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Om Ungeudvalget 
Ungeudvalget blev nedsat som et §17, stk. 4-udvalg i forbindelse med den politiske aftale om 
budget 2019-2022. Ungeudvalget blev nedsat med henblik på at udvikle og udforme en ungepolitik 
for Nyborg Kommune. 
 
Ungeudvalgets ungepolitik Ung i Nyborg – Nyborg Kommunes Ungepolitik blev vedtaget på 
Byrådets møde 24. juni 2020. 
 
 
Ungeudvalgets mission 
Med udformningen af Nyborg Kommunes ungepolitik skal Ungeudvalget være med til at præge, 
styrke og synliggøre ungelivet i Nyborg Kommune. 
 
 
Om Ungepolitikken 
Ungepolitikken tager afsæt i en visionær politik. Ungepolitikken er defineret af to temaer, der skal 
løfte politikkens målsætninger. Temaerne er præsenteret nedenfor og i afsnittet om de strategiske 
målsætninger. 
 
Ungepolitikken Ung i Nyborg – Nyborg Kommunes Ungepolitik indeholder følgende temaer: 

 Ungelivet 

 Demokrati og inddragelse 
 
 
Ungepolitikkens vision: 

 Nyborg Kommune er kommunen, hvor unge tages alvorligt og indgår i gensidigt 
forpligtende fællesskaber 

 Nyborg Kommune er kommunen, hvor unges visioner, tanker, drømme og idéer kan blive til 
virkelighed 

 Nyborg Kommune er kommunen, hvor unge og familier med unge har lyst til at bosætte sig 
 
 
Ungeudvalgets handlingsplan 
Ungeudvalget har valgt at arbejde med en 2-årig handlingsplan. Med ungepolitikken følger 
nærværende handlingsplan, der beskriver Ungeudvalgets valgte indsatser og aktiviteter, der skal 
være med til at implementere ungepolitikkens to temaer for de kommende 2 år. Udpeget tovholder 
gives metodefrihed, og anvender former, som den enkelte tovholder finder bedst eget. Det 
bemærkes, at der er krav til projektplaner for enkelte aktiviteter og indsatser. 
 
Strategiske målsætninger 2021 – 2022 
For at opfylde ungepolitikkens visioner, har Ungeudvalget opstillet følgende strategiske 
målsætninger for de to temaer de kommende år: 
 

 Målsætninger 

1. Ungelivet Styrke rammerne for, at unge indgår som en 
naturlig del af fællesskabet i hele Nyborg 
Kommune 

2. Demokrati og inddragelse Styrke inddragelsen af unge i Nyborg 
Kommunes beslutningsprocesser i emner og 
temaer, der vedrører unges liv og behov 

 
 



 

 

3 

 
1. Ungelivet 
Unge skal være med til at spille en aktiv rolle i det samlede fællesskab i Nyborg Kommune. 
Inddragelse af unge skal både ske i forhold til eksisterende aktiviteter, herunder udvikling af nye 
aktiviteter og indsatser og ved at arbejde videre med ung til ung-metoden. Ungeudvalget ønsker, at 
igangsætte en række udviklingsaktiviteter og -indsatser, der kan være med til at synliggøre 
forskellige muligheder for unge i Nyborg Kommune.  
 
Ungeudvalget vil igangsætte følgende konkrete aktiviteter i årene 2021-2022: 
 
 
Aktivt brug af hjemmesider og sociale medier 
Der skal skabes synlige informationer af aktuelle aktiviteter for unge på følgende hjemmesider og 
sociale medier 

 Nyborg Ungdomsråds hjemmeside og sociale medier 
o Rådets hjemmeside og sociale medier skal være de centrale medier for synliggørelse 

af aktiviteter, indsatser og kampagner for unge i Nyborg Kommune 
o Hjemmesiden skal indeholde oplysninger om aktuelle puljer, der kan ansøges til 

forskellige arrangementer og aktiviteter fx Nyborg Kommunes Bylivspulje 
o Hjemmesiden og de sociale medier administreres af repræsentanter i Nyborg 

Ungdomsråd, der forpligter sig til at vedligeholde hjemmesiden og aktivt anvende de 
sociale medier for udbredelse af aktiviteter og indsatser for unge i hele Nyborg 
Kommune 

o Målsætning – der ønskes en fordobling af visninger på opslag på de sociale medier 
inden udgangen af 2022 

 Nyborg Kommunes officielle hjemmeside 
o Nyborg Kommunes hjemmeside justeres og der angives et link til Nyborg 

Ungdomsråds hjemmeside, der bliver den centrale hjemmeside for unge i Nyborg 
Kommune 

 Tovholder: Nyborg Ungdomsråd 

 Projektperiode: Januar 2021 → og løber i hele perioden 
 
 
Afholdelse af årlig Ungedag 
Nyborg Ungdomsråd skal i samarbejde med Ungeudvalget udvikle en årlig ungedag i Nyborg 
Kommune 

 Nyborg Ungdomsråd skal udarbejde projektplaner for afholdelse af en årlig Ungedag 

 Ungedagen skal afspejle aktiviteter for den brede gruppe af unge, der bor i Nyborg 
Kommune 

 Ungedagen er for unge, der har afsluttet grundskolen og op til 25 år  

 Ungedagen holdes første gang i år 2021 

 Ungedagen holdes hvert år og afvikles sidste fredag i august måned 

 Projektplaner præsenteres for Ungeudvalget 

 Projektplaner skal indeholde et samlet overblik over: 
o Program med indhold og aktiviteter 
o Kommunikation - Hvordan og hvornår vil Nyborg Ungdomsråd offentliggøre 

informationer om afholdelse af Ungedagen 
o Økonomi – Projektplaner fra Nyborg Ungdomsråd skal indeholde et samlet overblik 

over omkostninger for afholdelse af Ungedagen 

 Tovholder: Nyborg Ungdomsråd 
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Uddeling af årlig Ungepris 
Nyborg Ungdomsråd skal udvikle og fremlægge en plan for uddeling af en årlig Ungepris 

 Planen skal indeholde kriterier og udformning af Ungeprisen 

 Planen skal fremlægges og godkendes af Ungeudvalget 

 Repræsentanter fra Ungeudvalget skal indgå i dommerkomiteen for valg af prisvinder 

 Ungeprisen uddeles første gang i år 2022 

 Ungeudvalget uddeler den årlige Ungepris og prisen uddeles i forbindelse med Nyborg 
Kommunes ”Prisuddelingsdag” 

 Der åbnes for indstillinger til Ungeprisen for 2021 med et stort show under Ungedagen 
2021 

 Tovholder: Nyborg Ungdomsråd 
 

 
Accept af unge i bylivet og i byens grønne oaser, herunder havneområdet 
En rapport fra Ungdomsringen1 viser og oplyser, at der er udfordringer for unge ved ophold og 
brug af byrummet i Nyborg by. Unge føler sig ikke accepteret og føler sig uønsket. Unge modtager 
ofte henstillinger fra ældre borgere med antydninger om, at unge bør opholde sig andre steder end 
i byrummet. 

 Unge skal på lige fod med øvrige borgere i kommunen opnå og føle et ejerskab af 
byrummet 

 Formanden for Ungeudvalget og ungerepræsentanter fra Ungeudvalget indleder 
samarbejde og går i dialog med Seniorrådet 

 Samarbejdet med Seniorrådet skal munde ud i indsatser og kampagner med henblik på at 
ændre kulturen for unges ophold i byrummet 

 Synlige kampagner skal igangsættes inden udgangen af 2022 

 Tovholder: Ungeudvalget (Formanden for Ungeudvalget og ungerepræsentanter) 
 
 
 

2. Demokrati og inddragelse 
Ungeudvalget ønsker, at styrke fællesskabet blandt unge og styrke samarbejdet til de kommunale 
politiske udvalg, råd og nævn og uddannelsesinstitutioner. Unge ønsker at blive inddraget i emner 
og temaer, der vedrører unges liv i Nyborg Kommune, og dermed opleve at unge får ansvar og 
indflydelse i beslutningsdannelsen i emner og temaer, der vedrører unges liv i kommunen. 
Inddragelse af unge skal både ske i forhold til eksisterende aktiviteter, herunder udvikling af nye 
aktiviteter og indsatser. 
 
Derfor vil Ungeudvalget igangsætte følgende konkrete aktiviteter i årene 2021-2022: 
 
 
Nyt ungdomshus  
Byrådet godkendte på møde 24. juni 2017 Nyborg Ungdomsråds anbefaling om at anvende  
Grejsdalen 28 som ungdomshus. I rapporten fra Nyborg Ungdomsråd, der lå til grund for Nyborg 
Ungdomsråds anbefaling står bl.a.: [….At ”Grejsen” skal forblive ungdomshus så længe huset kan 
rumme brugerne….]. 
Ungdomshuset ”Grejsen” har ikke opnået den succes, der var forventet og ønsket. Det nuværende 
ungdomshus benyttes ikke af mange unge, og det nuværende ungdomshus har fået et ry blandt 
nærmeste naboer og bemærk også af unge, at Ungdomshuset ”Grejsen” skaber uro og tiltrækker 

                                            
1 Ungdomsringen udarbejdede en rapport til brug for Ungeudvalgets opgave med at udforme ungepolitik. Rapporten er et kvalitativt 

studie af, hvordan ungelivet (op)leves af unge i Nyborg Kommune. Rapporten blev fremlagt på Ungeudvalgets møde 20. november 
2019 
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”uromagere”. 
Et andet og et synligt og særligt et centralt placeret ungdomshus, der kan tiltrække mange af 
kommunens unge står derfor meget høj på ønskelisten. Et succesfyldt ungdomshus vil styrke 
fællesskabet blandt unge på tværs af uddannelsesinstitutionerne i kommunen. Et succesfyldt 
ungdomshus kan dermed også være med til at vise vejen med gode og sunde interesser for alle 
unge i kommunen, ligesom et benyttet og succesfyldt ungdomshus fx. også kan danne ramme for 
tværgående samarbejder med andre foreninger og fællesskaber i Nyborg Kommuner. 

 Nyborg Ungdomsskole skal i samarbejde med Nyborg Ungdomsråd undersøge muligheder 
for at benytte anden lokalitet til brug for et Ungdomshus 

 Ønsket er et hus/lokaler/bygning med en central placering 

 Nyborg Ungdomsskole og Nyborg Ungdomsråd fremlægger rapport med forslag, der 
indeholder økonomiske udgifter, om mulige nye lokaliteter til et ungdomshus 

 Omdrejningspunktet for et nyt ungdomshus er bl.a., at få skabt: 
o Et sted, hvor unge mødes, drøfter og giver hinanden sparring på 

studieopgaver 
o Et sted, hvor unge mødes over en kop kaffe 
o Et sted, hvor unge kan udfolde deres interesser for fx kunst og stedet giver 

mulighed for kunstudstillinger 
o Et sted, hvor unge fx kan udvikle kampagner og kommende aktiviteter for 

unge 
o Et sted med en stemning, der kendes fra studenterhuse/studentercaféer 
o Et sted, hvor der kan blomstre et interessefællesskab blandt unge i Nyborg 

Kommune 
o Et sted, der omtales som det ”fede” mødested, som unge anvender og taler 

positivt om 
o Et sted, der indeholder forskellige faciliteter med mulighed for at udfolde 

kunst, musik, og udvikle kampagner i et stemningsfyldt unge- og studiemiljø 

 Tovholder: Nyborg Ungdomsskole i samarbejde med Nyborg Ungdomsråd 
 

 
Aktiviteter og indsatser for udvikling af unges demokratidannelse 
Der arrangeres forskellige arrangementer og aktiviteter, hvor unge gives mulighed for at mødes 
med byrådsmedlemmerne i Nyborg Kommune henblik på at udveksle politiske synspunkter, emner 
og dilemmaer. Arrangementerne skal være med til at give unge indblik i den demokratiske 
beslutningsproces både på lokalt som nationalt plan. Ligeledes skal engagerede unge gives 
mulighed for at udvikle sig, herunder deltage i arrangementer for at indhente inspiration for deres 
arbejde med at udvikle indsatser og aktiviteter for unge i Nyborg Kommune. 
Nyborg Ungdomsskole skal i samarbejde med Nyborg Ungdomsråd udvikle og arrangerer følgende 
aktiviteter: 

 Der arrangeres en årlig demokratidag (byrådsdag) for kommunens 9. klasser 

 Der udvikles en kampagne målrettet unge med henblik på at tiltrække unge til at deltage i 
Nyborg Ungdomsråds årsmøde for at få indflydelse 

 Der gives mulighed for at ungerepræsentanter i Ungeudvalget og repræsentanter fra 
Nyborg Ungdomsråd kan deltage i det årlige Ungdommens Folkemøde 

 Der udvikles en ”politisk-workshop” i forbindelse med Ungedagen, hvor unge vælger et 
aktuelt emne/tema til drøftelse – aktiviteten skal indgå i projektplanen for Ungedagen 

 Det undersøges om ungerepræsentanter fra Ungeudvalget og repræsentanter fra Nyborg 
Ungdomsråd kan komme på relevant kursus og uddannelse for unge i bestyrelsesarbejde – 
eventuelle muligheder fremlægges for Ungeudvalget 

 Tovholder: Nyborg Ungdomsskole i samarbejde med Nyborg Ungdomsråd 
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Styrke og motivere unges mulighed for at ytre sig 
Unges input kan være med til at udvikle deres engagement og samtidig være med at udvikle 
kommunale indsatser, der vedrører unges liv, så aktiviteter og indsatser passer bedre til unges 
behov. Nyborg Ungdomsråd skal i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole igangsætte 
nedenstående indsatser for at få unge til at involvere sig og ytre sig, så unges ansvar og 
medindflydelse styrkes og udvikles. 

 Oplysningskampagne for unge i Nyborg Kommune, at unge har fået en ungepolitik med 
eksempler på hvad politikken betyder og kan for unge i Nyborg Kommune fx. afholdelse af 
Ungedag, og uddeling af Ungepris  - oplysningskampagnen kan fx. ske via Nyborg 
Ungdomsråds hjemmeside og rådets sociale medier 

 Udforme en kampagne målrettet valg/udpegning af to unge til Uddannelsesrådet – derved 
kan ungerepræsentanterne være med til at bidrage med input til rådet og være med til 
forme og udvikle en årlig seminardag for Uddannelsesrådet med unge 

 Udvikle og planlægge kampagner ved aktuelt behov fx. oplysningskampagner på Nyborg 
Ungdomsråds hjemmeside og sociale medier i forbindelse med udsendte høringer fra 
Nyborg Kommune 

 Udarbejde et overblik over unges repræsentation i Nyborg Kommunes politiske udvalg, råd 
og nævn på Nyborg Ungdomsråds hjemmeside 

 Tovholder: Nyborg Ungdomsråd i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole 
 
 

Sammensætning af bestyrelsen for Nyborg Ungdomsråd 
Der ønskes en bred sammensætning af unge i bestyrelsen for Nyborg Ungdomsråd. 
Sammensætningen af bestyrelsen ønskes besat med repræsentanter af unge fra bl.a. alle 
uddannelsesinstitutioner i Nyborg Kommune, således at bestyrelsen favner kommunens unge 
bredt. Der ”øremærkes” pladser til repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne i Nyborg 
Kommune. Den nuværende vedtægt skal gennemgås og eventuelt ændres, således, at den ønsket 
sammensætning kan opnås.  

 Nyborg Ungdomsråd skal i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole sikre sig, at en ny 
vedtægt for Nyborg Ungdomsråd godkendes af relevant politik udvalg i Nyborg Kommune 

 Nyborg Ungdomsråd indleder dialog og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i 
Nyborg Kommune med henblik på at hverve repræsentanter til bestyrelsen for Nyborg 
Ungdomsråd 

 Følgende institutioner indgår i samarbejdet: 
o Nyborg Gymnasium 
o Forberedende Grunduddannelse (FGU) 
o Nyborg Ungdomsskole // Fælleselevrådet 
o VUC Fyn 
o Nyborg Ungdomsråd 
o Nyborg Ungdomshus 

 Tovholder: Nyborg Ungdomsråd i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole og øvrige 
uddannelsesinstitutioner 

 
 
3. Samlet overblik over implementering af ovenstående indsatser og aktiviteter 
 

 Se vedhæftet bilag 

 


