
Sønderborgs unge – udsigt i verdensklasse 
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I Sønderborg Kommune skal unge have plads til at drømme, de skal 
tage stilling, og de skal deltage i samfundet. Vi tror på, at unges engage
ment kan sætte vigtige spor. Spor som kan være med til at styrke og 
udvikle kommunen til gavn for både unge og resten af kommunens 
 borgere. 

Når vi skaber gode rammer omkring unge, styrker vi deres tro på og 
 oplevelse af, at de kan være med til at forme det lokalsamfund, de er en 
del af. Det giver et stærkt demokratisk fundament, som unge kan tage 
med sig videre i livet. 

Sønderborg Kommunes unge er en fantastisk ressource

De unge skal være lokale og globale. Unge fra forskellige nationaliteter 
skal mødes – det er i mødet hvor der er kulturel og menneskelig inter
aktion, respekt for hinandens holdninger, hvor der udveksles meninger 
på tværs af kulturer, nationaliteter og etnicitet at tolerance opstår.

I folkeskolen i Sønderborg Kommune skal der være medindflydelse og 
der arbejdes med medborgerskab.  Indflydelse har eleverne bl.a. via 
elevrådet og der er i Sønderborg Kommune etableret et fælles elevråd. 
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Det Fælles Elevråd forhandler og fordeler med stort engagement, 
hvert år 1 mio. kr. mellem kommunens 17 folkeskoler. Det fælles elev
råd  sidder i byrådssalen og forhandler sig frem til hvordan og til hvad 
 millionen skal anvendes. På mødet deltager Børn og Uddannelses
udvalgets formand og næstformand. 

I januar 2017 afholdes en ’ungepolitikerdag’. Her skal Det Fælles Elev
råd arbejde med lige præcis det emne, eleverne finder vigtigst. Det kan 
fx være antimobbepolitik, elevinddragelse i undervisningen, bevægelse, 
branding af det fælles elevråd, hvordan man nytænker undervisning i 
den åbne skole, Sønderborg som Unesco Learning City eller noget helt 
andet. Dagen skal bestå af oplæg, handson workshops og deltagelse af 
lokalpolitikere og andre interessenter. 

Maj 

Afslutning 

April

Elevbyrådsmøde – 
 demokratimillionen 

September

DSE holder  
Aktivt Elevrådskursus 
for elevrådene på de 

enkelte skoler 

Marts

Forberedelseskursus  
til demokratimillionen 

November

DSE holder  
opstartskursus for det 

nye fælles elevråd 

Januar

Ungepolitikerdag 
Unge imod mobning 
Medbestemmelse 

Markedsføring 
UNESCOskoler 

Sønderborg Fælles Elevråd

Formålet med at have et fælles elevråd på tværs af kommunens skoler 
er:
• at fremme elevernes medindflydelse og medbestemmelse
• at varetage elevernes interesser
• at styrke elevrådenes samarbejde mellem skolerne
• at samarbejde om projekter af fælles interesse
• at fungere som rådgivere og vejledere for de lokale elevråd. 
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Sønderborg Ungdomsråd

I Sønderborg Kommune har man oprettet et Ungdomsråd. Ungdoms
rådet sikrer, at unge i kommunen har en platform og mulighed for at få 
deres tanker og holdninger frem. Rådet har kun eksisteret i godt et år, 
men har allerede været inddraget i flere spændende ting.  Eksempelvis 
har kommunens sundhedsudvalg bedt rådet komme med idéer til etab
lering af et aktivt område for unge. De unge havde helt frie  hænder og 
udarbejdede et forslag, som blev præsenteret på et Sundhedsudvalgs
møde i april 2016. Udvalget var meget imponerede over de unges idéer 
og tanker og hvor velforberedte de unge var. Det  resulterede i, at udval
get valgte at gå efter rådets idé og Den Grønne Plads for unge stod fær
digt i juni 2016. Det var en fantastisk oplevelse for de unge, at opleve at 
blive hørt og lyttet til og at deres ide blev til virkelighed – og endda på så 
kort tid.

Byrådet har bevilliget 10.000 kr. til rådets drift og udvikling, og så er  
der desuden en Ungdomsrådspulje på 10.000 kr., hvor unge mellem  
1525 år kan søge op til 2.500 kr. ved Ungdomsrådet til en god idé eller 
et event.

 Ungdomsrådet bliver 
valgt på en general
forsamling hvert år i 
 oktober.

Medborgerskab faciliteret af House of Citizenship 

” Arbejdet med 
medindflydelse og 
medborgerskab 
i folkeskolen, 
skal give de unge 
mod på bl.a. at 
være en del af 
ungdomsrådet 
science
parlamentet 
og deltage i 
debatmøder. ” 



5



6

Hvert år deltager 100 1619årige i et scienceparlament, som debatterer 
menneskenes fremtid i lyset af den teknologiske udvikling. Afslutningen 
sker i byrådssalen, hvor den udarbejdede proklamation i år blev over
draget til borgmesteren. 

Scienceparlament 
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Debatmøde om en fremtidsvision med borgerinddragelse. Her deltog en 
stor gruppe unge og kom med input bl.a. til områderne ’Kompetencer 
og læring’, ’Unesco Learning City’, ’Branding og Markedsføring’,  
’Diversity as a ressource’, ’Living Green City’ – og flere af deres input er 
sat i værk. 

Der er ligeledes udarbejdet en ungepolitik 

Sønderborg 2050 – Bright Future Sønderborg 

Sønderborg 2050

Bright Future Sønderborg

DK2050/Sønderborg-debatmøde

25. februar 2016
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Under hvert tema er der formuleret mål. Temaer og mål er fireårige og 
gælder hele politikkens periode. Under hvert tema er der formuleret 
 toårige handlinger.

Ungepolitikken bliver implementeret gennem handlingerne, som revide
res hvert andet år i samarbejde med målgruppen

Og de unge er i gang – de har bl.a. ansvar for driften i ungdomscafé 

Sønderborg Kommunes Ungepolitik – Det gode ungdomsliv 

Sønderborg Kommunens ungepolitik er udarbejdet på baggrund af bl.a. 
to workshops, hvor ca. 100 unge deltog.

Ungepolitikken udstikker retningen for og styrker arbejdet med unge. 
Politikken beskæftiger sig med fem temaer; Demokrati og medborger
skab, Mødesteder, Et godt hverdagsliv, Et stærkt og synligt ungdomsmiljø 
og Uddannelse og arbejde.

Formålet med ungepolitikken er:  
Ungepolitikken skal skabe en ramme og sætte pejle mærker for  arbejdet 
med og for unge i hele Sønderborg Kommune. Præmissen for unge
politikken er, at unge er eksperter på deres eget liv og hverdag, og at de 
derfor skal have mulighed for at påvirke de tilbud og initiativer, kommu
nen tilbyder unge.  

” De unge er 
medskabende 
i aktiviteter og 
event og hjælper 
nyankomne unge 
tilrette. ”
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Sønderborg Ungdomscafé

Sønderborg ungdomscafé er et sted, hvor alle unge (1525 år og stude
rende) kan mødes og hygge sig. Der er normal åbent hver tirsdag fra  
kl. 1621, og derudover er der en masse events og aktiviteter for unge. 
Alle unge er ligeledes velkomne til at skabe deres egne events og aktivi
teter i caféen. Kommunen afholder huslejeudgiften og selve driften 
 ligger under det lokale spillested, Sønderborghus, men derudover er det 
de unges café og de har selv ansvaret for den daglige drift.

Sønderborg Student Foundation

SSF er støttet af kommunen og skaber, afholder, udvikler og samarbej
der med andre om aktiviteter og events for unge i Sønderborg Kommu
ne. De laver guidede cykelture, ’Open Stage’aftener, cykelreparationer, 
international dag, dekorationsworkshop, karrierefremmende events og 
meget mere.

SSF er desuden tovholder på Buddies, som er et projekt, hvor unge, 
der har boet minimum et år i byen, er Buddy for de unge, der netop 
er kommet til byen, og hjælper dem med at finde ud af eksempelvis 
hvor man kan spille fodbold? Og hvor kan man købe den bedste kaffe? 
–  således at de unge hurtigt får et netværk, trives og bliver tilpasse og 
 glade i  vores kommune.

Student Guides

Student Guides er et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Vækstrådet, 
hvor vi uddanner Student Guides, som skal vise unge og studerende 
rundt i Sønderborg, således at de lærer byen at kende, hører historien, 
de pudsige og sjove fortællinger og lærer om fremtidsplanerne for byen. 
På den måde får de nemmere et tilhørsforhold til stedet og bliver forhå
bentlig glade for at bo her og vil trives. 
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” Der er plads 
til alternative 
frilufts 
interesser. ”

Skatehallen og ny bowle

Sundhedsudvalget har valgt at støtte etableringen af en udendørs bowle 
ved Sønderborg Skatehal med et betydeligt beløb. 

Etableringen af en bowle ved siden af hallen skaber alternative aktivitets
tilbud for unge, der interesserer sig for street og skatermiljøet. Samtidig 
er det et tilbud til unge, der ikke nødvendigvis finder et naturligt fælles
skab andre steder. Medlemmerne i skatehallen inddrages i etableringen 
af bowlen, som forventes at stå færdig i marts 2017. 

Sønderborg Breakdown

Sønderborg Breakdown er et street arrangement, hvor unge kan delta
ge i workshops, contests og som frivillige. Det er et samarbejde mellem 
Idrætshøjskolen, Sønderborg Kommune og Sønderborg Skatehal og de 
unge er i fokus. De unge er med til at planlægge indhold og aktiviteter 
og deltager samtidig aktivt på dagen. 

Læs mere på www.sonderborgbreakdown.com

Kultur og fritidsliv

De unge har gode muligheder for at blive en del af et stærkt kultur og 
fritidsliv; der er et rigt foreningsliv i Sønderborg Kommune og mulighed 
for at udøve og kompetenceudvikle sig indenfor musik, dans, drama og 
kunst, der også kvalificerer til videregående optag på bl.a. konservato
rier og kunstakademier. 

http://www.sonderborgbreakdown.com
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Der arrangeres gratis arrangementer og events for de unge, eksempelvis 
Zulu Sommerbio og Stella Polaris.

Et væld af kulturarrangementer til de unge
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Der er god mulighed for de unge for at bevæge sig rundt i kommunen, 
da der er gratis buskort til studerende og derudover er der delebiler i 
landdistrikerne, som gør det muligt for de unge at komme rundt i hele 
kommunen og deltage i fritidsaktiviteter og arrangementer, også når 
busserne ikke kører. 

Desuden er der også en delebil, som administreres af Sønderborg 
 Student Foundation – denne kan lånes af alle kommunens studerende. 

Sønderborg kommune har et bredt udvalg af  ungdomsuddannelser 
også ungdomsuddannelser i et stærkt internationalt miljø.  Sønderborg 
ligger i grænseregionen og samarbejdet med Nordtyskland binder 
 Sønderborg tæt sammen med resten af Europa og gør den til en særligt 
internationalt orienteret by 

Gratis buskort og delebiler 

” Og så er  
der mulighed for  
at komme rundt  
i hele kommu 
nen. ”

Syddansk Universitet i Sønderborg er kendt for sit samarbejde med 
 uddannelser i Flensborg samt det tætte samspil med virksomheder på 
begge sider af grænsen. Folkeskolen og ungdomsuddannelserne arbej
der i grænseoverskridende regi bl.a. i internationalt scienceparlament, 
Filmfesitval Green Screen og international UNESCO / Baltic Sea Project.   

Og Ungdomsuddannelserne tager ansvar i forhold til at fastholde de 
unge i uddannelse 

Ungdomsuddannelserne påtager sig ansvaret for at fastholde de unge 
i uddannelse. Der er netop igangsat et projekt over de næste tre år – 
”#mindrerus” – hvor der igangsættes en indsats for den enkelte unge, 
der er på vej ind i et misbrug. Der arbejdes ligeledes i klasserne og 
grupper hvor bl.a. flertalsmisforståelser drøftes. Der er særlige  aftaler 
med misbrugscenteret, så de unge fortsætter uddannelsen under 
 i ndsatsen.
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• Kollegiebyggeri på havnen. 
• Multikulturhus på havnen. 
• Mejeriet – et nyt ungehus.  

I over to år er Ungdomscafén i samarbejde med Sønderborghus og 
Sønderborg Student Foundation drevet med succes, og byrådet har 
nu bevilliget 4 mio. kr. ud af et projekt på 8 mio. kr. til endnu bedre 
 faciliteter. Den 8. september 2016 var de unge samlet for at komme 
med input til at indrette Mejeriet til et ungehus med bl.a. musikscene 
og cafe. 

• 10 millioner kroner til udvikling af kommunens uddannelser. 

” De unge 
tilbydes et 
bredt udvalg 
af  ungdom s
uddannelser 
– også i et 
internationalt 
miljø  ”

Ja, vi investerer i de unge 

• Etablering af et ungecenter, hvor uddannelse, ordinære job og 
 mestring af eget liv er i fokus. Ungecenteret er for alle unge – også 
unge med handicap. Ungecenteret skal bl.a. rådgive, understøtte og 
involvere de unge i valg af uddannelse og job, understøtte de unge i 
troen på, at de kan ændre deres situation, så uddannelse og ordinære 
job er mulig, understøtte de unge i troen på at kunne mestre eget liv 
trods handicap eller særlige udfordringer.

• Jobcenteret er en del af ungecenteret, for at fortsætte det gode 
 samspil, der gør at unge i Sønderborg får uddannelseshjælp frem for 
kontanthjælp.
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