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Indstilling af næstformand (dagsordenens pkt. 8b)
Et enigt Landsråd indstiller Thomas N. Feldborg Bruun som kandidat til næstformand
Jeg stiftede første gang bekendtskab med klubarbejdet tilbage i
1998, hvor jeg som pædagogstuderende blev ansat som medarbejder i 14-18 års klubben ved Birkerød Ungdomsskole. Efter min
studietid blev jeg fastansat med ansvar for klubberne i Birkerød,
og det bragte mig bl.a. på et af de klublederkurser, som Ungdomsringen og Ungdomsskoleforeningen samarbejdede om at udbyde.
Ungdomsskolen skulle vise sig at blive et vedvarende bekendtskab,
da jeg nu her små 17 år senere stadig bruger en stor del af min
vågne tid på, at skabe rammerne for at godt fritids- og ungdomsliv
– nu som leder af Ung Egedal, som er ungdomsskolen i Egedal
kommune.
Sideløbende har jeg de sidste knap otte år været medlem af hovedbestyrelsen i LU – Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og i
2015 som næstformand for foreningen og medlem af Ungdomsskolekontaktrådet.
I al min tid i bestyrelsen har mit interesseområde bl.a. været klubarbejdet, og jeg har derfor også helt
naturligt været bindeleddet mellem LU og Ungdomsringen og deltaget i vores indbyrdes dialogmøder. Ungdomsringen og klubberne har for mig altid været en utrolig vigtig del af ungdomsarbejdet,
og jeg begejstres ikke sjældent over den enorme indsats der ydes for, at unge i Danmark kan have en
meningsfuld fritid i samvær med jævnaldrende uden skelen til sociale forskelle. I klubberne er alle
lige – og lige vigtige.
Derfor er det også rigtig vigtigt, at de unge har nogen, som taler deres sag og kæmper for retten til et
fritidsliv. For lige præcis dét er, efter min opfattelse, voldsomt udfordret i disse år. Ikke mindst efter
folkeskolereformens indførelse. At skoledagene bliver længere, og dermed levner mindre rum til
”den frie tid”, kan næppe længere være nogen nyhed for dem, som arbejder på området. Ej heller
det faktum, at klubberne og ungdomsskolerne er inviteret ind i skolen. Men ikke for at tilbyde fritid i
en lang skoledag, men derimod for at understøtte læring ved hjælp de kompetencer, som pædagogerne nu engang besidder.
Det er på mange måder en barok situation, men også en situation, som i hvert fald får mig til at tænke, at klubberne og ungdomsskolerne, og dermed også Ungdomsringen, skal gå nye veje i bestræbelserne på fortsat at være den vigtigste aktør i de unges fritidsliv. Det er vi nu – og det er vi også i morgen.
At tingene ændrer sig, er der ikke noget nyt i. Det er set før gennem Ungdomsringens historie, og
hver gang har det betydet nye muligheder for klubarbejdet.
Fremadrettet tror jeg på, at disse muligheder bl.a. kan opnås via et tættere samarbejde på tværs af
de forskellige lovgivninger. Jeg kan ved selvsyn konstatere det i min egen kommune, hvor en sammensmeltning af Ung Egedals ene ungdomsklub med en ditto klub under dagtilbudsloven, har skabt
et unikt ungemiljø, hvor forskellige fagligheder udnyttes til fulde til gavn for de unge.
Vi skal desuden fortsætte med at samarbejde med andre aktører på området i stil med det vi så, da
der blev taget initiativ til et fælles skriv til undervisningsministeren omkring indsatsen mod radikali-
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sering. Det har vægt og værdi, når flere organisationer taler med én stemme. Dertil giver det også en
synlighed, som samtidig kan være et afsæt, der giver mulighed for at påvirke området politisk.
Det er i det lys og med den vision for øje, at jeg stiller op som næstformand – og jeg glæder mig til at
arbejde for retten til et indholdsrigt fritidsliv sammen med alle dem, som i det daglige yder en kæmpe indsats på vegne af Ungdomsringen.
Thomas N. Feldborg Bruun
Om Thomas
Thomas er 42 år, gift med Maria og har fire børn med et alderspænd på 18, 15 og 2 x 1 år. Han bor i
et bofællesskab i Birkerød, og når der er mulighed for det, kan man finde ham i en havkajak ved
Amager Strand, på en mountainbike i skoven eller snowboard et sted i Alperne eller Sälen.
Thomas er uddannet pædagog og har en diplom i ledelse fra 2008.
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