klasse 

 

Det blev samtidig besluttet, at gå gennem skolerne og klubberne på Østerbro. Intentionen bag dette valg af 

samarbejdsflade, var en forventning om, at en positiv deltagelse fra klubbernes og skolernes ledelse og 

medarbejdere, ville medvirke til at skabe en god kontakt til de unge og sikre den efterfølgende deltagelse i 

ungekonferencen. Derudover ville ungeindsatsen optimalt kunne nå en meget stor del af Østerbros unge 

mellem 10 og 16 år. Dette fokus betød samtidig, at den aldersmæssige målgruppe for ungekonferencen 

rykkede nedefter. 

 

At projektet blev udvidet til også at omfatte de øvrige involverings-scenarier skabte mulighed for, at bygge 

hele projektet op omkring en metode, hvor hvert nyt scenarie blev udbygget med nye eller mere 

detaljerede temaer udledt gennem analysen af de unges besvarelser fra de foregående scenarier. Dermed 

var det muligt, at indkredse de unges egne bud på hvilke temaer, der skulle være i fokus på 
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ungekonferencen. Hele processen bag projektet har derfor haft den betydning, at de unge ikke bare har 

besvaret en række udstukne spørgsmål og fastlagte temaer, men at de gennem deres besvarelser, selv har 

været med til at forme hvilke temaer, der var relevante at arbejde videre med, i forhold til aktivt at opfylde 

visionen om et attraktivt ungdomsliv for alle på Østerbro. 

 

 

De fire scenarier – formål, metode, proces og deltageantal  
For at kunne forstå processen med de fire sammenhængende involverings-scenarier er det nødvendigt, at 

beskrive formålet og processen undervejs. Det følgende afsnit indeholder en beskrivelse af formål, den 

brugte metode og processen for alle fire scenarier. Derudover er der foretaget en sammentælling af antal 

deltagere og hvilken klub/skole deltagerne kommer fra samt konsulenternes kommentarer til processen.   

Klubdialog-møder 

Formål 

Klubdialogernes formål var todelt. Dels var der det helt overordnede formål for ungeindsatsen - at skabe 

involvering og dialog med og imellem børn/unge på Østerbro, omkring deres holdninger og idéer for 

fremtidens Østerbro. Men klubdialogerne var også tænkt som en metode til, at få kontakt med nogle af de 

mere stille børn/unge, som ikke nødvendigvis selv kommer på banen med deres idéer og holdninger. 
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Tanken var, at de klubansatte gennem deres store kendskab til børnene/de unge kunne være behjælpelige 

med, at skabe kontakten til de mere stille børn/unge i deres tilbud. Efter at have været i dialog med et par 

af klubberne før igangsættelse af dialogerne, stod det hurtigt klart, at vi kunne risikere at komme til at 

’udpege’ nogle børn/unge – og dermed få dem placeret i en bås som værende ’de stille. Aftalen med 

klubberne blev i stedet, at alle interesserede børn/unge i klubben kunne deltage i dialogmøderne på lige 

fod.  

Metode 

Klubdialogerne var baseret på ’de gule sedlers metode’. Dette foregår ved at deltagerne i mindre grupper 

debatterer et givent emne og undervejs skriver eget synspunkt ned på post-it-sedler, som sættes på en 

fælles plakat. Metodens styrke er, at der ikke er et loft for deltagerantal, og at deltagerne får mulighed for 

at debattere emnet med andre, men også skal være aktive selv i forhold til, at få nedskrevet egne 

holdninger. Metoden er god til store børn og unge, da den er forholdsvis enkel at gå til, baseret på at fange 

deltagernes umiddelbare holdninger til et givent emne . Samtidig kan metoden tidsbegrænses alt efter hvor 

længe interessen for emnet kan holdes gående hos deltagerne. 

Proces og deltagerantal 

Rammen for klubdialogerne blev fastsat efter dialog med den enkelte klub. Generelt blev det aftalt, at 

inden klubdialogens afholdelse, så ville klubben sørge for, at informere børnene/de unge og gerne deres 

forældre om formålet med ungeindsatsen og dialogmødet. Alle klubber blev tilbudt, at Ungdomsringen 

lavede en invitation med informationer omkring projektet og dialogmødet, men kun en enkelt klub ønskede 

dette til et forældre-infobrev. Resten af klubberne informerede selv. I alle klubberne, undtagen en, var der 

medarbejdere fra klubben tilstede under mødet. Medarbejderne hjalp primært til med det praktiske 

omkring forplejning og ’stavehjælp’ til de yngste deltagere i forhold til udfyldelsen af deres post-it-sedler.     

 

Deltagerne debatterede under dialogerne temaerne:  

1) Tre gode ting ved Østerbro 2) Tryghed  3) Fritid 

 4) Verdens bedste klub   5) Udendørsområder 6) Fremtidsønsker 

Temaerne var udvalgt af Ungdomsringens konsulenter med udgangspunkt i visionen for et attraktivt 

ungdomsliv på Østerbro og gennem dialog med samarbejdsgruppen. Idéen bag hvert tema blev beskrevet 

og eksemplificeret for alle deltagere inden opstart og undervejs mellem temaerne. Der var ca. 15 minutter 

til at debattere hvert tema og skrive post-it sedler. Dialogmødet sluttede med en opsamlende debat, hvor 

konsulenterne samlede op på temaerne og deltagerne fik mulighed for, at uddybe deres besvarelser og 

komme med nye vinkler på ungdomslivet på Østerbro, som ikke var blevet berørt gennem de seks temaer.  

Temaet ’Verdens bedste klub’ er specielt for klubdialogerne. Temaet var med dels for, at fange de unges 

interesse for processen. Men også fordi Østerbro Lokaludvalg, i forbindelse aktiviteterne omkring 

udarbejdelsen af Bydelsplanen (En god idé for en is-kampagnen), fik en del tilkendegivelser om de unges 

interesse for de nuværende fritids- og ungdomsklubber på Østerbro og ønsker for fremtidens 

klubvirksomhed. Klubtemaets fokus på de unges syn på klubben, og deres beskrivelser af klubbens gode 
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sider og eventuelle mangler, kan bruges fremadrettet bl.a. i forhold til, de unge forventninger til de voksne 

medarbejdere, aktiviteter og indretningen af fremtidens fritidstilbud på klubområdet. 

I løbet af forsommeren blev der gennemført klubdialoger med deltagelse af Kennedygården, Børnevænget, 

B29, Skjold, Lomholts Villa. Der deltog i alt 116 børn og unge i alderen 10 til 14 år i de gennemførte 

dialoger. I Karlsvognen blev klubdialogen erstattet med en række mindre fokusgruppeinterview med 

deltagele af i alt 16 børn. Haunstrupgård skulle have deltaget i en samlet klubdialog sammen med Lomholts 

Villa, men de måtte melde afbud til mødet og det var efterfølgende ikke muligt, at få arrangeret et nyt 

møde for dem.  

Fremmødet ved dialogmøderne var meget forskelligt fra klub til klub - svingende fra 11 til 48 deltagere. Det 

svingende deltagerantal hænger i høj grad sammen med realiteten i klubbernes hverdagsliv. Størrelsen på 

fremmødet af børn/unge til møderne var helt afhængigt af, hvor mange børn/unge der var i klub på 

tidspunktet og samtidig ønskede, at deltage i dialogmødet.  

Opfyldelse af formålet og kommentarer til processen 

Klubdialogerne blev fra starten udtænkt som en metode til at nå ’de mere stille børn/unge’ på Østerbro. 

Dette viste sig hurtigt i forløbet ikke at være hensigtsmæssigt, hverken praktisk eller pædagogisk. Det 

skyldes, at det ikke er muligt, at sige noget om hvorvidt dialogerne har ramt børn/unge fra den oprindelige 

målgruppe og i så fald hvor mange. I forhold til ungeindsatsens overordnede formål, var klubdialogerne en 

succes, både hvad angår det samlede deltagerantal og opfyldelsen af målet - at skabe en høj grad af 

involvering  ved at lade større børn og unge komme til orde.  

I alt har 132 børn og unge fra Østerbro været i dialog med hinanden og Ungdomsringens konsulenter 

omkring deres dagligdag, deres syn på det, at være ung på Østerbro og deres ønsker for fremtidens 

Østerbro med 10 - 14-åriges optik. Der er undervejs kommet helt konkrete bud på f.eks. steder som føles 

utrygge, forslag til arrangementer og nye udendørs tilbud. Deltagernes svar under dialogernes seks temaer 

pegede også videre i forhold til, hvilke temaer det var relevant, at sætte fokus på i den videre 

involveringsproces. Det viste sig f.eks. ved, at de unge havde mange tanker omkring, hvordan de selv kunne 

være med til at gøre Østerbro til et bedre sted for alle at bo – det som senere i processen blev til temaet 

’Ansvar og respekt for din bydel’. Derudover var der undervejs flere af deltagerne i dialogmøderne, som 

udtrykte glæde ved, at blive hørt om deres liv på Østerbro, og som satte pris at komme til orde omkring 

fremtidens Østerbro. Efterfølgende blev det valgt, at der både i skolematerialet og ved ungekonferencen, 

skulle sættes fokus på, hvilke emner de unge gerne vil høres om af Østerbros lokalpolitikere og hvordan de 

gerne vil involveres fremover. 

Gruppeinterview 
Gruppeinterviewene skiller sig ud fra de øvrige scenarier, da de unge er blevet udvalgte til, at deltage med 

udgangspunkt i det kvarter de bor og færdes i til dagligt. Det er arbejdsgruppen, som har udpeget de 

ungegrupper/kvarterer det var ønskeligt, at få kontakt med. Kontakten til de unge, er enten gået gennem 

en lærer tilknyttet de unges skole eller gennem de opsøgende medarbejderes kontaktflade med unge fra 

kvarteret. 
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Formål 

Formålet var gennem et mere intens og afgrænset forløb , at skabe rum for involvering og dialog med nogle 

af de unge, som bor i mere socialt belastede kvarterer på Østerbro, omkring deres interesser og 

fremtidsønsker i forhold til visionen om, at gøre Østerbro til et attraktivt sted for alle unge at bo. 

Metode 

Interviewene er alle gennemført som gruppeinterview, hvor der har været mindst en voksen med kendskab 

til ungegruppen tilstede. Interviewene har haft form af dialog både internt mellem de unge, og mellem de 

unge og konsulenten samt de øvrige voksne som var tilstede. Dialogen blev guidet gennem en række 

temaspørgsmål.  

Proces og deltagerantal 

Der er blevet gennemført i alt fire gruppeinterview med unge fra Kildevældskvarteret - to interview i 

pigeklubben, et interview med en større gruppe fra drengeklubben og et interview med unge fra 6. - 9. 

klasse på Kildevældsskolen. Derudover er det flere gange forsøgt, at få arrangeret interview med en gruppe 

storebrødre fra Kildevældskvarteret og en gruppe 10 - 13-årige drenge fra området omkring Karlsvognen. 

Dette er ikke lykkedes.  
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Der har desuden været taget kontakt til Studsgårdens fritidsklub, i forhold til, hvorvidt et interview med 

unge fra kvarteret ville være relevant. Dette blev ikke umiddelbart skønnet som nødvendigt, idet de 

tidligere ungeproblematikker i kvarteret ikke mere var aktuelle. På samme vis er Østerbro Ungdomsskole 

blevet spurgt omkring en gruppe unge som har ’hængt ud’ ved skolens lokaler i Randersgade, men heller 

ikke her er det blevet skønnet relevant, at gå videre med forespørgslen. Der udover har der været kontakt 

til ssp-indsatsen på Østerbro omkring kontakt til unge i ssp-regi. Det har dog ikke været muligt, at gå videre 

med denne kontakt grundet regler for udlevering af kontaktoplysning og formidling af kontakt.  

Opfyldelse af formålet og kommentarer til processen 

Oprindeligt pegede arbejdsgruppen på flere grupperinger/lokalområder, som det kunne være interessant 

at få kontakt med. På introduktionsmødet for ungeindsatsen, blev der skabt kontakt til de opsøgende 

medarbejdere på Østerbro, som gennem deres arbejde med de større børn og unge på Østerbro, har fået 

etableret en ’pigeklub’ og en ’drengeklub’ i Kildevældskvarteret.      

De gennemførte interview har dermed været koncentreret om de unge fra Kildevældskvarteret. Da 

interviewene, som resten af ungeindsatsen, bygger på den frivillige deltagelse,  er processen med 

interviewene rendt ind i den problematik, at de unge simpelthen ikke mødte op til flere af de planlagte 

interview. Dette er et af vilkårene, når der arbejdes indenfor rammerne af den opsøgende indsats. Og det 

har betydet, at det ikke har været muligt, at få gennemført alle de interview, som konsulenterne fra 

Ungdomsringen og de opsøgende medarbejdere mente ville være relevante i forhold til målgruppen.   

De unges synspunkter og fremtidsvisioner fra interviewene - kommenteret  

Det helt klare og entydige budskab fra interviewene med de unge fra Kildevældskvarteret er ønsket om, at 

få udvidet klubtilbudet i kvarteret. Som det ser ud lige nu, eksisterer der fritidsklub op til 7.klasse og 

derefter er der ikke et etableret tilbud, som dækker alle de ældre unge i kvarteret. Der er kun mulighed for 

at mødes og være sammen med andre unge fra kvarteret i den omtalte pigeklub (som i skrivende stund er 

lukket ned) og drengeklubben, som begge er etableret gennem den opsøgende indsats i lånte lokaler. Det 

betyder, at åbningstiderne ikke kan matche det behov de unge efterspørger. Forholdende hænger både 

sammen med de begrænsninger, der er på at låne lokalerne og begrænsningerne på, hvor mange timer de 

opsøgende medarbejdere kan lægge i klubordningen. Samtidigt viser interviewene med de unge sammen 

med udsagn fra de øvrige tre scenarier og samtaler med lokale aktører fra området, at antallet af 

potentielle brugere til et ungdomsklubtilbud klart overstiger det antal unge, som det er reelt er muligt, at 

rumme i den nuværende ordning, hvor der kun er tilknyttet to medarbejdere. 

Der er ingen tvivl om, at ønsket fra de unge om et ungdomsklubtilbud grunder i en følelse af, at de reelt 

mangler et tilbud til bare at hænge ud i kvarterets udendørsområder eller være derhjemme. 

”Østerbro er meget præget af, at der er aktiviteter bestemte steder og der er f.eks. ikke så mange her i 

kvarteret” 

”Det var f.eks. om vinteren, at jeg begyndte at ryge, for der er ikke så meget andet at lave, end at stå over i 

parken” 

”Der mangler et sted, hvor man kan være sammen med dem, man måske ikke lige tager med hjem på 

værelset” 
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”Nogle gange, så tager vi over i klubberne på Nørrebro for at have et sted at være” 

”Hvis ikke vi er i Pigeklubben, så hænger vi på gaden eller nede i parken” 

Den klub som de unge efterlyser, beskrives som et klubtilbud der har åbent fra sidst på eftermiddagen og til 

sidst på aftenen – gerne også i weekenderne. Der må gerne være mulighed for at kunne spise sammen 

jævnligt mod et mindre beløb.  

”Vi mangler en klub som har åbent hver dag. Man skulle tro, at dem på Nørrebro, de får klubber, fordi de 

laver kriminalitet – skal vi også lave kriminalitet, for at få en klub?” 

”Det må gerne koste noget at komme i klubben – 50 kr. om måneden og så ekstra hvis vi skal på tur. Og så 

kan vi betale for noget mad og de voksne kan f.eks. købe noget frugt til os. Vi kan også se film nogle gange” 

Derudover er der meget fokus på, at der skal være nogle gode voksne med humor, som gider at lave 

aktiviteter med de unge, og som kan ’tåle mosten’, både hvad angår godmodige drillerier og de unges 

omgangsformer. Men det skal også være voksne, som kan sætte grænser og gribe ind, hvis der opstår 

problematikker mellem de unge. Ud over fysiske aktiviteter som f.eks. fodbold, så vil de unge også gerne 

have, at det er muligt at få noget vejledning og hjælp af de voksne i klubben i forhold til lektier og 

fritidsjob1. 

I forbindelse med klubdialogmødet med Kildevældsklubben og Børnevænget, er der flere af deltagerne der 

påpeger, at der er brug for et gratis eller billigere klubtilbud også til de yngre børn i kvarteret. 

”Jeg må snart ikke gå i klub mere, da det koster for meget”(Kildevældsklubben/Børnevænget) 

 

Skolematerialet  

Formål 

Som optakt til ungekonferencen udviklede Ungdomsringen et skriftligt involverings-materiale, som efter 

sommerferien 2010 blev uddelt på Østerbros otte skoler til brug for 4-9. klassetrin.  

Formålet med at udvikle skolematerialet var tredelt:  

 Skabe en mulighed for, at alle større børn og unge mellem 10 og 16 år på Østerbro ville blive hørt 

og dermed få medindflydelse på ungeindsatsen.   

 Gennem den klassevise involvering, at sikre en høj deltagelse på ungekonferencen – hver klasse 

skulle vælge elevrepræsentant(er) til deltagelse i ungekonferencen. 

 Indsamle viden omkring de unges holdninger og idéer, både til den fortsatte ungeindsats og til brug 

for udvælgelse af temaer til ungekonferencen. 

                                                           
1
 Øvrige forslag fra Kildevældskvarterets unge er indskrevet under de relevante tema-sammenskrivninger, da de 

gælder Østerbro bredt. 
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Metode og materialets udformning  

 En folder til individuel brainstorm ”Et attraktivt ungdomsliv” (2200 elever) 

 En opsamlingsplakat ”Klassens bud” til hver klasse 

 Opsamlingsfoldere ”Klassens bud” til elevrepræsentanterne  

 En invitation til klassernes elevrepræsentanter til Ungekonferencen  

Skolematerialet blev designet sådan, at eleverne først arbejdede med hver deres individuelle 

brainstormfolder. Her skulle de hver især komme med deres bud på de 8 temaspørgsmål. Derefter skulle 

klasserne samle op i fællesskab og skrive de fælles punkter ned i opsamlingsfolderen. Opsamlingsfolderen 

fungerede på den måde som et redskab til at klæde elevrepræsentanterne bedst muligt til at repræsentere 

deres klasse til Ungekonferencen. Opsamlingsplakaten havde samme formål som opsamlingsfolderen – at 

være en reminder og opsamling på klassens fælles bud på et attraktivt ungdomsliv på Østerbro. 

Klasselærernes funktion var at hjælpe deres klasser til at arbejde med materialet og få valgt 

repræsentanter til Ungekonferencen. Som et led i dette udleverede de en skriftlig invitation til 

elevrepræsentanterne, så de kendte til tid, sted og program.      
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Proces og sammentælling af skolematerialet  

 Alle skoleledere deltog i april 2010 i et orienteringsmøde, hvor formålet og forløbet for ungeindsatsen blev 

beskrevet. Der var på mødet en positiv stemning omkring ungeindsatsen og skolelederne var positive 

overfor deltagelse i involveringsprocessen. Det blev bestemt, at det skriftlige materiale skulle ud på 

skolerne lige efter sommerferien, og at skolerne derefter havde frem til starten af september til at arbejde 

med materialet ude i de enkelte klasser. 

Der blev uddelt ca. 2200 individuelle brainstormsfoldere på de otte skoler umiddelbart efter sommerferien. 

Der er kom i alt materiale tilbage fra lidt under halvdelen af eleverne i 4. -9. klasse på Østerbros skoler. Der 

er kommet materiale fra fem ud af de otte skoler på Østerbro - Heibergskolen, Sortedamskolen, 

Strandvejens skole, Kildevældsskolen og Randersgade Skole. Fra Heibergskolen, Sortedamskolen og 

Strandvejens Skole er der kommet materiale fra alle klasser/næsten alle klasser, mens der fra 

Kildevældsskolen og Randersgade Skole er kommet materiale tilbage fra ca. halvdelen af klasserne. Det er 

ikke muligt at lave en egentlig opgørelse over de klasser der har medvirket på den enkelte skole, da meget 

få har tilkendegivet klassetrin på det afleverede materiale. De sidste tre skoler - Langelinieskolen, Vibenhus 

skole og Klostervængets Heldagsskole har af forskellige årsager ikke deltaget i denne del af ungeindsatsen2  

Opfyldelse af formålet og kommentarer til processen 

Det er vigtigt at understrege, at deltagelse i ungeindsatsen er baseret på frivillighed både i forhold til 

skolernes deltagelse og den enkelte elevs deltagelse i processen. I forhold til målet om, at skabe mulighed 

for, at alle 10 - 16-årige på Østerbro kunne komme med deres bud på ungeindsatsens temaer, så var valget, 

med at skabe kontakt gennem skolerne tosidet. På den ene side, er skolen det eneste sted, hvor det er 

muligt at nå hele aldersgruppen. Samtidig betød den frivillige deltagelse, at projektet var afhængigt af 

skoleledelsens og lærernes interesse i at deltage aktivt og bruge tid på, at arbejde med materialet i 

skoletiden.  

Realistisk set skal der altid regnes med en mindre deltagelsesandel end 100 procent, når et projekt bygger 

på frivillighed. Hvilket også gjorde sig gældende her, da tre skoler helt fravalgte deltagelse. For at styrke 

deltagelsesprocenten i denne del af ungeindsatsen, har der været stort fokus på at sikre, at de involverede 

aktører i god tid og undervejs fik information om formålet med projektet og samtidig har der været en 

løbende kontakt med alle skolerne frem til deadlinen for afleveringen af materialet3. Også efter deadlinen 

for aflevering af materialet har der været kontakt med skolerne i forhold til, at skabe interesse for, at alle 

klasser fik valgt elevrepræsentant(er) til ungekonferencen.   

En anden vigtig pointe i forhold til det samlede antal udfyldte besvarelser er, at antallet af besvarelser fra 

den enkelte skole ikke viser, hvorvidt de resterende klasser på skolen rent faktisk har arbejdet med 

materialet/valgt elevrepræsentanter. For eksempel mødte Kildevældsskolen op med elevrepræsentanter 

fra alle klasser til Ungekonferencen, selvom der ikke var afleveret materiale fra alle klasser. Oprindeligt var 

konceptet omkring, at sende elevrepræsentanter fra klasserne bygget op omkring, at det var eleverne i 

skolernes elevråd som var klassens repræsentant(er). Men på orienteringsmødet om ungeindsatsen, blev 

det aftalt med skolelederne, at klasserne som led i den demokratiske proces også skulle vælge klassens 

                                                           
2
 se bilag 2 for nærmere beskrivelse af processen med materialet på de enkelte skoler 

3
 Se endvidere bilag 1, for uddybelse af de forskellige tiltag og aktiviteter undervejs i projektet. 
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repræsentant(er). Efterfølgende har processen vist, at der kunne have været en pointe i, at have gjort brug 

af elevrådet i forhold til, at sikre en mere direkte kommunikationsvej til den enkelte klasses repræsentant.   

Som ved klubdialogerne har det gennem skolematerialet været muligt at nå en forholdsvis stor andel af 

Østerbros 10 - 16-årige og dermed har materialet været med til at sikre en høj grad af involvering for mange 

af Østerbros større børn og unge.  

 

Ungekonferencen 
Ungekonferencen blev afholdt den 25. september i Krudttønden og var den sidste involveringsproces i 

projektet ’Ungeinvolvering Østerbro 2010’.   

Formål 

Formålet med ungekonferencen var som ved de øvrige scenarier, at skabe rum for involvering af de større 

børn og unge på Østerbro i forbindelse med Østerbro Lokaludvalgs ungeindsats. Samt gennem dialog med 

og imellem de unge, at indsamle viden om de unges liv og syn på det at bo på Østerbro. Og ikke mindst, at 

få flere bud og idéer på ungeindsatsens fremadrettede sigte og konkrete projekter.  

Undervejs i projektet blev der holdt et møde med Østerbro Ungdomsskole, hvor skolens ønske om, at spille 

en central rolle i den fremadrettede proces med ungeindsatsen blev drøftet med Ungdomsringens 

konsulent Heidi Klemmensen. Mødet førte bl.a. til en aftale om, at skolens nyoprettede ’Ungeråd’ skulle 

promoveres under ungekonferencen. Dette betød, at Ungerådets kommende funktion var en del af temaet 

’Ungeinvolvering ’ samt at den tilknyttede lærer på Ungerådet fik mulighed for, at fortælle om tankerne bag 

Ungerådet og opfordre til deltagelse i det.   

Metode 

Ungekonferencen var bygget op omkring principperne for ’Roterende idéudvikling’. Deltagerne sad placeret 

rundt om en række borde og skulle gruppevis debatterer udvalgte temaer. Undervejs var der mulighed for, 

at skrive idéer og holdninger ned på dugen på bordet. Hvert bord havde en voksen bordtovholder, som 

med udgangspunkt i en række guidende spørgsmål havde mulighed for, at inspirere de unges dialog. 

Bordtovholderne samlede op på dialogen undervejs. Metodens styrke var, at deltagerne fik mulighed for at 

debattere konferencens temaer i mindre grupper og derved inspirere og videretænke på de forskellige 

idéer i fællesskab.  

Proces  

Gennemgangen af de tre foregående involveringsscenarier i projektet viste klart, at de unge havde nogle 

ret entydige budskaber omkring, hvad der interesserede dem i forhold til, at skabe et attraktivt ungdomsliv 

på Østerbro. Ungdomsringens konsulenter lokaliserede otte relevante temaer til den videre proces med 

ungeindsatsen og i forhold til ungekonferencen og præsenterede dem for arbejdsgruppen: 

1)Hold Østerbro rent  
2) Ungeinvolvering og –indflydelse 
3) Miljø og forurening 
4)Ungearrangementer på tværs af bydelen 
5) Ungecafé/ungdomshus/værested 
6) Udendørs samlings- og aktivitetssteder 
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7) Netbaseret Ungeportal 
8) Et fancy Østerbro for de unge 
 

Da konferencen ikke tidsmæssigt kunne bære, at de unge arbejdede med alle de lokaliserede temaer, 

udvalgte arbejdsgruppen fire temaer: 

1) Ungearrangementer på tværs af bydelen – lær hinanden at kende 

2) Udendørs samlings – og aktivitetssteder 

3) Ungeinvolvering – hvordan fortsætter vi processen 

4) Et fancy Østerbro for unge - et synligt ungemiljø i byrummet 

Temaerne blev valgt ud fra kriterierne:   

 Hvad er allerede dækket godt ind gennem besvarelserne fra de foregående scenarier. 

F.eks. blev temaet ’Tryghed’ valgt fra, da der allerede var kommet meget information om emnet, både i 

form af viden om hvor trygge de unge føler sig på Østerbro og konkrete anvisninger til hvor der gerne 

må ske forbedringer.  

 Hvilke temaer kan give flere konkrete bud på indsatser/projekter, som kan sættes i værk både på kort 

og lang sigt. Dette var f.eks. en af bevæggrundene for, at vælge temaet ”Ungearrangementer på tværs 

af bydelen”   

 Hvilke temaer lægger sig op ad kommende indsatser på andre områder end ungeområdet og kan 

komme med input til gennemførslen af disse. 

Dette betød f.eks. at temaerne ’Udendørs samlings- og aktiveringssteder’ samt ’Et fancy Østerbro for 

unge’ kom med på konferencen, da begge temaer bevæger sig indenfor byfornyelse og indretning af 

byrummet. Temaet omkring udendørs arealer hægter sig også på hele sundhedsindsatsen.  

 Hvordan understøtter vi ungeindsatsens formål omkring involvering og aktiv deltagelse fremadrettet. 

De unge have allerede igennem de foregående scenarier arbejdet med temaet ’Ungeinvolvering’ og 

besvarelserne herfra viste, at de gerne ville høres og tages med på råd. Temaet blev konstrueret så det 

både gav mulighed for at komme med konkrete bud på hvordan, hvornår og hvor meget de unge gerne 

vil involveres og samtidig komme med bud på form og indhold for det nyligt etablerede Ungeråd under 

Østerbro Ungdomsskole.  

Selve konferencen var opdelt i tre dele. Først var der velkomst ved formanden for børne- og ungeudvalget 

under Østerbro Lokaludvalg, som bl.a. løftede sløret for at, der er bevilliget 250.000kr.til at gennemføre 

nogle af de konkrete forslag fra de unge. Herefter var der et inspirerende oplæg fra rapperen Jooks om 

hans opvækst på Østerbro og en opfordring til at ’gide’ og turde involvere sig i de demokratiske processer. 

Derefter var der 2x20 min. roterende idéudvikling for hvert af de fire temaer med en spisepause indlagt. 

Undervejs skabte Jooks og de unge Østerbros ’egen lyd’, som blev brugt flittigt undervejs på konferencen 

til, at få stemningen helt i top. Østerbro Ungdomsskole fik også mulighed for, at præsentere deres tiltag 

’Østerbro Ungeråd’, og de deltagende unge kunne allerede på dagen melde sig til at være med. Efter en 



17 

 

kort opsamling af de unges input og en tak fra Østerbro Lokaludvalg til de unge for deres deltagelse og 

store engagement på ungekonferencen, sluttede dagen af med en minikoncert med Jooks. Til at gå hjem 

på, spillede unge fra Kennedygården udenfor Krudttønden på det transportable lydanlæg 

’Karmakanonnen’.      

Opgørelse over deltagerne på ungekonferencen 

Ved gennemgangen af antallet af 4. -9. klasser på Østerbros otte skoler, blev det opgjort at det mulige 

deltagerantal til ungekonferencen ville blive 153 elevrepræsentanter – hvis vel og mærke alle mødte op.  

På ungekonferencen deltog i alt 56 unge fordelt fra Heibergskolen (8), Sortedamskolen (11), Strandvejens 

skole (10), Kildevældsskolen (22) og Randersgade Skole (5). Der var ingen elevrepræsentanter mødt op fra 

Langelinieskolen, Vibenhus skole og Klostervængets Heldagsskole.  

Aldersfordelingen for deltagende elevrepræsentanter: 

4. klasse: 12 elever 7. klasse: 8 elever 

5. klasse: 15 elever 8. klasse: 8 elever 

6. klasse: 7 elever 9. klasse: 6 elever 

Elevrepræsentanterne var dermed næsten ligeligt fordelt mellem de yngre 4. og 5. klasser (27 elever) og de 

ældre elever fra 6 – 9. klassetrin (29 elever). 

Opfyldelse af formålet og kommentarer til processen 

Et af formålene med skolematerialet var, at forsøge at sikre et stort fremmøde på ungekonferencen. Dette 

skete gennem, at opfordre alle 4.- 9. klasser til at sende elevrepræsentanter. I forhold til de fysiske rammer 

i Krudttønden og af hensyn til forplejningen, var det nødvendigt, at have nogenlunde styr på antallet af det 

maksimale antal deltager på ungekonferencen. Det blev derfor besluttet i første omgang, at hente 

elevrepræsentanterne fra skolerne – hvilket ved maksimalt fremmøde ville betyde et deltagerantal på 153 

som var noget i overkanten i forhold til kapaciteten i Krudtønden. I forhold til det procentvise frafald, der 

skal regnes med ved arrangementer som dette, ville et fremmøde på ca. halvdelen være et flot fremmøde 

og meget passende for størrelsen af Krudttønden.  

Da tre skoler ikke havde arbejdet med skolematerialet, blev det vurderet, at sandsynligheden for, at der 

ville møde repræsentanter op fra disse skoler ikke var særlig høj. Med de manglende skoler og det 

formodede procentvise frafald ville deltagerantallet formodentligt ikke blive fyldt maksimalt gennem 

skoledelen. Derfor blev der taget kontakt til alle klubberne om muligheden for, at sende repræsentanter til 

konferencen.  

Umiddelbart er succeskriteriet på ca. 70 deltagere ikke nået helt i land, men i forhold til pladsen i 

Krudttønden, dagens forløb og udbyttet fra konferencen4, så mener Ungdomsringens konsulenter, at 

ungekonferencen har været en succes og en flot afslutning på hele projektet. Det er her vigtigt, at huske på, 

                                                           
4
 Se bilag 3 og temasammenskrivningen for de unges konkrete forslag fra ungekonferencen og de øvrige scenarier.. 
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at selve ungekonferencen var en del af hele ungeindsatsens involveringsforløb og at det samlede antal 

deltagende unge har været højt.  

I forhold til dialogen og engagementet var ungekonferencen en stor succes. Der blev arbejdet koncentreret 

med alle fire temaer og støjniveauet i salen tydede på en livlig dialog, som kun var til at trænge igennem 

ved et højt pift fra Jooks. Der kom en lang række nye konkrete forslag frem til den videre ungeindsats, som 

alle er bragt videre til arbejdsgruppen og Østerbro Lokaludvalgs politikere.  

Det viste sig også, at være en god idé, at inddrage ungdomsskolens tiltag omkring et kommende ungeråd på 

konferencen. Da dagen var omme havde ungerådet allerede fået sine første 11 medlemmer og 

ungdomsskolen var godt tilfredse med resultatet. 

 

Sammenskrivning af de unges synspunkter og fremtidsvisioner  
I det følgende er de unges besvarelser fra alle projektets scenarier sammenskrevet. Det vil sige essensen af 

de unges besvarelser er samlet under temaspørgsmålenes overskrifter. Nogle temaspørgsmål har ikke 

været i spil under alle scenarierne f.eks. ’Verdens bedste klub’ eller ’Ansvar og respekt for din bydel’. Dette 

hænger, som beskrevet tidligere, sammen med både et ønske om at tilpasse spørgsmålene målgruppens 

interessefelter, og at der undervejs i forløbet været stort fokus på, at udvikle og udvide spørgsmålene med 
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udgangspunkt i de allerede indkomne besvarelser. I den følgende gennemgang af materialet, er det 

markeret i indledningsteksten under hver temaoverskrift, hvilke scenarier sammenskrivningen bygger på5.  

 

Tre gode ting ved at bo på Østerbro 
Temaet var det første tema, som de unge blev præsenteret for under klubdialogerne og i skolematerialet. 

Det var tænkt som en igangsætter, hvor de unge kunne komme med positive input om det at være ung på 

Østerbro. Samtidig giver temaet et godt billede af, hvad det er de unge lægger vægt på som positive sider 

ved ungelivet på Østerbro.    

Ved at kategorisere besvarelserne er det muligt, at opstille en prioriteret liste for, hvad de unge fremhæver 

som godt ved at bo på Østerbro: 

1. Parkerne og de grønne områder  

2. Vennerne, men også familien  

                                                           
5 Sidst i rapporten er en samlet liste over de unges fremtidsvisioner og gode idéer til projekter fra ungekonferencenet. Nogle af 

idéerne er også flettet ind under de enkelte temabeskrivelser.    
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3. De mange forskellige fritidsaktiviteter  

4. At gå i klub 

5. Tryghed 

6. Tilgængelighed 

7. Gode skoler 

8. Venlige folk/sammenhold 

   

Der er i dette temaspørgsmål ikke lagt op til uddybelse af, hvorfor netop de nævnte prioriteter er det 

bedste ved at bo på Østerbro, men dette uddybes under de følgende temaoverskrifter.  

Venner og Fritid  
Temaspørgsmålet om fritid var en del af klubdialogerne og de gennemførte gruppeinterview, men også i 

skolematerialets spørgsmål om venner var fritid et omdrejningspunkt. Helt konkret blev de unge bedt om, at 

beskrive hvad de laver efter skole og i weekenderne med uddybning af, hvorfor de bruger deres tid på 

præcis det, hvor de gør det henne og med hvem. Temaet er taget med for at få et indblik i, hvordan de 

unges fritidsliv ser ud på Østerbro. Er de aktive og benytter de sig af de tilbud der er til deres aldersgrupper 

på Østerbro? Men temaet rummer også svar på, hvad de unge laver i den mere uorganiserede del af deres 

fritidsliv – sammen med vennerne. 

De unges besvarelser ligger i forlængelse af besvarelserne omkring ’Tre gode ting ved at bo på Østerbro’, 

men her er fokus primært rettet mod samværet med vennerne, og hvilke fritidsaktiviteter de unge bruger 

deres eftermiddage og weekender på.  

Ikke overraskende ligger vennerne meget højt på de unges liste over gode ting ved Østerbro. Vennerne er 

som hos andre unge i aldersgruppen det naturlige omdrejningspunkt. Det er dem man spejler sig i, og det 

er sammen med dem, at en stor del af det sociale samvær i såvel skole som fritidslivet foregår.  

”Mine venner på Østerbro er nok det vigtigste. Det er dem der får mig til at grine. Vi har det så sjovt”  

Kort beskrevet handler livet med vennerne om at have nogle, som man kan hygge sig med, lave aktiviteter 

sammen med, slappe af sammen med og ikke mindst snakke med. Mange fremhæver noget af det gode 

ved Østerbro er, at vennerne er lige i nærmiljøet. Det vil sige man bor tæt på hinanden, går i skole og klub 

samme sted og følges ad til fritidsinteresser.  

En stor del af besvarelserne omhandler de uorganiserede interesser som fodbold i parkerne eller på 

boldanlæg, løbetræning, cykle og skate, leg og hygge med vennerne derhjemme eller i parkerne og en stor 

del af de unge bruger også gerne tid foran computeren på enten at spille, surfe eller gå på facebook. 

Rigtigt mange af de unge fremhæver glæden ved deres organiserede fritidsinteresser. Og især det, at der er 

så mange forskellige muligheder for at gå til noget om eftermiddagen, italesættes som positivt. 

”Der er mange ting man kan gå til på Østerbro. Min mor søger på nettet for mig i forhold til, hvad man kan 

gå til. Nogle gange hører jeg også fra de andre, hvad man kan gå til”  
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Helt overordnet peger besvarelserne på, at rigtigt mange af de unge har en meget aktiv fritid, hvor de 

dyrker mange slags sport og mange går endda til flere forskellige slags sport i løbet af en uge. De beskriver 

deres interesse for sport med, at det er sundt, sjovt, udfordrende og nogle gange lidt farligt som f.eks. ved 

parkour eller klatring. 

”Jeg går til svømning og tennis, fordi jeg synes det er sjovt at dyrke sport og det er sundt” 

De fleste besvarelser kredser omkring fodbold, men også mange nævner tennis, badminton, svømning, 

fitness, atletik og dans. Der er enkelte som går til spejder og mange nævner ekspressive og kreative 

fritidsinteresser som teater, billedkunst og især musik.  

Hvis man deler Østerbro op, som i det tidligere ydre og indre Østerbro, er det muligt at spore en lille forskel 

i forhold til, hvor mange børn der nævner, at de deltager i organiserede fritidsaktiviteter. Der nævnes flere 

fritidsinteresser, både i forhold til det antal fritidsinteresser den enkelte unge deltager i og i forhold til 

deres forskelligartethed, i de besvarelser, som stammer fra klubber/skoler på det tidligere indre Østerbro.  
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Verdens bedste klub 
Temaet om verdens bedste klub har kun været en planlagt del af klubdialoger. Men det har vist sig i forhold 

til dialogen under gruppeinterviewene og i skolematerialet, at flere besvarelser har kredset omkring 

klubbens betydning både i forhold til de unges fritidsliv og i forhold til fremtidsvisionerne for Østerbro.    

Når klubben scorer en fjerdeplads6 på de unges liste over gode ting ved Østerbro, kan det selvfølgelig 

hænge sammen med, at dialogmøderne foregik i klubregi og klubbens positive rolle i de unges liv derfor 

bliver meget nærværende. Men ser man på de unges besvarelser generelt, så viser de, at de unge er glade 

for at gå i deres klub og gør sig mange tanker omkring indretningen af et fremtidigt klubtilbud på Østerbro. 

Besvarelserne fra de unge peger på de vigtigste ingredienser i forhold til den gode klubs indretning og 

indhold. Fokus er på de voksnes kompetencer, aktiviteterne i klubben, at tage på ture, samværet med 

vennerne, men også det at kunne få mad i klubben er vigtigt og ikke mindst, at der er god plads både 

indendørs og udendørs samt en god legeplads.  

I forhold til de voksne medarbejderes kompetencer fremhæves, at de voksne skal være søde, kende og 

forstå de unge og kunne udvise omsorg.  

”De er flinke og de tager os som dem vi er og de er gode, at snakke med og man kan stole på dem” 

Det at der er voksne i klubben giver også en følelse af tryghed, idet de voksne kan gribe ind, hvis der er 

optræk til ballade i klubben.  

 ”Klubben er et sted hvor alle kan føle sig trygge og hvis nogen laver ballade, så er der en voksen som 

snakker med ham eller hende” 

Dette hænger også sammen med de unges syn på deres indbyrdes forhold. Her lægges meget vægt på, at 

man er venner, og at der ikke er mobning – der skal være plads til, at den enkelte har mulighed for at være 

sig selv.  

”En klub skal have aktiviteter, omsorg, plads, ingen mobning og masser af venner”  

”I klubben bliver man modtaget godt, men det kommer an på, hvordan man er – man skal opføre sig 

ordentligt. Hvis man ikke gør det, så tænker andre, at sådan en type, vil vi ikke gå rundt med” 

For nogle handler trygheden også om, at klubben er et mere lukket forum, hvor ikke alle har adgang, og 

hvor man ikke behøver at forholde sig til ’ukendte’ unge fra andre dele af Østerbro eller København. 

”I en klub, så er man mere tryg i stedet for at hænge ud. Udenfor har hele omverdenen nærmest adgang til 

en, det har de ikke her indenfor” 

                                                           
6
 Også glæden ved skolerne fylder i besvarelserne, oftest bare gennem ordet’ god’, men nogle af besvarelserne 

uddyber med, at en god skole handler om samværet med vennerne, ingen mobning og muligheden for at kunne være 

sig selv. 
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De voksne medarbejdere i klubben er også omdrejningspunktet i forhold til det højt prioriterede område 

omkring aktiviteter i klubben. De voksne skal gide, at lave aktiviteter sammen med de unge og det vægtes i 

høj grad, at de også er gode/kreative til de aktiviteter de står for. 

”Det er vigtigt, at de voksne gerne vil lave det, som børnene gerne vil lave” 

”De voksne skal ikke være dovne. De skal gide, at være sammen med os og spille fodbold. Vi vil ikke have en 

gammel en, som ikke orker noget”  

 

Fremtidens klubtilbud på Østerbro set med de unges optik 

Noget der optager flere af de unge meget under klubtemaet, er hvad de skal, når de ikke mere kan gå i 

fritidsklub. Mest markant ses det i de besvarelser som kommer fra børn/unge i området omkring 

Kildevældskvarteret (både interview, skolematerialet og klubdialogerne). Men i skolematerialet er der , 

også en del frustrerede og bekymrede ryster fra andre dele af Østerbro omkring manglende klubtilbud i 

aftentimerne for de ældre unge. 

”Hvis der kom nogle ungdomsklubber for os som er lidt ældre, og at der var åbent i weekender, for der er 

ikke så meget at lave”  

Der er på Østerbro på nuværende tidspunkt ungdomsklubtilbud i Haunstrupgård og Kennedyklubben og det 

er tydeligt, at en del af de unge der ikke går i fritidsklub i eller i nærheden af de to ungdomsklubber ikke 
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kender særligt meget til mulighederne i tilbuddet og faktisk ikke opfatter det som aktuelt for dem. Dette 

kan hænge sammen med, at de unge i høj grad er meget kvarterbundne og primært operere i nærmiljøet 

omkring deres skole og hjem. 

Omkring Kennedyklubben (klubdialoger og skolematerialet) er der flere af de 13 - 14-årige, som beskriver et 

behov for, at kunne komme i klubben om aftenen. De fortæller under klubdialogen, at de føler at der 

mangler aktiviteter om aftenen indtil man er gammel nok til at starte i Ungdomsklubben.   

”Aftenklub for alle 6. og 7. klasser. Hver dag. Klubben skal være større og at vi må være her sent og 

flere pædagoger”. 

”Når de keder sig, så kan de finde på at lave ballade. Der er f.eks. lige nogen som har lavet hærværk på 

skolen” 

Ungdomshus – ungeværested for de ældre unge  

I forlængelse af ønsket om flere ungdomsklubtilbud er der i besvarelserne fra de ældre unge meget stort 

fokus på, at få etableret et ungdomshus eller et unge-værested. 

”Vi mangler et sted, hvor man kan møde nye mennesker. Hvis man selv arrangerer noget nu, så er det altid 

med den samme gruppe venner” 

Der er mange forskellige bud på udformningen f.eks. med eller uden voksne, aktiviteter – ikke aktiviteter og 

placeringen. Fælles for de unges tanker om et sådan sted er, at det ikke, i samme grad som en 

ungdomsklub, skal være voksenstyret. Flere af de unge laver sammenligninger til ungdomshuset på 

Nørrebro, men påpeger i den sammenhæng på, at værestedet ikke skal være total ungestyret. 

”Et værested - Et sted hvor unge kan komme i deres fritid – mødes, være kreative, som ikke er styret af 

voksne, men mere af os selv og som ikke er så institutionsagtigt. Allerhelst med have og måske billig mad og 

drikke” 

”Synes at der burde være et sted, hvor man kunne være sammen med sine venner, slappe af, have det sjovt 

og måske holde små fester en gang imellem. Sådan et rigtig ’ungdomssted’”. 

Et andet bud er et unge-værested, som er mere café-agtig. Det vil sige med mad, drikke og hæng-ud-plads i 

form af sofaer. Derudover er der fokus på mulighed for, at kunne sidde samlet og lave lektier o.lign. Det er 

vigtigt, at et sådan værested ikke bliver for voksentpræget i indretningen – det skal ikke ligne en gængs 

Østerbro-café, men bære præg af de unges egen kreative stil.   

”En ungdomscafé som ikke er optaget af ’voksne med børn’, anderledes indretning end andre caféer på 

Østerbro – gerne skilt med ’Ungdomscafé og graffiti” 

Et fancy Østerbro 
Helt overordnet set er de unge meget glade for deres bydel og vægter både trygheden på Østerbro og den 

store grad af tilgængelighed meget højt. Alt er tæt på, og det er nemt, at komme rundt enten på cykel eller 

med den offentlige trafik. Under tilgængelighed hører også de unges tilfredshed med Østerbros mange 

butiks- og underholdningsmuligheder såsom caféer, biograf og svømmehal. 
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Alt ligger meget centralt og det tager ikke lang tid at komme fra sted til sted. Der er gode 

transportmuligheder”  

De mange spontane beskrivelser af ungelivet på Østerbro i de tre første scenarier viste klart, at til trods for 

tilfredsheden med at bo på Østerbro, så føler mange unge, at Østerbro er alt for pænt. 

”Østerbro er for stille og pænt” 

 “Østerbro er slet ikke fancy”  

 ”Det er lidt kedeligt, at bo på Østerbro, det er mere sådan et voksensted. Der er ikke så mange børne – og 

ungeaktiviteter – det er mere for vores forældre” 

De unge oplever et gadebillede, som ikke repræsenterer et levende ungdomsmiljø f.eks. muligheden for 

alternativ transport på vejene, graffitiudsmykning, et unge-værested o.lign. Arbejdsgruppen bestemte 

derfor, at temaet skulle med på ungekonferencen, og de unge kom med en masse gode bud7 på, hvordan 

de kunne være med til at ’peppe’ Østerbro op til et mere ungdommeligt udtryk. Både hvad angår 

udsmykning, skabelse af byrum og indretning af de grønne områder. 

I forhold til udsmykning var tendensen klart, at der mangler farver på Østerbro. 

”Udsmyk Østerbro i forskellige flotte farver, for det er bare noget gråt-smask” 

Der er ikke enighed om, hvordan farverne skal ind i bybilledet – for en del handler det mest om at huse, 

bænke, lygter osv. bliver mere farverige. Andre er mere specifikke i ønsket om mere kunst i gadebilledet 

f.eks. gademalerier eller Østerbro-kunstplakater. Især er der fokus på graffitien, som et klart udtryk for en 

stilart, som betyder noget for de unges identitetsfølelse.    

”Et sted hvor man må male graffiti, vil også virke forebyggende, så det ikke sker andre steder” 

”Et sted hvor unge kan udtrykke deres følelser med graffiti”  

I forhold til udsmykningen er der også interesse for selv at være involverede og gerne gennem workshops, 

hvor der er tilknyttede kunstnere indenfor forskellige kunstretninger. 

En opsamling på de unges syn på et fancy Østerbro handler om plads til forskellighed og eksperimenter 

med farver, udtryksformer og indretning af byrummet - om ikke at blive for statiske, men sørge for at 

pænheden får modspil.   

”Giv Østerbro lidt mere kant – tingene skal ikke være så planlagte” 

Udendørsområder og aktivitetssteder 
Dette temaspørgsmål har været med under alle scenarierne. De unge blev bedt om at beskrive hvilke 

områder de opholder sig på, hvad de laver og med hvem. Samtidig skulle de komme med ønsker til, 

hvordan områderne kan optimeres.  

                                                           
7
 Se alle de unges bud i bilag 3: De unges konkrete forslag fra Ungekonferencen 
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I besvarelserne omkring det bedste ved at bo på Østerbro, kommer Østerbros parker og andre grønne 

områder ind på en klar 1.plads, idet over en fjerdedel af alle besvarelserne har det med som en af de valgte 

tre gode ting ved Østerbro. Der er ingen tvivl om, at de unge sætter pris på, at Østerbro er en grøn bydel og 

primært i forårs- og sommerhalvåret tilbringer mange af Østerbros unge meget af deres uorganiserede 

fritidsliv sammen med vennerne i disse områder.  

Uanset hvor de unge bor på Østerbro, så er Fælledparken central for de unges fritidsliv, men også Classens 

Have, Østre Anlæg, Langelinie, plænerne ved Kræftens Bekæmpelse, Klosterfælleden, Kildevældsparken og 

Gasværksgrunden nævnes af flere unge, som steder de opholder sig.   

”Fælledparken er et rigtigt godt sted, fordi der er mange hyggelige steder” 

”Jeg er tit i Fælledparken og spiller fodbold med mine venner, og jeg går nogle gange en tur nede ved 

søerne”  

Ud over Fælledparken er den nye Svanemølle strand det største hit blandt de unge, som både et 

aktivitetssted og et sted, hvor de hænger ud med vennerne. 

”Vi mødes hos hinanden og nede på den nye strand, hvor vi snakker og bader” 

Rigtigt mange af Østerbros unge spiller fodbold (både organiseret og uorganiseret) og har derfor fokus på 

Østerbros boldbaner – især fremhæves kunstgræsplænerne. Banerne er meget besøgte, hvilket betyder, at 

nogen oplever, at der er for meget pres på de eksisterende baner. De ser gerne, at der kommer endnu flere 

baner fordelt rundt på Østerbro. Derudover bruges parkerne/de grønne anlæg primært, når de unge 

hænger ud, solbader, spiller rundbold osv. Flere fortæller også, at det er hyggeligt at komme i parkerne 

sammen med familien og f.eks. grille. Primært vurderes de eksisterende udeområder meget positivt, og der 

er ønsker om endnu flere grønne områder på Østerbro og mange forslag til at optimere de eksisterende: 

Aktivitet og leg 

 Parkouranlæg – gerne med instruktører 

 Udendørs klatrevæg (med bemanding) 

 Flere skate-arealer og udbygning af det eksisterende i Fælledparken 

 Flere store græsarealer og flere kunstgræsbaner f.eks. i Fælledparken 

 Udendørs bowlingbane, bordtennisborde, minigolf  

 Offentlige trampoliner – gerne nedgravede 

 Bedre legepladser, som også er rettet mod de ældre børn og de unge. Remisen nævnes flere gange 

i en udendørs udgave. Derudover nævnes junglesti med hængebroer, svævebaner, vipper, store 

gynger og en labyrint.  

 Udendørs fitnesscenter/motionslegepladser 

 Dyreanlæg (der henvises bl.a. til et eksisterende anlæg i Tingbjerg) 

 

Afslapning, hygge og mere komfort    

 Flere offentlige toiletter i parkerne 

 Flere skraldespande 

 Kiosk i Fælledparken 
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 Vandposter  

 Udendørs ungecafé i f.eks. Fælledparken 

 Halvtage, pavillon eller ’klubhuse’ hvor man kan gå i tørvejr 

 Spiseplads med halvtag, bålplads og grillpladser 

 

 

Mere vand  

 Flere strandaktiviteter f.eks. stangtennis og beach volley 

 Dybt friluftsbad og havnebassin – et udendørs ’vandland’ 

 Flere søer - til at hygge sig ved, soppe, svømme og sejle i kano   

Flere af parkerne har en dobbeltrolle (primært Fælledparken, Østre Anlæg og Classens Have), hvor de unge 

på den ene side er rigtigt glade for at bruge parkerne, men samtidig nævner episoder de har oplevet eller 

historier de har hørt, som gør dem utrygge ved at færdes alene i parkerne eller opholde sig der sidst på 

dagen.  

”Når jeg er i Fælledparken, så kan jeg ikke lide at være alene. Der er mange uhyggelige mennesker” 

”Fælledparken sent om aftenen/natten. Der er jo piger, der er blevet voldtaget der og sådan noget”.   
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Også legepladserne er populære steder, men brugen af dem er forskelligt alt efter alder. I klubdialogerne er 

der flere af de 10 - 14-årige som er nævner, at de en gang imellem oplever, at nogle af Østerbros ældre unge 

bruger legepladserne og de grønne områder i nærområdet til at hænge ud. Det har resulteret i, at de yngre 

i nogle tilfælde føler utrygge i forhold til, at de ældre ryger og drikker.   

”Jeg kunne godt tænke mig, at de store drenge ikke gik over i Classens Have og røg hash”  

”Der er rigtigt mange på 14 og 20 år som ryger og drikker henne på legepladsen” 

Det skal dog understreges, at dette ikke tegner det overordnede billede af de unges oplevelse af 

parkerne/de grønne områder og legepladserne. Oftest hænger udtalelserne sammen med en konkret 

hændelse, som har været ubehagelig eller udspringer af nogle mere upræcise historier om, hvad der er sket 

for andre, såsom utrygheden ved at blive voldtaget eller få bank i Fælledparken om aftenen.   

Arrangementer på tværs af bydelen 
Temaet omkring arrangementer var med under ungekonferencen. Det udsprang dels af arbejdsgruppens 

store fokus på at få de unges konkrete bud på indsatser/projekter, som vil kunne sættes i værk både på 

kort og lang sigt. Samtidig viste dialogerne og besvarelserne fra de unge omkring tryghed tydeligt, at 

tilknytningen til andre unge (vennerne) giver en stor tryghedsfølelse. Men samtidig tales der om, at der ikke 

er meget kontakt mellem kvarterne/skolerne/klubberne, så kendskabet til de andre unge på Østerbro er 

knapt så stor. Nogle taler om, at føle sig utrygge, når de møder ’fremmede’ unge i grupper eller steder i 

bydelen, hvor de ikke plejer at færdes. Flere unge nævner vigtigheden i, at tænke i et samlet Østerbro, hvor 

de unge kender hinanden på kryds og tværs.  

 
”Der skal skabes sociale relationer – venskaber på kryds og tværs af farve, religion og alder” 
 
De unge peger selv på fælles arrangementer som en måde, hvor de stille og roligt kan få kontakt med 
hinanden og skabe nye bekendtskaber. På ungekonferencen blev der kort beskrevet 23 forskellige 
arrangementer, som kunne være det fælles omdrejningspunkt for mødet mellem de unge.    
  
Mange af arrangementerne har musik som omdrejningspunktet - koncerter med etablerede musikere eller 
DJ’s, men også mere løse musikarrangementer som ’scenen er din’, hvor de unge selv kan komme og spille 
musik. Derudover er der en del arrangementer, som indeholder en form for fest eller et show.  
 

”Mad - musikfestival med smag fra forskellige kulturer. Det skal være udendørs, gratis eller meget billigt. 

Bruge festivalarmbånd og nogle voksne der kan hjælpe. F.eks. ta’ en ret med hver eller en skole laver mad” 

 

”Fælledparkens aktivitetsdag: Zumba, kæmpe grillfest, koncert, storskærm m. film, sportsaktiviteter” 

 
Et andet fokus er turneringer eller sportsdage, hvor fysisk aktivitet er i højsædet. Der er ved 
gennemlæsning af alt materialet fremkommet mange forslag om f.eks. fodboldturneringer, atletikstævner 
eller skatedage. 
  
”Street-fodbold. Holdes på en asfalt-bane i Fælledparken. Fra 11-14 år. Sjovt fordi, man kan lære street-

fodbold”  
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Flere unge efterlyser også muligheden for at være kreative. Her er det alt fra teaterforestillinger til hygge 

med at fremstille smykker eller lave et tegnearrangement med forskellige tegne-temaer.  

Der er stor forskel på hvad arrangementerne vil kræve af økonomi, planlægning, udstyr og fysiske rammer – 

lige fra den store koncert med store musikstjerner til mere simple arrangementer som biografture eller ture 

til forlystelsesparker. En vigtig pointe fra de unges besvarelser er, at de rigtigt gerne selv vil være med til at 

planlægge arrangementerne og være aktive med at få dem gennemført. 

 

”Bålfest i Fælledparken - simpelt arrangement ikke for meget planlægning – info gennem facebook” 

 

”Foredrag, hvor vi mødes alle sammen med fx Jokeren, filmstjerner som Mads Mikkelsen*…+Unge skal være 

en stor del af planlægningen”   

”At de spørger os, om nogle arrangementer i stedet for, at de selv finder på nogen” 

De unge vil også gerne et have overskueligt internetbaseret sted, hvor alle arrangementer, gode 

ungesteder, ungejobs, uddannelser osv. er samlet i forhold til de unges hverdag på Østerbro. Der tales 

samtidig om, at de unge selv kan tilbyde aktiviteter til hinanden, og fortælle om ting de ved sker i 

lokalområdet – en form for socialt medie – evt. en udvidelse af Lokaludvalgets egen hjemmeside bare med 

et ungefokus. 

Tryghed og ansvar  
At føle tryghed, når man færdes i sit lokalområde, er vigtigt i forhold til at bruge lokalområde aktivt. 

Temaspørgsmål omkring tryghed var en del af klubdialogerne, gruppeinterviewene og skolematerialet. De 

unge blev med udgangspunkt i Østerbro Lokaludvalgs vision, bedt om at positionere det, at være ung og bo 

på Østerbro, i forhold til modpolerne tryg-utryg. Samtidig blev de bedt om med konkrete eksempler at 

uddybe steder, situationer eller personer, som enten har været trygge eller utrygge. 

Når vi ser på besvarelserne fra de unge, så tilkendegiver de næsten alle, at de føler sig trygge ved at bo på 

Østerbro. 

”Jeg føler mig tryg alle steder med mange mennesker *…+Der er ikke rigtigt nogle steder, som jeg ikk’ føler 

mig tryg på Østerbro”  

I Lokaludvalgets vision, tales der om at bydelens unge ”har en gensidig respekt over for andre mennesker 

samt fysiske ting” (Bydelsplan for Østerbro 2009). Denne respekt findes allerede i høj grad hos de unge på 

Østerbro. Næsten alle besvarelserne fra temaet ’Ansvar og respekt for din bydel’ i skolematerialet kredser 

om de unges eget ansvar for, at gøre Østerbro til en rar og sikker bydel. De unge fortæller om vigtigheden i 

at være gode kammerater, holde byen ren, ikke lave graffiti og hærværk samt hjælpe hinanden og de ældre 

på Østerbro. At bydelen er velholdt og at beboerne – unge som gamle, tager ansvar for hinanden er 

medvirkende til de unges store følelse af tryghed på Østerbro. 
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At føle sig tryg sammenholdes af de unge ofte med, at kende de mennesker der bor i nærmiljøet, og at folk 

generelt fremstår som søde, flinke og hjælpsomme samt at Østerbro, i de unges optik, ikke er præget af 

hærværk, bander, vold, men i stedet fremstår som et roligt kvarter. 

”Jeg er tryg, fordi der er mange jeg kender her på Østerbro” 

”Jeg føler mig tryg, fordi der for det meste er roligt på Østerbro” 

Det er en gennemgående tendens, at de unge ofte positionerer følelsen af et trygt Østerbro ved at 

sammenligne med Nørrebro.  

”Der er ikke sådan bander på samme måde som på Nørrebro. Der er meget fredeligere og det er godt. Vi 

skal ikke stå og kigge os over skulderen” 

Nørrebro står som et skræmmebillede i forhold til vold og i de unges optik er Nørrebro præget af bander, 

skyderi og overfald. De unge oplever ikke at Østerbro har lignende problemer, men enkelte fortæller, at de 

har oplevet, at blive truet til at udlevere deres mobiltelefon og penge eller decideret er blevet overfaldet af 

grupper af andre unge.  

”Nordhavn efter kl. 21, er en dårlig idé. Jeg fik tæsk af en bande 200 m. fra Nordhavn” 

”Nogen gange, så kommer der nogen fra Nørrebro herud og så kan der godt være slåskamp” 

På trods af disse oplevelser, så er der ingen, som føler sig direkte utrygge ved at bo på Østerbro, men der 

nævnes i materialet flere konkrete områder og gader, hvor de unge ikke føler trygge ved at færdes – 

primært efter mørkets frembrud. Det handler mest om angsten for at blive overfaldet. Der nævnes: 

 Randersgade, Borgervænget, Vognmandsgade og Ryparken  

 

 Fælledparken, Østre Anlæg og Classens Have og Gasværksgrunden 

 

 S-togsstationerne – primært Svanemøllen og Nordhavn 

 

 Flere nævner desuden, at de ikke er ikke trygge ved, at skulle krydse veje gennem tunneler.    

 

”Man har hørt så meget som er sket nede i tunnelen, så der er jeg ret bange, men jeg går ned i tunnelen 

alligevel, og så løber jeg alt hvad jeg kan”  

Men det er ikke kun konkrete steder, som kan fremkalde de unges følelse af utryghed. Rigtigt mange unge 

taler om trafikken på Østerbro – et faktum ved at bo i byen, men også noget som i høj grad har betydning i 

de unges hverdagsliv. De unge bevæger sig enten rundt til fods eller på cykel og især manglen på cykelstier 

på nogle af de gennemgående veje, og for smalle cykelstier, påpeges som et problem. Der er også flere der 

nævner, at trafikanterne ikke altid kører lige hensigtsfuldt i forhold til at holde afstand og stoppe op for 

hajtænder. Som det sidste fremhæver enkelte, at det kan virke uoverskueligt og dermed utrygt, at krydse 

de store kryds på cykel pga. den stærke trafik. 
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Ungeinvolvering 
Hele ungeindsatsen – alle fire scenarier, har involvering som det primære fokus. De unge skulle mødes med 

dialog og interesse for deres forslag og idéer. Der skulle skabes rum for aktiv deltagelse og hele processen 

har været bygget op om, at lade de unges besvarelser være anvisninger i forhold til nye temaer og 

spørgsmål med relevans for de unge. Når man ser på de unges besvarelser, så er der mange 

tilkendegivelser af, at de unge undervejs i forløbet har reflekteret over, og er positive ved, rent faktisk, at 

blive taget med på råd, i forhold til udformningen af det fremtidige ungdomsliv på Østerbro.   

”Det er dejligt, at I sender spørgeskemaer til os, så vi kan sige vores mening” 
 

De unge er generelt meget opmærksomme omkring, at de gerne vil høres og tages med på råd både ved 

konkrete beslutninger om f.eks. etableringen af nye faciliteter, men også mere generelt omkring 

ungdomsliv på Østerbro. Rigtigt mange af de lidt ældre unge snakker om konkrete tiltag som at oprette 

ungeråd, afholde tilbagevendende ungekonferencer, lave temadag – ”hvis du var borgmester for en dag”. 

”En gruppe på facebook, hvor unge og politikere kan kommunikere” 
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”De unge skal spørges om vores mening om byen ved f.eks. ungekonferencer eller ungdomsudvalg i 
kommunen – kom ud og se os” 
 
En gennemgående tendens i de unges besvarelser er, at de rent faktisk efterspørger en tættere kontakt til 
politikerne. De unge vil gerne vise deres dagligdag og debattere de ting, som har en umiddelbart indflydelse 
på deres liv. Det er her vigtigt, at måden ikke bliver for tør eller kun envejskommunikation og samtidig 
peger flere unge på, at politikerne gerne må involvere dem i konkrete beslutninger. Både skolen og 
klubberne nævnes som gode arenaer til at mødes omkring debatten.  
 
”Det kunne være rart, hvis politikerne kom ud på vores skoler og hørte om vores ideer og om hvad vi laver - 

En battle mellem de voksne politikere og børne-politikerne”  

”De kan komme ud engang imellem og inddrage os i deres overvejelser og beslutninger, der har med os at 

gøre. Skal ske i skoletiden! Det skal være en dialog, ikke monolog. Skal skabe mere forståelse – både for 

politikere og de unge” 

Ud over ønsket om flere stormøder mellem politikerne og de unge, så er der også fokus på, at få skabt 

nogle rammer, hvor de unge kan kommunikere direkte til politikerne. Ungdomsskolens nyoprettede 

ungeråd spiller her en central rolle som kontaktled mellem politikerne og den resterende gruppe af unge. 

Der er f.eks. forslag om, at ungerådet gennem kontakt med skolernes elevråd, kan sende forslag og 

høringssvar videre til det politiske niveau. Der er også et forslag om, at skabe en form for blog eller chat-

forum mellem politikere og de unge på ungerådets hjemmeside. 

Anbefalinger til det videre forløb af ungeindsatsen 
Den største anbefaling for det videre forløb af ungeindsatsen kommer fra de unge selv – de ønsker mere 

involvering, og de vil rigtigt gerne være med til at præge udviklingen på Østerbro. De unge peger selv på 

ønsket om at blive hørt, når der skal tages beslutninger, som kan have indvirkning på deres dagligdag – lige 

fra indretningen af byrum og parker til trafiksikkerhed og indretningen af skoler/fritidstilbud. Samtidig 

peger de på, at hvis de bliver spurgt, så skal det også tages alvorligt og indgå i beslutningsgrundlaget. 

 

”Vi skal spørges om hvad der skal ske af nye ting og derefter skal de lytte og gøre noget ved det, i stedet for 

bare at sige ”så nu har vi lyttet” uden at gøre noget videre”  

Processen med de fire scenarier har skabt grundlag for, at kunne arbejde videre med temaer og projekter, 

som de unge selv har udpeget som vigtige. I første omgang skal Østerbro Lokaludvalg og arbejdsgruppen 

bag ungeindsatsen finde ud af, hvad der er realistisk at arbejde videre med på kort og lang sigt i forhold til 

de mange forslag til arrangementer, og konkrete aktiviteter og nyindretninger af f.eks. byrum og parker. 

For at komme videre herfra, skal der etableres en kommunikationsvej mellem de unge og Østerbro 

Lokaludvalg og et netværk af voksne samarbejdspartnere.     

Arrangementer på tværs af bydelen og et fancy Østerbro 

Processen med klubdialogerne har vist, at klubberne på Østerbro kunne være en god samarbejdspartner i 

forhold til at planlægge og gennemføre kommende arrangementer. Klubberne har allerede etableret 

samarbejdsflader, og er vant til at engagere større børn og unge i planlægning og gennemførsel af 
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projekter. Det anbefales, at Østerbro Lokaludvalg og arbejdsgruppens tre deltagere fra klubområdet 

indkalder de øvrige klubber til et møde om, at skabe samarbejde omkring gennemførsel af 1-2 konkrete 

arrangementer fra ungekonferencens mange forslag. Derudover anbefales det, at Østerbro Ungdomsskole, 

herunder ungerådskoordinatoren og de unge i ungerådet, også deltager i planlægningen. Eventuelt kan der 

tages kontakt til skolernes elevråd og kontaktlæreren for disse, så de også har mulighed for at indgå i en 

planlægningsgruppe med elevrepræsentanter. Dette netværk af aktører på ungeområdet, kan stå for at få 

information bragt videre til de unge og være med til at løfte opgaverne. 

Proces - involvering fortsat 

De unge peger selv på, at metoder til at skabe kontakt til dem kunne være gennem spørgeskemaer, som 

kommer ud på skolerne eller en årlig ungekonference, hvor der er fastlagt en række temaer på forhånd. Det 

er vigtigt fremover, at finde en god model for involvering, så de unge føler en kontinuitet i kontakten.  

”Lave en ungekonference hvert år (samme forberedelse og tilmelding som i år), punkter bestemmes af 

voksne, politikere deltager og hører de unge, faste punkter hvert år og nye” 

Derudover peges der på ungerådet og elevrådene som kontaktfladen mellem de unge og det politiske 

niveau.  

”Ungerådet skal med ud til arrangementer og ud på skolerne. Ungerådet skal være i kontakt med 

elevrådene”  

”Repræsentanter fra elevrådet fremlægger for politikerne løbende igennem skoleåret f.eks. igennem ”elev-

intra” som udvides til hele Østerbro” 

Det er vigtigt, at få indarbejdet et årshjul med møder mellem ungerådet/elevrådene og politikerne, og at 

der fra politisk side er fokus på, hvilke sager det er relevant at få drøftet med de unge og få deres syn på. 

Det kunne f.eks. være sager, der berører deres trivsel, læring og kulturelle samt fysiske 

udfoldelsesmuligheder.  

Et andet forslag er at skabe mulighed for en mere løbende kontakt mellem politikerne og de unge gennem 

en blog eller en hjemmeside. Sitet kan både være en arrangementkalender for de unge og et sted til debat, 

høringer, afstemninger og gode forslag – samt måske allervigtigst, et sted, hvor politikerne fortæller de 

unge om de politiske processer, så de kan følge med og få et større indblik i dagsordner og forløb.  

Parkerne og de grønne områder 

I de unges bud på hvad der er det bedste ved at bo på Østerbro, kom de grønne områder ind på en klar 

førsteplads. De unge er utroligt glade for at bruge områderne, men har også en række forslag til optimering 

af indretning og muligheder for udfoldelse. I forhold til dette, kan der især peges på, at mange har 

efterspurgt nogle anlæg med flere udfordringer for de større børn og unge som f.eks. mulighed for parkour, 

klatring eller fitnesstræning. Også muligheden for, at der er tilknyttet instruktører til områderne er blevet 

vægtet af de unge. Det kan evt. knyttes sammen med den opsøgende indsats som allerede bygger på den 

fysiske aktivitet som indgangsvinkel til samværet med de unge.  

Tryghed og ansvar 

Som rapporten viser, så er de unge på Østerbro meget trygge ved at bo på Østerbro. Dyrk de gode 

fortællinger om Østerbro – trygheden ved, at man kender hinanden. Men også gå i dialog med de unge om, 
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hvordan trygheden bevares og styrkes de steder, som de unge har betegnet som utrygge. Det er især 

vigtigt, at få taget fat på de unges utryghed ved andre grupper af unge – hvad tænker de selv. der skal ske? 

Som en af de unge formulerer det: 

 ”Lad være med at hænge ud på gaden i større gruppe – det ved jeg, at mange mennesker synes er 

irriterende og nogle bliver bange” 

Dette kæder selvfølgelig også sammen med de unges refleksioner over et manglende sted, hvor de ældre 

unge kan hænge ud i eftermiddagstimerne, aftnerne og i weekenderne på deres egne præmisser – et 

ungeværested eller en ungecafé. 

I forhold til tryghed er der også mange, der peger på trafikken på Østerbro. Trafik er en præmis ved at bo i 

byen, og det er hverken nemt eller billigt at lave flere cykelstier, som primært er det de unge efterspørger. I 

stedet er det vigtigt at få kortlagt, hvor de unge reelt finder det farligt at færdes – måske kan man få hjælp 

af de unge til at udgive et kort med alternative cykelruter, som ikke er så trafikerede.   

Nørrebro står som de unges altovervejende skræmmebillede i forhold til vold og kriminalitet. Børnene 

italesætter dette meget, og sammenligner med deres egen opvækst på Østerbro. Det er vigtigt, at man ude 

på skoler og i fritidstilbudene er opmærksomme på, hvordan denne italesættelse af et voldeligt Nørrebro, 

påvirker de børn på Østerbros skoler, som rent faktisk bor på Nørrebro – hold øje med snakken og ta’ det 

op i klasserne og klubberne.  

En indsats i forhold til Kildevældskvarterets unge 

I forhold til kvarteret omkring Kildevældsparken, så har succesen med pige- og drengeklubben allerede vist 

vejen frem. I første omgang kan man bygge videre på dette, gennem at få etableret nogle lokaler, som de 

unge kan mødes i meget oftere end den ene gang om ugen, som pt. kan lade sig gøre. Brugen af lokalerne 

kan i første omgang være knyttet op på samværet med de opsøgende medarbejdere samt evt. frivillige 

voksne fra kvarteret. Det er vigtigt, at lokalerne ligger i forbindelse med et grønt område, da det er en del af 

den opsøgende indsat, at bruge fysisk aktivitet til at skabe kontakt og relationer til de unge. På længere sigt 

bør der laves en kortlægning af, hvor mange unge der kunne tænkes, at bruge et udvidet klubtilbud i 

kvarteret - Kildevældsskolen har i 2010 udsendt et spørgeskema, hvor de unge bl.a. er blevet spurgt om 

dette. 
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Bilag  

Bilag 1: Proces og forløb for projekt ’Ungeinvolvering Østerbro 2010’ 
Tidspunkt Indhold 

25.januar Første møde ml. Østerbro Lokaludvalg og Ungdomsringen – der aftales at Ungdomsringen 

laver et tilbud på tre scenarier 

8.marts  Møde mellem arbejdsgruppen og Ungdomsringen. Afklaring af rollefordelingen.  

17.marts Pædagogisk konsulent Bjarne Pedersen (BUF) indkalder på vegne af Østerbro Lokaludvalg 

klubledere, skoleledere og opsøgende medarbejdere på Østerbro til orienteringsmøde 

omkring ungeindsatsens tre scenarier 

19.marts Kontrakten er underskrevet af Østerbro Lokaludvalg og Ungdomsringen 

6. april Der afholdes orienteringsmøde på Kildevældsskolen med deltagelse af repræsentanter fra 

Østerbro Lokaludvalg, BUF, Ungdomsringen og Østerbros skole- og klubledere samt de fire 

opsøgende medarbejdere på Østerbro. 

20.april Interview m. unge fra Kildevældsskolen 

2 X interview pigeklubben (Kildevældsklubben)  

29. april Interview drengeklubben (Kildevældsklubben) – aflyses grundet manglende fremmøde 

6. maj Interview drengeklub (Kildevældsklubben) 

18.maj Ungdomsringens konsulent har telefonisk kontakt til SSP i forhold til, om de kan være 

behjælpelig med, at skabe kontakt til de unge som er i SSP-regi – dette er ikke muligt 

grundet regler for udlevering af kontaktoplysning og formidling af kontakt.  

19.maj Mail til Østerbro Lokaludvalg med status over klubdialoger og gruppeinterview  

26.maj Opgørelse fra BUF over antal klasser fra 4.-9.klasse på Østerbros skoler 

2.juni Klubdialog-møde Lomholts Villa og Haunstrupgård. Haunstrupgård meldte afbud til 

Lomholts Villa.  

3. juni Klubdialog-møde Kildevældsklubben og Børnevænget  

10.juni Klubdialog-møde Idrætsfritidsklubben Skjold  

16.juni Klubdialog-møde Kennedyklubben 

23.juni Klubdialog-møde Klub B29 

23.juni Statusmøde arbejdsgruppen og Ungdomsringen 
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24. juni Klubdialog/gruppeinterview – Karlsvognen 

24. juni Interview storebrødre Kildevæld – blev aflyst, da de unge ikke mødte op 

Starten af juli Ungdomsringen tager telefonisk kontakt til alle skoler ang. projektet og skolernes 

deltagelse. Der indhentes oplysninger om antal elever i de enkelte klasser efter ferien, så 

materialet kan uddeles i de korrekte antal i de enkelte klasser.  

9.juli Involveringsmaterialet til skolerne sendes til Østerbro Lokaludvalg til gennemsyn 

10. august Involveringsmaterialet uddeles på de 8 skoler ved personligt fremmøde af 

Ungdomsringens konsulent på skolernes kontor. Da det ikke er muligt, at træffe 

skolelederen andet end på et par af skolerne, blev baggrunden for materialet, og den 

indgåede aftale fra orienteringsmødet om at medvirke, kort skitseret, og det blev aftalt at 

materialet kom videre til skolens leder. 

20.august Kontakt til Krudttønden ang. bordopstilling – tegning til Østerbro lokaludvalg m. 

opstillingsforslag 

25.-27.august Ungdomsringens konsulent har telefonisk kontakt med alle skolerne omkring, hvor langt 

de er i processen. 

1.september Oprindelig deadline for afhentning af involveringsmateriale på skolerne 

2. september Der udsendes reminder til alle skolerne om ungekonferencen og deadline for afhentning 

af materialet er flyttet til den 10. september, da skolerne ikke var langt nok i processen til 

at overholde den oprindelige deadline d. 1.september. 

10.september Afhentning af materialet på skolerne, hvor konsulenten får en snak med flere af 

skolelederne eller personalet på skolens kontor omkring processen ude på skolen.  

10.september Møde med Ungdomsskoleleder Lars Eldrup ang. ungdomsskolens fremadrettede rolle i 

ungeindsatsen. 

10.september Møde med Lea Allingham Nielsen i Krudttønden for at se stedet i forhold til bordopstilling, 

buffet og andet praktisk. 

13.september Tilbagemelding til ungeindsatsens arbejdsgruppe omkring hovedtemaerne i de unges 

besvarelser fra skole-involveringsmaterialet. Ungdomsringen har udpeget seks temaer, 

som kan være relevante at gå videre med på ungekonferencen – forslag om, at 

arbejdsgruppen udvælger max 4 temaer pga. et tidspresset program til ungekonferencen. 

14.september Møde med arbejdsgruppen omkring temaer for ungekonferencen og opsamling på 

processen.  

Aftale om at åbne op for at klubberne sender repræsentanter, da flere skoler ikke har 

arbejdet med materialet, og der derfor sandsynligvis ikke vil dukke repræsentanter op fra 
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disse. 

14.september Interview med gruppe yngre drenge (10-13 år) v. Karlsvognen – aflyst samme aften, da de 

unge ikke mødte op. 

14-15. 

september 

Kontakt til alle klubberne på Østerbro ang. deltagelse i ungekonferencen  

14-23. 

september 

 

Ungdomsringen har telefonisk/mailkontakt til de skoler som ikke har arbejdet 

med/afleveret involveringsmaterialet. Vigtigheden af at deres elever får oplysningerne om 

ungekonferencen, så de har mulighed for at deltage, selvom de ikke har arbejdet med 

materialet.  

25. september Ungekonferencen afholdes i Krudttønden kl. 11-14 med deltagelse af 56 unge.  

 

28. september Ungdomsringens konsulent følger med de to opsøgende medarbejdere på Østerbro på 

rundtur – info omkring den opsøgende indsats og samarbejdet med klubberne på 

Østerbro.  

28.september Interview drengegruppe fra området v. Karlsvognen – aflyst, da de unge ikke mødte op 
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Bilag 2: Materialesammentælling fra skolerne og antal elevrepræsentanter på  
Nedenstående er dels en opgørelse over det indkomne materiale fra skolerne og antallet af 

elevrepræsentanter fra de enkelte skoler. Derudover er der en kort beskrivelse ved enkelte af skolerne 

omkring processen for arbejdet med materialet og deltagelsen ved ungekonferencen.  

Heibergskolen  
Der er i alt 14 klasser på de involverede klassetrin, og der kom materiale tilbage fra 10 klasser. 

Ved afhentning har Ungdomsringens konsulent en kort dialog med skolens lærerrepræsentant i forhold til 

materialet og ungekonferencen, som understreger, at der havde været arbejdet meget med materialet, og 

eleverne er interesserede i konferencen. De ældre elever skal holde møde med lærerrepræsentanten d. 

16.september, hvor deres elevrepræsentanter til ungekonferencen skal vælges. 

Deltagelse af elever fra skolen: 8 elever  

Kildevældsskolen  
Der er i alt 15 klasser på de involverede klassetrin, og der kom materiale fra 8 af klasserne, med oplysning 

om at der er valgt 22 navngivne repræsentanter til deltagelse i ungekonferencen. Det er besluttet, at både 

skoleleder og 2-3 lærere følger eleverne hen til Krudttønden og deltager i konferencen. 

Deltagelse af elever fra skolen: 22 elever 

 Langelinjeskolen  
Der er I alt 12 klasser på de involverede klassetrin - der er ikke kommet materiale fra skolen. 

Efter reminderen om afhentning af materialet kontaktes Ungdonmsringens konsulenter af skolens 

souschef, der fortæller at materialet er forsvundet, og der derfor ikke er blevet arbejdet med det ude i 

klasserne. Materialet gensendes pr. mail og det pointeres at det er vigtigt at klasserne får valgt deres 

elevrepræsentanter, så skolens elever også har mulighed for at deltage på ungekonferencen. Der er 

derefter løbende kontakt med skolens souschef og kontor omkring materialet.  

Da der ikke er indkommet noget materiale ved afhentningsdagen d.10. september, sendes der mandag d. 

13.september, efter kontakt med skolens kontor, en reminder om at klasserne får valgt elevrepræsentanter 

til ungekonferencen samt indbydelse/program for konferencen. Aftalen er at dette uddeles direkte i 

lærernes dueslag. 

Deltagelse af elever fra skolen: ingen 

Randersgadeskole  
Der er I alt 12 klasser på de involverede klassetrin - der er kommet materiale fra 7 af klasserne. 

Skolens sekretær fortæller ved afhentningen, at der var flere klasser end de indkomne besvarelser, som har 

arbejdet med materialet. Mandag d. 13.september sendes reminder omkring at vælge elevrepræsentanter 

og indbydelsen/program. Aftalen er, at dette uddeles direkte i lærernes dueslag. 

Deltagelse af elever fra skolen: 5 elever 
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Sortedamskolen 
Der er I alt 18 klasser på de involverede klassetrin - der er kommet materialet fra 14 klasser 

Deltagelse af elever fra skolen: 11 elever  

Strandvejens skole  
Der er I alt 14 klasser på de involverede klassetrin, og der er kommet materiale fra alle skolens deltagende 

klasser. 

Deltagelse af elever fra skolen: 10 elever 

Vibenhus skole  
Der er I alt  13 klasser på de involverede klassetrin - der er ikke kommet materiale fra skolen. 

Ved telefonisk kontakt med skolen oplyser skoleleder, at der endnu ikke er blevet arbejdet med materialet. 

Skolen har fået ny leder, som har sendt bolden videre til en kontaktlære efter reminder fra Ungdomsringen. 

Aftalen er at telefonisk at vende tilbage, hvis der opstår problemer – dette har ikke været gjort. Ved 

materialeafhentning d. 10. september er der ikke indkommet noget materiale, da dette var blevet glemt. 

Aftalen med skoleleder og kontaktlærer blev, at det var vigtigt at skolens elever blev repræsenteret på 

konferencen, og at Ungdomsringen sørgede for at sende ny indbydelse og program til skoleleder, så 

klasserne kunne få valgt elevrepræsentanter.  

Deltagelse af elever fra skolen: ingen 

Klostervængets heldagsskole 
Der er 11 klasser - der er ikke kommet materiale fra skolen 

 

Skolens ledelse valgte at melde fra, efter de havde modtaget materialet, med den begrundelse, at deres 

børn og unge hovedsageligt bor på Nørrebro, og materialet var rettet mod elever, som bor på Østerbro. 

Efter aftale med Ungeindsatsens arbejdsgruppe tager Ungdomsringens konsulenter igen kontakt til skolens 

ledelse og beder dem om, at gennemtænke beslutningen igen. Det er vigtigt for arbejdsgruppen, at skolens 

børn og unge også for muligheden for at deltage i involveringsprocessen, da de tilbringer en stor del af 

deres dag på Østerbro, selvom de ikke bor der. Ungdomsringen sender mail omkring valg af 

elevrepræsentanter, indbydelsen og programmet for ungekonferencen. 

 Deltagelse af elever fra skolen: ingen 
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Bilag 3: De unges konkrete forslag fra Ungekonferencen  
 

Tema 1: Ungearrangementer på tværs af bydelen 

De unge peger på, at mødet med andre unge skal starte i det små, så de føler sig trygge 

1. Gratis koncerter søndage kl. 14-18 (vinter – Øbrohallen/ sommer- Gunnar Nu Hansens Plads) med store 

navne, kun for Østerbro og højst 18 år (ID), hoppeborg og billig bar, skolepatrulje (sikkerhed/overblik) 

 

2. Fælledparkens aktivitetsdag: Zumba, kæmpe grillfest, koncert, storskærm m. film, sportsaktiviteter 

 

3. Gadefest (lig Saxogade), aftenarrangement: musik/DJ, kunstnere, åbent for alle, info gennem facebook, 

unge skal være med til at arrangere. 

 

4. Bålfest i fælledparken: simpelt arrangement ikke for meget planlægning – info gennem facebook 

 

5. Ungdomsfester (lig Below v. Scala) fra 14-16 år, må gerne koste 50-70 kr - > der mangler et sted hvor 

man kan gå ud fredag/lørdag når man er under 16 år. 

 

6. Stranden – fester 

 

7. Man kunne leje et lokale og skaffe en masse tegnematerialer og maleting. Arrangementet kunne være 

rigtig fedt for der er mange unge der er interesseret i at tegne/male. Så kunne der være forskellige 

temaer fx manga eller comics. 

 

8. Teaterforestillinger som fx laves sammen med skolerne 

 

9. Street-fodbold. Holdes på en asfalt-bane i Fælledparken. Fra 11-14 år. Sjovt fordi man kan lære street-

fodbold.  

 

10. Talent-konkurrence for folk med et glimrende talent og med gratis mad 

 

11. Spil-turneringer fx wii, x.box360, ps3   

 

12. Musikarrangement, hvor man kunne komme og spille hvad man vil 

 

13. Biografture for forskellige aldersgrupper (udendørs eller indedørs) 

 

14. Ture til forlystelsesparker. Hvis det er for dyrt kunne man måske bare lave det til halv pris. Sjovt og 

mange unge kommer der nok ikke så tit.  

 

15. Madfestival/musik med smag fra forskellige kulturer, det skal være udendørs, gratis eller meget billigt, 

bruge festivalarmbånd, nogle voksne der kan hjælpe. Fx ta’ en ret med hver eller en skole laver mad. 
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16. Gymnastik i en stor sal  

 

17. Foredrag, hvor vi mødes alle sammen med fx Jokeren, filmstjerner som Mads Mikkelsen. Blandet 

voksne, men ikke mange fra skolen. Information på skolerne. Arrangementet kan holdes på Vega. Unge 

skal være en stor del af planlægningen.   

 

18. Atletikstævne på stadion 

 

19. Forlystelsespark: Brug fx Gasværks grunden. Del op i store og små børn, kiosk/bar med billig sodavand 

(åbner kl. 14), andre tiltag fx spøgelsesrum/lazer Doom, hygge-telt. En lille scene til karaokee, klub 

bands og kunstnere. Hyggetelt til pige-ting med enkelte kvindelige medarbejdere til krea-smykker.  

 

20. Ungdoms-løb fx orienteringsløb i Fælledparken 

 

21. Dyreskue i Fælledparken 

 

22. Loppemarked  

 

23. Et stort show, hvor unge på tværs af klubber arrangerer showet  
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Tema 2: Udendørs aktivitets og samlingssteder 

Klatrevæg i Fælledparken med opsyn af voksne og hvor man kan låne udstyr 

Udendørs rulleskøjtebane med ramper, hvor man kan låne skøjter fx ved Hans Knudsens Plads  

Flere strandaktiviteter f.eks. stangtennis, beach volley 

Minigolfbane 

Billig gokartbane 

Skatebane uden voksne, med musik, gerne i fælledparken, hvor den lå før, en stor + en lille rampe – 

behøver ikke at være nyt og fancy – helt nede på jorden. 

Udendørs fitnesscenter  

Motionslegepladser fx i Fælledparken 

Legepladser til store børn – lidt mere vovet og farligt, bemandet og indhegnet legeplads (kl. 14-19), 

spiseplads med halvtag, bålplads, udendørs bowlingbane, trampoliner og labyrint.   

Dybt friluftsbad og havnebassin  

Et mødested for 4-7 klasse fx i Krudttønden 

Junglesti med hængebroer 

En sø hvor man kan hygge sig, bordtennisborde, parkour, håndboldbane, bunky jump, paintball, badminton, 

sejle i kano.   

Sommerferie-aktiviteter 

Pavillon i Fælledparken 

Overdækket grillsted 
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Tema 3: Ungeinvolvering 

Stop med at lave nyt asfalt på de veje som fungerer, da det tager penge fra andre ting 

Vi er trætte af besparelser – stop det! 

Mere politi ved Svanemøllen 

Kommunikere på Ungerådets hjemmeside 

En gruppe på facebook, hvor unge og politikere kan kommunikere 

Det kunne være rart, hvis politikerne kom ud på vores skoler og høre om vores ideer og om hvad vi laver. 

En battle mellem de voksne politikere og børne-politikerne. Komme og se hvad vi har råd til – ikke råd til 

pga. nedskæringer.   

De kan komme ud engang imellem og inddrage os i deres overvejelser og beslutninger der har med os at 

gøre. Skal ske i skoletiden! Det skal være en dialog, ikke monolog. Skal skabe mere forståelse – både for 

politikere og de unge. 

Det er svært at komme med konkrete ideer, men det ville være rart at de spurgte os om hvad lige præcis 

unge har lyst til fx unge politikere. 

At de spørger os om nogle arrangementer i stedet for at de selv finder på nogen.  

Om hvad vi synes om fritidsområderne og trafikken 

Et ungeråd kan arbejde med at gøre Østerbro til et mere attraktivt sted at være  

Tage unges ideer seriøst – de har ikke forstået hvad unge interesser sig for. De skal lære at stille ordentlige 

spørgsmål, altså politikerne. Når de lukker et sted skal de spørge os, for det går ud over de unge. 

Lave temaer som politiker for en dag – ung for en dag 

Lave aktiviteter/en dag som sætter fokus på mobning 

Lave en ungekonference hvert år (samme forberedelse og tilmelding som i år), punkter bestemmes af 

voksne, politikere deltager og hører de unge, faste punkter hvert år og nye. 

Repræsentanter fra elevrådet fremlægger for politikerne løbende igennem skoleåret fx igennem ”elev-

intra” som udvides til hele Østerbro.    

Reklame i avisen om at unge skal være mere engagerede, og at de kan komme i Ungdomsskolens Ungeråd. 

Man skal kunne sige sine meninger højt 

Ungerådet skal med ud til arrangementer og ud på skolerne. Ungerådet skal være i kontakt med 

elevrådene.   
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Tema 4: Et fancy Østerbro 

Der skal være plads til at være forskellige – plads til alle  

Giv Østerbro lidt mere kant – tingene skal ikke være så planlagte 

Fancy farver overalt - alle kedelige ting skal have farver – lyserøde gader med motiver 

Udsmyk Østerbro i forskellige flotte farver, for det er bare noget gråt-smask – ikke kun graffiti 

Mere fed musik på Østerbro 

Musik på gaden fx DJ’s, bands  

 

Byrum 

Flere bænke rundt om i bydelen 

Udnyt pladsen bag BT-huset på Trianglen til unge – café/fristed 

P-kældre så bilerne ikke holder på gaderne 

Skaterbaner rundt omkring i byen 

Mere lys – større sikkerhed 

 

Udsmykning 

Flere malerier på skolerne, kunst på skolerne 

Mere kunst i gadebilledet fx gademalerier 

Maleri på væg som unge har dekoreret – evt. ved Fælledparken 

Fotoudstilling, malerier eller skulpturer 

Dekorationsdag for alle – nyt look en gang om året – fælles tema 

Et kæmpe maleri som alle kunne male på 

Østerbro-kunstplakater 

Fodboldspillernes autografer på en væg 

Inviter kunstnere til bydelen og få dem til at udsmykke den 
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Grønne områder  

Have i Fælledparken 

Mere natur langs gaderne, blomster ved vejene, flere blomster og træer 

Flere steder i Fælledparken hvor man kan sidde f.eks. overdækket område m. sofaer/stole 

Svævebane i Fælledparken 

Rens Kildevældssøen 

Udnyt Fælledparken bedre: del parken mere op, så den bliver mere hyggelig. Fælledparken skal være mere 

en aktivitetspark end et værested, flere træer og buske og der mangler toiletter. 

 

Graffiti 

Et sted hvor man må male graffiti, vil også virke forebyggende, så det ikke sker andre steder 

Et sted hvor unge kan udtrykke deres følelser med grafitti 

Steder hvor man må tegne graffiti – bygninger eller væg. Fx i Fælledparken, Trianglen og Nordhavn  

Graffiti lavet af professionelle 

Graffitivæg i Fælledparken og andre steder 

Graffitivæg evt. i skaterpark 

Et sted hvor man må tegne graffiti og kan låne malerdåser 

Unge kan udsmykke stilladser med graffiti 

Graffiti-workshop  

 

Ungdomscafé/kulturhus 

Vi har ikke noget sted at være og så laver man ballade 

En ungdomscafé som ikke er optaget af ’voksne med børn’, anderledes indretning end andre caféer på 

Østerbro – gerne skilt med ’Ungdomscafé’ og graffiti 

En café til unge – både til lektier og hængen ud – mange sofaer 

Lektiecafé/værested for unge: Lektiehjælp, tv/wii/ps3, voksne man kan snakke med, bod med mad, 

bordfodbold, sofaområde og grafittivæg + holde fede fester 

Flere ungdomsklubber som er åbne både dag og aften 



46 

 

En klub til de ældre unge, på tværs af klasser og skoler – og bydele. Gerne voksne til at holde opsyn, fest i 

weekenden, åbent efter skoletid – dagsordenen = afslappet. 

Ungdomskulturhus med små klubber fx mangabogklub, motionsrum, musiklokaler, lektiecafe, klubfester 

hver 3 mdr.  

Et ungdomshus med voksne fra ungdomsskolen – de er ikke så pædagog-agtige som i klubberne  

Ungdomsklubber 

Flere ungdomsklubber. Når vi kommer i 8 klasse bliver vi smidt ud af vores klubber. Vi kunne meget godt 

tænke os en klub for 8-10 kl., hvor at vi kan være sammen med vores venner. 

 

Legepladser 

Et legeland for ældre børn 

Byggelegepladser hvor børn bygger 

 

 

Færdsel 

Bredere cykelstier, cykelsti på Ndr. Frihavnsgade 

Bilfri zoner – gågader 

Bedre skiltning i forhold til f.eks. Fælledparken, svømmehalen 

Trafikbanner hvor man kan skate, cykle og rulle 

 

Et rent Østerbro 

Mindre graffiti på stationerne, togene 

Mindre skrald, mere rengøring på gaderne, samle hundelorte op 

Flere skraldespande 
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Bilag 4: Skolematerialet    



Et attraktivt ungdomsliv 
brainstorm

Ungekonference den 25. september 2010 
i Krudttønden



Det er godt at bo på Østerbro fordi
	 -	Skriv	tre	gode	ting	ved	at	bo	på	Østerbro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

2.
	
3.

Hvor tryg er du på Østerbro
	 -	Giv	eksempler	på	hvor	tryg/utryg	du	er	på	Østerbro	-	og	hvorfor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportspladser, legepladser, parker og andre udendørsområder
	 -	Hvor	kan	du	lide	at	komme	i	din	fritid	-	og	hvorfor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Venner
	 -	Hvor	mødes	I	og	hvad	laver	I	-	giv	et	par	eksempler
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fremtidsvisioner - hvor skal der ske noget nyt
	 -	Hvad	vil	gøre	Østerbro		til	et	endnu	bedre	sted	for	dig	at	bo	-	og	hvorfor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indflydelse på din bydel
	 -	Hvad	skal	politikkerne	spørge	unge	til	råds	om
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tigergården • Nørregade 77, 6. • Postboks 109 • 5100 Odense C • Tlf. 7027 0050 • Fax 7027 0054 • ungdomsringen@ungdomsringen.dk

Fritids- og ungdomsklubber i Danmark

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

Ansvar og respekt for din bydel
	 -	Hvordan	kan	du	være	med	til,	at	gøre	Østerbro	til	et	bedre	sted	for	alle	at	bo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordet er frit
	 -	Er	der	noget,	du	mangler	at	få	sagt	om	at	være	ung	på	Østerbro
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(www.ungdomsringen.dk)   (www.ungdomsringen.dk)    (www.ungdomsringen.dk)    (www.ungdomsringen.dk)
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