Ungdomsringens organisationssyn

Ungdomsringen er en lærende organisation.
Samtalen er omdrejningspunkt for organisationens læring. Begrebet samtale skal både forstås
konkret, som ved den dialog, vi kan have med hinanden, når vi mødes, men også, som den
diskurs i organisationen, der opfanger tidligere tiders erfaringer og skaber grundlag for udvikling –
altså det fælles tredje. Samtalerne, hvad enten de skal forstå som konkrete møder eller mere
abstrakte processer, foregår hele tiden og i mange forskellige læringsrum.
På den måde kan Ungdomsringen forstås som en kæde eller et netværk af læringsrum, der er
forbundne i mange forskellige strukturer i organisationen.
Ungdomsringens Akademi – to funktioner
1. Ungdomsringens Akademi understøtter Ungdomsringen som en lærende organisation ved
på den ene side at deltage i samtalerne og på den anden side at orientere sig mod de mere
abstrakte lag i samtalerne i Ungdomsringen. Herfra vil Akademiet kunne udkrystallisere
væsentlige temaer, som enten sættes på politisk dagsorden eller formuleres ind i konkrete
udviklingsprojekter som understøtter organisationens læring.
2. Ungdomsringens Akademi producerer og leverer kompetenceudvikling og projektudvikling
internt til Ungdomsringens medlemmer og eksternt til Ungdomsringens samarbejdspartnere
og eksterne aktører

Ungdomsringens udviklingsplan 2019-2021

1. Tema: Vidensfyrtårn på det fritids- og ungdomspædagogiske område.
Ungdomsringen vil i sig selv og igennem partnerskabelse med en række vidensinstitutioner,
kommuner og interesseorganisationer opbygge et fyrtårn, der pejles efter, når det kommer til
fritids- og ungdomspædagogik, organisering og ledelse.
Mål 2019:
A. Synliggøre og formidle vores forskningsresultater fra ledelses- og udviklingslaboratoriet:
Strategisk Pædagogisk Ledelse i nye pædagogiske landskaber.
B. Være katalyserende for et større landsdækkende partnerskab, der skal fastholde og
udvikle momentum og fokus på fritids- og klubtilbud samt ungdomsskoler.
C. Kontinuerlig formidling fra udviklingslaboratoriet ”Fremtidens Klubtilbud”.
D. Afsøgning af mulighed for opstart af ph.d.projekt i samarbejde med kommuner og
interesseorganisationer.
Mål 2020:

E. Afslutning og rapportering af ”Fremtidens Klubtilbud” igennem bogudgivelse,
konference og video.
F. Samfinansieret forskning 2019-2021
Mål 2021:
G. Afslutning af forskningsprojekt.
2. Tema: Empowerment af unge – fornyet ungeinvolvering
Vi vil fortsat arbejde for at styrke unges mulighed for indflydelse i Ungdomsringen på alle
niveauer
Mål 2019:
A. Vi vil styrke unges muligheder for deltagelse i lokalsamfundet igennem en
empowermentuddannelse. Vi udvikler i samarbejde med en ekstern partner en
uddannelse, der kan skabe og vedligeholde lokale ”ungdomsbevægelser”. Vi satser på
at opbygge lokale ”ungeinvolverende grupper”, der er ”Powered by Ungdomsringen”.
Det kan være eksisterende grupper, Ungeråd, ungdomsbyråd etc., men det kan også
være nye grupper, der gør noget i samfundet for samfundet og de unge i samfundet.

Denne empowermentuddannelse skal være vidensfunderet og må gerne have tilknytning til
et universitet i både Danmark og i udlandet. Empowermentuddannelsen har således en
karakter af civilsamfundsuddannelse for unge.
Uddannelsen skal forankres i samarbejde i/med? Ungdomsringens Ungeråd og evt.
tidligere ungerødder og den må meget gerne medvirke til at Ungdomsringens Ungeråd
styrkes lokalt og decentralt, men dette er ikke et mål i sig selv.

Målet spiller sammen med tidligere samtaler om Ungeakademiet. Uddannelsen skal OCNvalideres.

3. Tema: Udvikling af aktiviteter og aktivitetskoncepter
Når vi spørger børn og unge om hvorfor de kommer i et fritidstilbud, så er de tre vigtigste
parametre, at det skal (i) være sjovt, (ii) fordi de gerne vil lære noget og blive bedre og (iii)
fordi vennerne kommer der. Aktiviteterne skal afspejle disse parametre, samtidig skal
aktiviteterne være et middel i løsningen af et ungdomspædagogisk problem og de må
kunne fungere på tværs af skole- og fritid.

A. Vi vil have en gennemgående revision af nuværende aktiviteter. Vi vil nedlægge ikke
bæredygtige aktiviteter, med henblik på bl.a. at udvikle nye jf. ”empowerment af unge”

B. Vi vil arbejde med udvikling af STEM-kompetencer: Science, Technology, Engineering,
Mathematics. Vi vil etablere 3-5 pilotprojekter.

4. Decentral politisk interessevaretagelse
A. Vi vil formulere et grundlag med konkrete fokuspunkter for det politiske arbejde i
Ungdomsringen
B. Vil ”uddanne” vores politikere i politisk kommunikation og deltagelse
C. Vi vil koble os lokalt til vores samarbejdspartnere via lokale samarbejdsaftaler
D. Vi vil i perioden have afholdt møder med alle kommuner og være synlige over for alle
medlemmer via lokalarrangementer med politisk interessevaretagelse.
E. Vi vil via de lokale samarbejder igangsætte samtaler, der belyser kvalitet i klub og
ungdomsskoler, som vi vil løfte op til generelle anbefalinger til indholdsbestemmelser om
kvalitet.

Økonomi og finansiering
Som udgangspunkt finansieres handlinger i 2019 med udgangspunkt i budget 2019.
Der skal efter kongressen og ind i 2019 udarbejdes budgetoverslag på de konkrete projekter
og handlinger i 2020 - 2021, samt afsøgning af finansieringsmuligheder med sigte på ekstern
finansiering/støtte/samfinansiering.

