Kære kongres
75 års kamp for det gode børne- og ungeliv!
På kongressen i 2016 sluttede jeg min mundtlige beretning af med at forudse at I
2017 ville der være meget at fejre.
Det var en forholdsvis nem opgave for mig at give den som spåmand, da foreningen
Ungdomsringen jo som bekendt fylder 75 år og det samme gør Ungdomsskoleloven
også i år - 75 år.
Det er vigtigt at fejre fødselsdage – uanset alder - og jeg er stolt og ydmyg over i dag
at være formand for en forening som igennem 75 år har kæmpet mange kampe for
det gode børne- og ungeliv og for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde.
Vi er ikke en naturgiven ting, der altid vil bestå. Vi kan ikke tage os selv for givet og
derfor vil der forsat være mange kampe at kæmpe. Ingen kan løfte den opgave
alene – det skal vi gøre sammen, vi skal løfte i flok.
Vi har en fælles kamp og den er så vigtig sin sjældent før – derfor er vores
foreningsfællesskab her i foreningen er vigtig – lad os arbejde for at alle får
mulighed for at engagere sig endnu mere i Ungdomsringen, børn, unge,
medarbejdere og ledere.

***
Centralt politisk arbejde
Og hvad er det så denne kamp står om? Lad os prøve at starte med at se på det lidt
fra oven og ned over det ungdomspolitiske landskab.
Vores kære søster-organisation Ungdomsskoleforeningen spurgte her i efteråret:
”Har vi glemt dannelsen?” Det spørgsmål er i den seneste tid udtrykt i mange
varianter og dannelse var også tema på Undervisningsministerens møde på Sorø.
I vores egen sammenhæng siger vi nogle gange: ”Har vi glemt Hal Koch?”.
Professoren i kirkehistorie og DUF´s første formand og en af vores stamfædre. Når
dét kort trækkes – ”Hal Koch-kortet” – så bliver vi lidt tavse og lange i blikket, måske
lidt forlegne, fordi vi måske har talt om læring og kompetencer, om klub ind i skole,
og skole ind i klub – om ”fritid som den nye elev i klassen...”

Men lad os huske hinanden på, hvad det er, der er på spil: For Hal Koch handlede
det jo om den såkaldte ’demos-strategi’, som handler om den demokratiske og
politiske dannelse af vores unge. Hvis vi forestillede os at Hal Koch så os i dag, hvis
han kom her på årsmødet - så ville han gå på talerstolen og tordne imod os. ”Stram
op ude i klubber og ungdomsskoler og i Ungdomsringen – vi har en demos-strategi”
ville han måske sige.
Men han ville ikke synes det er en god ide, at staten og kommunen blandede sig i
opdragelsen til demokrati – det var jo derfor han oprettede en anden højskole end
Brandbjerg som vi er på i dag – nemlig Krogerup Højskole lige efter besættelsen – en
højskole der skulle opdrage til demokrati uden statens indblanding.
Men klubber og ungdomsskoler er blevet kommunaliseret og er en del af den
statslige lovgivning. Det er et udtryk for at vi har været succes, men det betyder
også at vi er blevet indrulleret i en kamp om hvilke idealer vi skal gøre gældende i
det pædagogiske landskab.
Kampen kommer let til at handle om dannelse – mod læring og
kompetenceudvikling. Og under denne kamp - en kamp om mennesket – mennesket
som menneske eller menneske som arbejdskraft.
I Ungdomsringen mener vi det er falsk modsætning at stille op. Vi skal både arbejde
for at ruste børn og unge til at kunne få fodfæste i tilværelsen i form af de
nødvendige kompetencer, men samtidig lære dem at forstå den verden de lever i.
Vi skal sikre, at unge kommer til både at forstå verden, og at de kommer til at gøre
noget i verden.
Der har været et for snævert fokus på mål for læring og kompetenceudvikling – og
måske også et for stort fokus. Præstationskravene er blevet for høje og styringen af
områdets institutioner og skoler for skærpet.
Og hvad betyder det så – jo det betyder mindst to ting, efter min vurdering.
1. For det første:
Klubber og ungdomsskoler risikerer i effektiviseringens hellige navn at blive
gjort til vedhæng til skolen. Det sker i nogle af jeres kommuner, og andre
steder går man en anden vej, hvor man satser mere på et selvstændigt klubog ungdomsskoleområde.
Vores egen undersøgelser bekræfter den tendens. Klubber og ungdomsskoler

som vedhæng er vi imod – klubber og ungdomsskoler som ligeværdige
partnere er vi for, og det vil vi kæmpe for.
2. For det andet:
Præstationssamfundets krav skaber stress, angst og mistrivsel blandt børn og
unge på den ene side, men samtidig har vi stadig 20-25% som ikke får det
nødvendige fodfæste i tilværelsen i form af en ungdomsuddannelse.
Vi har sammen med DUF og også BUPL foreslået en kommission der har fokus
på trivsel blandt børn og unge. Det er afgørende, at den dagsorden får et
langt større fokus.
Fordi vi blev en succes, blev vi en vigtig del af en vigtig kamp for børn og unge. Det
har også betydning for vores politiske arbejde i det daglige.
Konkret har det i 2017 betydet:
 At vi har som sagt foreslået en ungdomskommission med fokus på trivsel – og
vi er begyndt at tale om trivsel
 At vi har deltaget i en følgegruppe i FGU´en (fælles grunduddannelse for dem
som har svært ved at tage en ungdomsuddannelse), og vi påvirker i øjeblikket
store partier på Christiansborg til at gentænke bl.a. byggelegepladsen og det
opsøgende klubarbejde i denne sammenhæng og i de kommende
forhandlinger om FGU´en.
 At vi har bidraget til ministerens igangsættelse af et evalueringsarbejde, via
EVA, der sætter fokus på kvalitet i fritids- og klubtilbud. Vi har deltaget i og
kvalificeret ministeriets undersøgelse via en række møder i
Undervisningsministeriet i løbet af foråret. Og vi er i dialog med KL om
initiativer i forlængelse af lige præcis dét arbejde.
Men ét er det landspolitiske arbejde og interessevaretagelse – noget andet er det
lokale.
Vi forsøger at påvirke de lokale beslutningstagere igennem dialogmøder med
forvaltning og politikere, og i kommunal valgkampen har vi haft travlt, og vi synes
også, at vi nogle steder har haft succes til at genetableret et fornyet fokus på fritid,
på klubber og ungdomsskoler.

Vi ved fra vores egen undersøgelse, at klubberne bliver polariseret, og at der er
dårligere vilkår derude. Nogle steder går det godt, og andre steder går det ikke så
godt. Politisk peger det på, at der fortsat er meget at kæmpe for – men det peger
også på, at vi skal styrke den lokale opbakning til Ungdomsringen.
Det betyder meget for indflydelsen på de unges hverdag og vores egen organisation,
når Ungdomsringen står stærkt lokalt. Derfor vil jeg i dag byde jer, som ikke allerede
i dag er med i regionsbestyrelserne eller det regionale arbejde til at være med.
Enten på ny eller igen.
Vi gør en forskel i dag, flere kan gøre en større forskel.
Så: lad os sætte vores forening mere i bevægelse igen – lad os gøre Ungdomsringen
til en endnu bredere bevægelse med et stærkt lokalt engagement.
***
Politiske markeringer på vores felt
Flere af Ungdomsringens centrale samarbejdspartnere har udmeldt interessante
udspil på det seneste.
DUF – en Ungdomskommission.
BUPL – et fritidsudspil og om lidt et Ungeudspil
I Ungdomsringen ser vi meget positivt på at der skabes fokus på vores område og på
de unge og udspillene ser interessante ud. Vi skal tale med hinanden om disse udspil
og i Ungdomsringen skal vi finde vores egne ben. Vi skal bakke op der hvor vi er
enige, men vi skal også turde vise vores uenighed med hinanden - også uden at vi
går fra hinanden, der er nemlig brug for at vi står sammen også selv om vi skulle
være uenige.
Og endeligt, så har vi i Ungdomsringen selv fokus på paragraffen i Folkeskoleloven.
§24b., som giver mulighed for at lave fælles ledelse på skole- og
ungdomsskoleområdet. Ungdomsringen har via Folketingets uddannelsesudvalg fået
fremsat spørgsmål til ministeren herom. Vi er offensive på dette felt, og det har vi
været nu – også fordi vi har stået i en kommunal valgkamp – så det var nu der en
mulighed for at få skabt opmærksomhed.

(Vi kan se en udvikling under overskriften §24b, som spreder sig stille og roligt til
flere og flere steder i landet. Den udvikling bryder vi også ikke om. Derfor er tiden
kommer til, at nogen reagerer, det gør vi. Sammen med dem, som vil være med.)
***
Fortsat fokus på et stærkere økonomisk fundament
At Ungdomsringen har en sund og stærk økonomi er fortsat et vigtigt fokusområde
for mig og for Landsrådet.
2016 var et år fyldt med store udfordringer, som krævede en fokuseret navigation
for at komme i mål med et resultat, som kongressen havde sat kursen henimod.
I juni 2016 meddelte DUF, at medlemsorganisationernes tipstilskud blev nedsat med
ca. 5 %. Det kaldte på handlinger og tilpasninger af vores allerede besluttede
prioriteringer i Ungdomsringen.
Det kaldte især på et Landsråd, der trak arbejdshandskerne på og i tæt
samarbejdede fokuserede på økonomien.
Det lykkedes. Vi kom i mål, trods de vanskeligheder, som er i sådan en opgave. Godt
gået! Jeg vil gerne bruge den lejlighed til at takke for samarbejdet i vores meget,
meget kompetente og seriøse Landsråd.
Forventningerne til resultatet i 2017 ser positivt ud, og der er god grund til at
forvente en positive udvikling for Ungdomsringens økonomi fremover.
***
Kursen er fortsat sat med Akademiet som omdrejningspunkt
Ungdomsringens Akademi – og hvad er det nu lige det er?
Det er et spørgsmål vi ofte har fået stillet rundt omkring – med god grund og dog er
der færre, der stiller os det spørgsmål.
Akademiet har 2 hovedformål.
Det første er en ny måde at anskue vores tilbud på kompetenceudvikling på og er
kursen for, hvordan vi sikrer, at fritiden – både fritiden for sig selv, og fritidens og
ungdommens pædagogik i samspil med andre – fortsat skal være med til at gøre

Danmarks unge til hele, livsduelige mennesker, som vil bære de gode og
fællesskabsorienterede værdier videre til generationerne efter os.
Akademiet skal ses som revitalisering af Ungdomsringens kompetenceudvikling,
hvor vi i endnu højere grad bygger kompetenceudvikling op om de erfaringer og
forventninger der er derude lokalt. Vores konsulenter kommer fortsat gerne ud og
holder oplæg til debat og samtale – men vi vil gerne i højere grad opbygge
kompetenceudvikling rundt om jeres lokale erfaringer og praksisser i det
pædagogiske arbejde og ledelse.
Ungdomsringens Akademi er blevet en succes, og nu skal vi udvikle den succes.
Sammen. Derfor vil vi bede om jeres hjælp undervejs, opfordret og uopfordret, til at
gøre vores tilbud mere relevante og endnu bedre.
Tendensen startede i 2016, og i 2017 har der været en stigende efterspørgsel på
vores produkter og udbud i Akademiet - både på større og mindre
udviklingsprojekter til både pædagoger og ledere rundt i hele landet. Sekretariatet
har haft travlt med at kunne imødekomme alle henvendelser. Heldigvis er der
allerede aftalt opgaver ind i 2018.
Opgaverne spænder vidt.
Sparring om etablering af Ungdomsråd og ungdomspolitik, proces og projektledelse
for pædagogerne, udviklingsprocesser og temadag for pædagogisk personale, oplæg
til skolebestyrelser om Esport, og ledelsesudvikling koblet til forskning.
Vi oplever, at Ungdomsringen er en interessant og relevant udbyder på
kompetenceudvikling inden for børne- og ungeområdet.
I 2018 afslutter vi vores forskningspartnerskab med CBS med en afsluttende
konference, hvor vi samtidig udgiver en antologi om ledelse. Vi er i tænkeboks
sammen med CBS om, hvad næste fase i vores partnerskab kunne være, og hvem vi
sammen med CBS skal forbinde os med ud i fremtiden.
Der er mange muligheder og vi har lige nu fokus på at byde op til dans med både
nuværende og nye samarbejdspartnere.
I 2018 arbejder vi på at etablere et større projekt sammen med BUPL om fritids- og
ungdomspædagogik mod 2020.
***

Akademiet som drivkraft for udviklingen i hele Ungdomsringen
Akademiet er for det andet også en del af et internt organisationsudviklingsprojekt i
Ungdomsringen.
Ungdomsringen skal blive klogere på sig selv og turde afprøve sig selv. I laboratorier,
hvor vi selv afprøver og forsøger at blive klogere og spørger os selv om, hvad vi kan
lære af de resultater der er opnået. Det kan lyde lidt ”langhåret”, men det er
egentlig et udtryk for, at vi tror på, at det er et vigtigt initiativ – og allerede nu har vi
set og lært at ved gøre det, så kan vi forandre vores organisation i en mere
hensigtsmæssig retning - på flere felter.
Et nyt initiativ med tilbud om bestyrelseskurser for både regionsbestyrelser og
Ungeråd i 2017 blev vel modtaget, og indholdet er alle enige om er godt og relevant
med introduktion til Ungdomsringen for nye bestyrelsesmedlemmer, styrkelse af
politisk interessevaretagelse i regionen og kommuner, ungeinddragelse og styrkelse
af ungerådsaktiviteter er vigtige elementer, men tid og ressourcer har været årsager
til at det ikke er lykkes med at afholde dem.
Det er vi blevet klogere på, og nu vil vi gentænke konceptet.
I er faktisk med i et laboratorium i den her weekend: Hvordan kan vi gentænke
kongressen, så der bliver rum for flere samtaler om Ungdomsringen her på
kongressen?
Kongressen er startet lidt skævt tidsmæssigt – kl. 11.00. Det er nyt! Måske ikke
revolutionerende, men en kærkommen forstyrrelse!
Om lidt skal vi afprøve ”politisk frokost” og senere regionsforberedelse.
Lad os afprøve det og se, hvor det bærer os hen. Vi vil gerne skabe bedre rum for de
små snakke om de store linjer, og rum for at flere får lyst til at kaste sig ud i
debatten fra scenen her.
***
Kendskab og lokal opbakning
Jeg ser Ungdomsringen, som en forening, der byder på en mangfoldighed af
engagerede medlemmer, som tydelige ildsjæle både i bestyrelser og i projekter og
arbejdsgrupper, der både planlægger, udvikler og afholder aktiviteter året rundt.

Fortællingen om både området og klubber og ungdomsskoler og Ungdomsringen ser
jeg skal styrkes via en fokuseret kommunikation.
I både Daglig Ledelse og i Landsrådet har vi i løbet af 2017 været optaget af, hvordan
vi som Ungdomsring kan skabe bedre ejerskab og endnu større engagement til
foreningen, og af hvordan vi kan sikre, at medlemmerne oplever at få indflydelse i
foreningen.
Men hvordan ser medlemsdemokratiet ud, og ser vi måske et isbjerg på vores
hidtidige kurs, som vi skal styre uden om?
Hvis vi ser på repræsentationen til bestyrelserne i arbejdsåret 2017/2018 er der en
repræsentation på 40 kommuner. Er det godt nok? Jeg synes, vi skal være mere
ambitiøse både på antallet; vi skal have flere med, men nok så vigtigt også på
kvalitet i vores arbejde; det er forudsætningen for at flere vil med.
Lad os få en god og konstruktiv debat om det. Det vil jeg glæde mig meget til at høre
jeres kommentarer og idéer til.
***
Aktiviteter – hvordan ud i fremtiden?
Aktiviteterne er et centralt tilbud i Ungdomsringen for foreningens
ungemedlemmer. Temaerne er mangeartede, og aktiviteterne bliver tilbudt både for
hele landet og mere regionalt/lokalt.
Musik, dans, fodbold, rollespil, film, teater, skate, camp med heste, teambuilding og
gaming/E-sport
Igennem de sidste par år har der været svingende tilslutning til aktiviteterne.
Der er mange bud på årsagerne, men der er ikke én klar og tydelig tendens.
I Landsrådet har vi her i efteråret 2017 haft drøftelser om, hvordan aktiviteterne
kunne udvikles og gentænkes ud i fremtiden.
Er der behov for flere lokale tilbud?
Er der behov for at udvikle og gentænke nyt indhold og nye koncepter?
Skal aktivitetsmidlerne kunne søges i åbne puljer af medlemmerne?

I Landsrådet vil der i 2018 blive igangsat en drøftelse af dette med henblik på
aktivitetstilbuddet fra 2019.
***
Esport - ny satsning
I 2017 har Ungdomsringen etableret nye samarbejder på Esportsområdet.
Der er etableret en Esports-alliance mellem DGI, Esport Danmark og Dansk
Firmaidrætsforbund. Alliancen er i første omgang en satsning omkring uddannelse
til de 4 foreningers medlemmer med omdrejningspunktet om en grunduddannelse.
Men flere elementer bygges løbende på.
Derudover er der etableret en Esports UNG-liga direkte til unge ude i klubber og
ungdomsskoler.
Ungdomsringen har derudover etableret et samarbejde med Anne Mette Thorhauge
lektor ved Institut for medier, erkendelse og formidling v. Københavns Universitet.
Hun er i samarbejde med Medierådet ved at søge finansiering til et
forskningsprojekt om Esport.
Vi ser Esport som et nyt vigtigt initiativ for Ungdomsringen og vi ser mange nye
potentialer ud i fremtiden.
***
Friluftsliv som pædagogisk metode
Området med Natur- og friluftsliv har været et centralt område i mange år for vores
medlemmer. Ungdomsringen har med en dygtig naturvejleder (Danmarks bedste!)
og dygtige folk blandt medlemmerne udbudt mangeartede kurser indenfor området.
Naturvejlederordningen deler Ungdomsringen med vores gode samarbejdspartner
Efterskoleforeningen.
Vi har desværre fået nogle indikationer på, at vi skal forholde os til tilskuddet fra
Friluftsrådet fra 2020, og vi har derfor investeret i at sætte et undersøgelsesprojekt i
gang, hvor vi vil undersøge, hvordan vores medlemmer tænker natur- og friluftsliv
som pædagogisk metode ud i fremtiden. Vi igangsætter en undersøgelse i næste
uge, som gerne skulle give os nogle indikationer på, hvordan vi i fremtiden fortsat
kan tilbyde kurser og konferencer og være stærk på feltet fra 2020.

***
Styrket kommunikation
Ungdomsringen har i 2. halvår af 2017 prioriteret at styrke den politiske
kommunikation.
Vi skal ud og blande os i debatter som ”vagthunden” for både de unge og for
klubber og ungdomsskoler - både i de trykte medier og på de sociale medier.
I den sidste tid har vi på Facebook igangsat et initiativ der hedder ”Samtaler om
ungdomspædagogik”. Formålet er at få igangsat samtaler om
ungdomspædagogikken, med jer – medlemmer – som dem der samtaler.
Vi prioriterer løbende at udsende videoer til inspiration og tilfælles debat/refleksion
Vi håber her at genskabe fortællingen om området og om området. I må meget
gerne deltage, både min inputs og kommentarer, men også meget gerne med
delinger og udbredelse af dialogen, så vi inviterer flere med i den.
***
Samarbejdsrelationer – vi står stærkt
Det skal også her være min anledning til at sige tak for samarbejdet til alle vores
samarbejdspartnere. Nogle af jer er med som gæster i dag, og jeg vil bare sig på
vegne af Ungdomsringen, at vi glæder os til det fortsatte samarbejde i 2018.
I årets løb har vi etableret nye samarbejder med bl.a. KL og DGI, og i forbindelse
med KV17 har der været mange bud efter os til valgarrangementer for både voksne
og unge, og vi oplever mange nye muligheder for at etablere samarbejder til vores
forening.
***
Farvel og goddag!
I år skal vi sige farvel til hele 8 medlemmer i Landsrådet og her både en
ungerådsformand og en næstformand.
Der opstår gode samarbejds- og sociale fællesskaber gennem arbejdet i
Ungdomsringen. Det er altid vemodigt at skulle sige farvel, men heldigvis står nye
klar til at tage over på opgaverne.

Det er en stor styrke for Ungdomsringen, at vi har mange dedikere, engagerede
både Landsråds, regions- og ungerådsvalgte, som stolt bærer fanen og gør en forskel
lokalt i hver region.
Tusind tak til jer alle for indsatsen!
***
2018 og initiativer i støbeskeen
I 2018 vil der blive etableret et nyt samarbejde med Roskilde Festivalen, som ny
omkring Musikstarter. Vi glæder os til at byde Roskilde Festivalen ind i
maskinrummet af Musikstarter og sammen udvikle videre på projektet
Og i disse timer og dage er vi ved at lægge sidste hånd på et initiativ omkring
Byggelegepladser og på sekretariatet pusles der med tanker om et Unge-akademi og
aktivitetsskolen, som jeg nævnte i går.
***
Så kære kongres….
Der er rigtig meget at fejre – udover foreningens fødselsdag!
Ungdomsringen er altid i bevægelse og samtidig den samme forening med det
samme formål som for 75 år siden. Kampen for det gode børne- og ungeliv.
Mottoet for 2018 håber jeg kan blive et udtryk for større ejerskab og indflydelse på
Ungdomsringen udtryk igennem vores egen ”demos-strategi”. At vi får skabt nogle
gode og udviklingsorienterede samtaler om vores fælles Ungdomsring.
Ungdomringen. 75 år. ”Still going strong”. Ja. Men hvad er en god fødseldag uden et
højt hurra. Jeg vil synes, at vi skal sende vores fælles Ungdomsringen ind i de næste
75 år med et brøl, der kan høres. Vil I rejse jer op?
Ungdomsringen længe leve – hurra, hurra, hurra!
Tak for ordet. God kongres!

