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Notat 
 
Ungeinvolvering i Svendborg Kommune 
Med afsæt i ambitionen om at gå nye veje inden for 
ungeinvolveringsområdet har Svendborg Kommune i det seneste år 
afprøvet et nyt og anderledes tiltag via ungeinvolveringsprojektet ”I 
politisk mesterlære”, hvor en række lokalpolitikere fik tilknyttet en ung-
rådgiver. 
 
”I politisk mesterlære” blev løftet af Svendborg Ungdomsskole, som 
samtidig også arbejder med udvikling af unges demokratiforståelse- og 
medborgerskab gennem ”demokratipakken”. Demokratipakken indeholder 
bl.a. ture til Bruxelles og til folkemødet på Bornholm. Samtidig har Skole- 
og Uddannelsesområdet arbejdet med rammerne omkring et ”fælles 
elevforum”. Et fælles elevforum på tværs af Svendborg Kommunes 
grundskoler og grundskolernes årgange.  
 
Arbejdet med ”I politisk mesterlære” har tydeliggjort Svendborg 
Ungdomsskoles styrkeposition inden for ungeinvolvering. For fortsat at 
kunne udvikle og prioritere ungeinvolveringsindsatsen i Svendborg 
Kommune, vil denne styrkeposition hos Svendborg Ungdomsskole derfor 
med fordel kunne konsolideres og styrkes.  
 
Med dette afsæt vil der i det følgende blive fremlagt en model for 
forankring af den demokratiske ungeinvolvering i Svendborg Kommune 
under Svendborg Ungdomsskole. Modellen indebærer en fortsættelse af 
eksisterende ungeinvolveringstiltag på Svendborg Ungdomsskole, en 
forankring af ”I politisk mesterlære” samt en række nye tiltag, som f.eks. 
en ”overbygning” til ”I politisk mesterlære” i form af et ungepanel. 
 
 
Den demokratiske ungeinvolvering i Svendborg Kommune 
Involveringen af unge i lokalpolitiske processer i Svendborg Kommune, 
samt oplysningsarbejdet med at gøre viden om lokale, regionale, 
nationale og internationale politiske processer og sammenhænge 
tilgængeligt, forslås samlet ét sted på tværs af unge i og efter 
grundskolen. Forslaget er at samle disse indsatser på Svendborg 
Ungdomsskole under en ny tilbudsvifte med fokus på demokrati, politik og 
aktivt medborgerskab.  
 
Svendborg Ungdomsskole udmærker sig ved, at have egen bygning og 
ved at stå for et miljø hvor de unge møder engagerede og kvalificerede 
medarbejdere, som forstår de unge og kan skabe relationer og netværk. 
På denne måde udgør Svendborg Ungdomsskole en passende 
institutionel ramme om drift og udvikling af projekter for og med unge i 
Svendborg Kommune.  
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Den nye tilbudsvifte vil bestå af en række individuelle, men gensidigt 
afhængige tiltag og forløb. Det er således intentionen, at man som ung i 
Svendborg Kommune vil skulle kunne følge alle forløb på en kronologisk 
måde, sådan at tiltagene bygger oven på hinanden, og i sidste ende giver 
den enkelte unge den bedst mulige indsigt i og interesse for 
lokaldemokrati såvel som demokratiet på de større nationale og 
internationale linjer. Samtidig er det dog også intentionen, at forløbene 
skal kunne fungere således, at den unge kan hoppe på og af netop det 
enkeltstående forløb vedkommende finder interessent, og her opnå en 
indledende indsigt i politiske og demokratiske strukturer.  
 
Tilbudsviften under Svendborg Ungdomsskole vil bestå af nedenstående 
ansvars- og opgaveområder, hvor nye opgaver og områder for 
Ungdomsskolen er kursiveret: 
 

- Koordinering og udvikling af Fælleselevforum på tværs af 
grundskoler i Svendborg Kommune i samarbejde med Skole og 
Uddannelse.. 

- Demokratipakken indeholdende: 
o Ekskursion til Folketinget og DR. 
o Studietur til EU-parlementet, NATO og møde med danske 

unge fra Europaskolen i Bruxelles. 
o Folkemødet på Bornholm. 

- Forankring og koordinering af ”I Politisk mesterlære”. 
- FN topmøde for unge. 
- Etablering og koordinering af et Ungepanel i Svendborg 

Kommune, for unge mellem 15 og 25 år, som er gået ud af 
grundskolen. 

 
Økonomi 
En styrkelse af Svendborg Kommunes ungeinvolvering, som skitseret i 
overstående, vil kræve en øget prioritering af ressourcer til Svendborg 
Ungdomsskolen. Ressourcerne vil være til drift. 
 
Svendborg Ungdomsskoles succes er tæt forbundet med deres mulighed 
for at lade unge på de enkelte forløb møde og interagere med 
professionelle voksne. Ikke mindst er dette vigtigt inden for områderne 
demokrati, politik og medborgerskab. 
 
Udgifter til Den demokratiske ungeinvolvering vil være 0.6 lærerstilling 
svarende til 314.925 kr., samt 150.000 kr. til materialer, aktiviteter, 
transport, forplejning mv. I alt 464.925 kr.  
 
Ud af de 464.925 vil nuværende budget for ungeråd på 25.000 kr. kunne 
flyttes permanent over til Svendborg Ungdomsskole. 
 
Udgifterne er især bundet op på de nye opgave- og ansvarsområder. 
Fælles elevforum, ”I politisk mesterlære” samt ideen om et ungepanel, 
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som en overbygning til ”I politisk mesterlære, er alle tiltag som kræver 
prioriterede personaleressource samt generelle driftsudgifter til aktiviteter, 
materialer, transport og lignende. 
 
For deltagere i demokratipakken vil der være en egenbetaling. Hvis den 
unge er en del af et elevråd betales egenbetalingen af den pågældende 
grundskole, mens unge uden for elevråd / grundskole finansierer 
egenbetalingen selv.
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