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Beskrivelse af tiltag under forslaget til ny tilbudsvifte på Svendborg 
Ungdomsskole om Demokrati, politik og aktivt medborgerskab  
 
 
Fælles elevforum 
Elevforum blev oprettet efter en politisk i Børne- og Ungeudvalget april 
2017, og har nu eksisteret i knapt 3 år. Elevforum er målrettet elever i 
grundskolernes elevråd. 
  
Formålet med Elevforum har indtil nu været at ”understøtte elevernes 
medindflydelse i Svendborg Kommune, samt skabe et forum for 
fællesskab og samarbejde mellem skolernes elevråd”. Elevforum mødes 
med Børne- og Ungeudvalget 2 gange årligt. Formålet med drøftelser 
mellem Elevforum og Børne- og Ungeudvalget er gensidig dialog og input 
til det fremtidige arbejde i det politiske udvalg og i Elevforum. Siden 
opstart har Elevforum fungeret med en koordinator fra Nymarkskolen og 
en konsulent fra Skoleafdelingen. 
 
Skoleafdelingen har sammen med skolelederne drøftet den nuværende 
form og omfang for elevforum. Der har herfra været opbakning til at knytte 
elevforum og Svendborg Ungdomsskole sammen, da Ungdomsskolen 
har de rette kompetencer til at få de unges stemme frem i arbejdet med 
demokrati og medborgerskab. Det er ideen at afholde et fælles 
elevforumsmøde, hvor udgangspunktet er at Ungdomsskolen, Skole og 
Uddannelse og elevforum drøfter fremadrettede form og indhold efter 
oplæg fra Ungdomsskolen. For nuværende er det intentionen at det 
fælles elevforum skal udvikles sådan at: 
 

- Elevforummet kan kvalificere de unge elevrødder til politisk 
arbejde – f.eks. i ”I politisk mesterlære” eller i en ungdomspolitisk 
organisation. 

- Elevforummet koordineres ud fra / trækker på de erfaringer og den 
synergi Svendborg Ungdomsskole har fra arbejdet med ”I politisk 
mesterlære”. 

- Elevforummet sikrer samarbejde på tværs af alle skoler og mellem 
alle elevrådskontaktlærere. 

- Elevforummet afholder 4 workshops om året med “ hvad sker der 
på din skole” og derefter et fælles tema på de enkelte møder. 

 
 
Demokratipakken 
Demokratipakken er et eksisterende tilbud på Svendborg Ungdomsskole, 
som videreføres for en udvidet målgruppe. Demokratipakken har hidtil 
været udbudt til medlemmer af grundskolernes elevråd. Det vil den fortsat 
blive. Fremadrettede vil der dog på de enkelte ture under 
demokratipakken, blive reserveret pladser til at unge uden for 
grundskolernes elevråd, som har interesse for emnet også kan deltage. 
Målgruppen vil være unge fra 13-18 år. 
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I demokratipakkens forløb er der indlagt ture, som på forskelligvis 
forsøger at indføre den unge i demokratiske strukturer og principper på 
nationalt og internationalt plan. Hver enkelt tur veksler mellem debatter, 
oplæg og besøg på politiske og demokratiske ”hot spots”. Turenes 
sammensætning betyder at den unge aktivt involveres, og dermed får 
muligheden for at tage inspiration og interesse for det politiske område 
med hjem til sig selv og sin omgangskreds. 
 
 
Forankring og koordinering af I Politisk mesterlære 
Projekt ”I politisk mesterlære” blev politisk godkendt i Børne- og 
Ungeudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i februar 2019. Projektet blev 
igangsat med en forberedelsesfase, som løb frem til oktober 2019. Fra 
oktober 2019 til februar 2020 blev projektet konkret udmøntet. 
 
Projekt ”I politisk mesterlære” blev etableret med det formål at virke som 
en ny og anderledes måde at drive ungeinvolvering i den lokalpolitiske 
proces på. Projektet har opnået lokal og national bevågenhed via 
adskillige avisartikler og radioindslag, bl.a. på dr.dk og P1. 
 
Der er udarbejdet en evaluering af tiltaget. I politisk mesterlære” har 
under forløbet fået god kritik fra unge såvel som politikere. Denne gode 
kritik genfindes også i svarene i de udførte evalueringer. De unge angiver 
samstemmende at de har fået ny viden om og indsigt i det lokalpolitiske 
arbejde i Svendborg Kommune. Samtidig angiver de deltagende politikere 
at de i meget høj grad mener, at ”I politisk mesterlære” bør prioriteres 
som en tilbagevendende del af Svendborg Kommunes ungeinvolvering. 
 
Evalueringen giver en række konkrete anbefalinger til hvad der med 
fordel vil kunne udvikles og tilrettes i ”I politisk mesterlære”, såfremt 
konceptet besluttes forankret. En af de centrale anbefalinger er at 
konceptet fortsat vil være velplaceret i rammerne af Svendborg 
Ungdomsskole.  
 
”I politisk mesterlære” vil med fordel fortsat kunne være for unge mellem 
14 og 25 år, og have en varighed på 4-6 måneder. Tiltaget foreslås 
gennemført én gang årligt, ligesom det vil være anbefalingen at lave et 
begrænset deltagerantal.  
 
Det er anbefalingen at lade den overordnet og velfungerende ramme 
omkring ”I politisk mesterlære” videreføre, og at eventuelle 
indholdsmæssige ændringer tager sit afsæt i anbefalingerne i projektets 
evaluering. 
 
 
FN topmøde for unge 
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FN verdensmål. FN Ungdomsdelegat. FN som institution. Disse områder 
er blandt nogle af de områder, som det nye tiltag med deltagelse i et FN 
topmøde for unge, vil adressere når turen går til et FN topmøde for unge. 
FN topmødet afholdes i Europa. Turen vil være målrettet unge i 
Svendborg kommune mellem 15 og 25 år. Der vil være et begrænset 
deltagerantal. 
 
Som forberedelse til turen vil de unge blive indført i historien bag og den 
politisk betydning af FN som institution. De vil samtidig også få lejlighed til 
at drøfte verdensmålene med de danske FN ungdomsdelegater. Der vil 
især være fokus på tematikker om Demokrati og partnerskab, Ligestilling 
og SRSR samt Klima og Miljø. De danske ungdomsdelegater udpeges for 
en 2 årige periode og de er en del af den officielle danske delegation 
under FN’s generalforsamlinger. På selve turen vil de deltagende unge 
skulle deltage i møder med unge fra andre lande, hvor netop bl.a. tilgang 
til arbejdet med indfrielsen af FN’s verdensmål vil være et centralt 
omdrejningspunkt. 
 
 
Etablering og koordinering af et Ungepanel i Svendborg Kommune 
I evalueringen af projekt ”I politisk mesterlære” fremhævede flere unge et 
ønske om oprettelse af et ungepanel.  De unge angiver således at de 
efter deltagelse i ”I politiske mesterlære” ikke ønsker at blive ”tabt på 
gulvet” efter endt forløb. I stedet så de meget gerne, at de kunne gå 
videre i et ungepanel, hvor de unge vil kunne have reel indflydelse på 
relevante områder i Svendborg kommune som ”uddannet” ung-rådgiver. 
 
For at imødekomme de unges ønsker og engagement, foreslås der 
oprettet et ungepanel for unge op til 25 år, som har deltaget i ”I politisk 
mesterlære”. Ungepanelet foreslås koordineret af Svendborg 
Ungdomsskole og vil kunne være selvforsynende med unge, som har 
deltaget i ”I politisk mesterlære”. 
 
De unge, som har deltaget i ”I politisk mesterlære”, har i januar 2020 på 
et gruppeformandsmøde fremlagt ønsker til form og formål for et 
ungepanel. De unge ser gerne at; 
 

 Man ikke bliver bundet til et ungepanel i mere end ét år af gange – 
en for lang binding skræmmer unge væk. 

 Formålet med ungepanelet er, at man politisk skal kunne bruge 
ungepanelet til at rådføre sig med i sager, så man politisk hele 
tiden er opdateret på de unges holdninger. 

 Der laves arbejdsgange for hvordan ungepanelet bruges og 
involveres aktivt af politikerne såvel som administrationen. 

 At der sker et naturligt flow af nye medlemmer til ungepanelet fra 
”I politisk mesterlære”. 
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