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Forord  
 
Denne Plan for Ungekultur er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af unge, i samarbejde med Sønderborg Kommune. Sammen 
har vi udarbejdet nogle mål og handlinger for det fremtidige liv for unge i Sønderborg Kommune. Dette er med til at styrke 
involvering af unge i kommunale processer og giver unge reel indflydelse på emner, der vedrører og interesserer dem. 
  
Baggrunden for at skrive Plan for Ungekultur er, at Sønderborg Kommune fortsat skal være et hotspot for unge og den kultur, som 
de bringer med sig. 
  
Planen beskriver hvordan, arbejdsgruppen har arbejdet, samt hvilken empiri, der er blevet indsamlet. Dertil fremlægger den også 
diverse konklusioner, som arbejdsgruppen har gjort sig i forbindelse med arbejdet om ungekultur i Sønderborg Kommune. 
Plan for Ungekultur peger på hvilke områder og emner, der bør have størst fokus i forhold til at styrke ungdomskulturen i 
Sønderborg Kommune frem til 2024. 
Formålet er at skabe endnu bedre rammer for livet som ung i Sønderborg Kommune og i planen sættes der fokus på områderne 
Ungefællesskaber, Demokrati og Samfund, Velvære og Ungdomskulturhuset Mejeriet. 
  
Plan for Ungekultur er støttet af Sønderborg Ungdomsråd, samt 
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.  
  
Arbejdsgruppen vil gerne rette en varm tak til de unge, der har 
deltaget i planens workshop, for deres interesse og aktive del-
tagelse. Sidst men ikke mindst, lyder det et stort tak fra hele 
arbejdsgruppen, for et godt og konstruktivt samarbejde med Sønder-
borg Kommunes ungekoordinator. 
 
God læselyst! 
  
Arbejdsgruppen, Plan for Ungekultur 
21/1 2021 
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Sådan læses Plan for Ungekultur 
 
Plan for Ungekultur beskriver først arbejdsgruppens sammensætning samt arbejdsgruppens proces i forbindelse med 
udarbejdelse af planen. 
Ungekultur beskrives derefter, set fra unges perspektiv, og herefter følger de fire emner, Velvære, Demokrati og Samfund, 
Ungefællesskaber og Ungdomskulturhuset Mejeriet.  
 
Hvert emne indeholder mål, der viser, hvor lokale unge ønsker, at ungekulturen i Sønderborg Kommune skal bevæge sig mod i 
løbet implementeringsperioden 2021 - 2024.  
Under hvert mål er der beskrevet handlinger, som skal understøtte arbejdet med at imødekomme målene. Handlingerne er 2 årige 
og revurderes og tilpasses efter 2 år. 
 
Emner, mål og handlinger er baseret på findings fra workshops for unge i Sønderborg Kommune, som er bearbejdet af arbejds-
gruppen. 

 
Arbejdsgruppen og deltagerne ved workshopperne er af-
sender på Plan for Ungekultur, som er anbefalinger til Sønder-
borg Kommunes fremadrettede arbejde med ungdomskultur.  

 
Kultur, Idræt og Fritid, og herunder ungekoordinatoren, har 
ansvaret for at sikre implementeringen af anbefalingerne, i 
samarbejde med unge. 
  

Photo by Patricio Soto 
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Beskrivelse af proces 
 
Som alt andet i 2020, har processen omkring udarbejdelsen af Plan for Ungekultur været præget af et år med corona, nedlukning 
og restriktioner. Det betyder, at den arbejdsgruppe, som startede arbejdet med planen i efteråret 2019, måtte afbryde processen i 
marts 2020. 
Derfor ændrede gruppen sig, da det i efteråret 2020 igen var muligt at fortsætte processen. Begge grupper har ydet en stor indsats 
for, at Plan for Ungekultur er en plan, som unge kan forholde sig til, kan se sig selv i og som giver mening for unge. 
 
Der har været fokus på at sikre, at arbejdsgruppen har haft bred repræsentativitet, i forhold til alder, beskæftigelse/uddannelse, 
køn og geografi.  
Dette er imødekommet i begge arbejdsgrupper og har dermed været med til at sikre kvaliteten og mangfoldigheden af processen. 
 
De unge i arbejdsgruppen er blevet rekrutteret via Sønderborg Ungdomsråd, kontakt til skoler og uddannelser, ungdoms-
foreninger, Facebook og unges netværk generelt.  
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Den nuværende arbejdsgruppe består af:  
Samuele Vimercati, studentermedhjælper v. Mejeriet, Innovation & Business, SDU, 25 år, bosiddende i Sønderborg. 
Katrine Johnsen, studentermedhjælper v. Mejeriet, medlem af Sønderborg Ungdomsråd, 3 g. Sønderborg Statsskole, 17 år, 
bosiddende i Gråsten. 
Aslaug Thomas, medlem af Sønderborg Ungdomsråd, HTX, 17 år, bosiddende i Sønderborg 
Rasmus Madsen, sabbatår, medlem af Sønderborg Ungdomsråd, stifter af Soleng Festival, student fra AGS 2019, 19 år, bosiddende 
i Augustenborg 
Sebastian Frøkjær Christensen, multimediedesign, EASV, medlem af Sønderborg Ungdomsråd, 21 år, bosiddende i Sønderborg 
 
Den første arbejdsgruppe bestod desuden af: 
Emil Korff Petersen, Automationsteknikerlærling, formand for Ungdomsudvalgsbestyrelsen v.  Dansk Metal, 21 år, bosiddende i 
Guderup. 
Martin Paustian Pitter, lærervikar, formand for Sønderborg Ungdomsråd, fodboldspiller i SC Weiche Flensburg 08, 21 år, 
bosiddende i Dybbøl. 
Lisa Scheper Thunø, studentermedhjælper v. Mejeriet, 18 år, 3 g. Sønderborg Statsskole, bosiddende i Sønderborg. 
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Arbejdsgruppens opgave har været at pege på hvilke emner, der er relevante for ungekultur, 
samt at udarbejde, planlægge og afholde involveringsprocessen. Desuden har arbejdsgruppen 
bearbejdet data fra workshops, skrevet Plan for Ungekultur og lavet layoutet af planen. 
Arbejdet er udført i samarbejde med ungekoordinatoren ved Sønderborg Kommune. 
 
Arbejdsgruppen definerede følgende emner til Plan for Ungekultur:  
Velvære, Demokrati og Samfund, Ungefællesskaber og Ungdomskulturhuset Mejeriet. 
 
 
Desuden besluttede gruppen at skabe en involveringsproces, som overholdte alle gældende 
corona retningslinjer og samtidig gav en følelse af normalitet. 
Derfor blev der afholdt to workshops, lørdag d. 14/11 2020, på ungdomskulturhuset Mejeriet. Én 

på engelsk og én på dansk. Workshopperne havde hver især plads til 46 deltagere og blev gennemført ved hjælp af 
telefoner/computere. Arbejdsgruppen bød velkommen, gav en introduktion til dagen og præsenterede emner og workshop-
spørgsmål. Herefter svarede deltagene på spørgsmål om emnerne ved hjælp af et online spørgeskema. Hvert emne blev afsluttet 
med en løs fælles snak. 
 
Ud over de to større workshops, blev der afholdt én lille workshop med Gadeplan og én med elever fra Kløverskolen. På den måde 
blev repræsentativiteten blandt respondenterne sikret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Corona. Det har både for mig og mine venner 
været en kæmpe udfordring at skulle ændre på ens 

planer og drømme” 
Ung, workshop d. 14/11 2020 
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Efter workshopsene var det tydeligt hvilke udfordringer og ønsker, der var i centrum hos respondenterne og hvad der skulle fylde 
i en Plan for Ungekultur. På trods af stor mangfoldighed i respondentgruppen, var der enighed omkring udfordringer, tanker og 
ønsker. 
Data fra workshopperne blev samlet, inddelt og diskuteret på arbejdsgruppen, som også drøftede løsningsforslag. 
Alt dette er sammenskrevet af Katrine, layoutet af Samuele og gennemlæst og godkendt af arbejdsgruppen. 
 

… og har altså resulteret i denne Plan for Ungekultur 2021 - 2024. 
 
Ungdomskulturen er under konstant forandring og det, der er betydningsfuldt for unge lige nu, kan hurtigt miste betydning, som 
tiden går.  
Derfor vil planens handlinger blive revurderet efter 2 år. På denne måde sikres at Plan for Ungekultur følger ungdomskulturens 
foranderlige dynamik og fortsætter med at være nærværende for unges liv. 
Revurderingen af handlingerne vil, ligesom udarbejdelsen af planen, ske i samarbejde med lokale unge, med erfaringer fra den 
oprindelige proces. 

 
Planen er godkendt i Sønderborg Ungdomsråd d. 02/03 2021, i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme d. 06/05 2021 og i 
Sønderborg Byråd d. 26/05 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

7 
 

 
Hvad er ungekultur? 
 
Ungekultur er mangfoldighed, frihed og fællesskab. En god ungekultur er et godt ungdomsliv, sunde omgangskredse, samt idéer 
og drømme, der rækker højt op over skyerne.  
 
Ungekultur er hvem, vi er, hvad vi gør og hvem vi gør det med. Det er opturene, nedturene, oplevelserne og alt derimellem, der 
hjælper unge med at finde hver deres identitet – sammen. Ungekultur er kreativ udfoldelse, muligheden for at dyrke interesser og 
sport, retten til at stå op for hvad, man tror på og pligten til at engagere sig i omverdenen.  
 
Kort sagt – den gode ungekultur skaber plads og rammer til at være den, man er.  
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Ungefællesskaber 
 
Det er Sønderborg Kommunes ønske, at kommunen skal blive det bedst mulige sted at være ung, og i den henseende er 
ungefællesskaber nøgleordet. Det er afgørende for kommunens unge at kunne mødes på formelle og uformelle steder, både med 
omgangskredsen, men også med nye mennesker.  
Unge mødes især i byrummene, på stranden, i parken ved Sønderborg Slot, på caféer og værtshuse, på Multikulturhuset, hjemme 
og på Mejeriet.  
 
I forbindelse med workshopperne gav respondenterne udtryk for, at 
der er en opdeling mellem internationale universitetsstuderende og 
kommunens gymnasieelever og mange unge synes, det er ærgerligt.  
 
Mejeriet er og skal være centralt i understøttelsen af ungefæl-
lesskaber i Sønderborg Kommune. Flere unge efterspørger et sted at 
udfolde sig både musikalsk og med venner - uden for eksempel  
at skulle forpligte sig til undervisning.  
 

 
 
 
Sønderborg Kommune er præget af et rigt ungdomsforeningsliv med kontinuerlig opstart af nye 
organisationer. Organisationerne giver plads til personlig og fælles udfoldelse og i disse skabes 
nye ungefællesskaber helt naturligt.  
Foreninger og organisationer, der skaber ungefællesskaber, skal understøttes af kommunen for 

at kunne blomstre.  
Der er enighed blandt unge om, at ungefællesskaber er den primære måde at få indflydelse på emner, man interesserer sig for. 
Hvis foreninger og organisationer, foruden at skabe ungefællesskaber, også motiverer til demokratisk deltagelse, er det en win-
win for alle. 
 

”… vi har et klimaråd 
som virkelig brænder 
for deres sag. Thumbs 

up til jer!” 
Ung, workshop d. 14/11 2020 

 

Photo by Patricio Soto 
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Mål 

 Ungdomsforeninger skal være en drivkraft for det gode ungdomsliv i Sønderborg 
Kommune 

 
 Der skal i højere grad være ungefællesskaber på tværs af ungekulturer og uddan-

nelser, uden opdeling mellem forskellige uddannelser 
 

 Der skal være grobund for at skabe nye ungefællesskaber i Sønderborg Kommune 
 
 
Handling 

 Kommunen skal understøtte foreninger og organisationer, der bidrager til og styrker ungefællesskaber. Dette gøres 
allerede nu, via for eksempel Sønderborg Ungdomsråd, der årligt fordeler 90.000 kr. til initiativer, der arrangeres af og for 
unge. Denne indsats skal styrkes, for eksempel via promovering af foreninger og ungefællesskaber 
 

 Da flere unge ønsker at starte foreninger, skal det være enkelt og problemfrit at starte en ny organisation eller forening i 
vores kommune. For eksempel skal der være oplysning om, hvor man kan finde informationer og vejledninger  
 

 Der skal gøres en indsats for, at der kan skabes ungefællesskaber på tværs af uddannelser, for eksempel igennem events 
 

 Der skal fokus på at fremme forståelse, anerkendelse og mangfoldighed mellem uddannelser og forskellige ungegrupper 
  
 
 

 
 
 
 

 

”Musik er min helt store 
passion, jeg mangler 

faktisk et sted, hvor vi kan 
mødes og jamme og have 

det lidt sjovt.” 
Ung, workshop d. 14/11 2020 

Photo by Patricio Soto 
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Demokrati og samfund  
 
Findings fra workshopperne viste, at unge i Sønderborg kommune har gåpåmod og lyst til at engagere sig i alt fra politik til 
bæredygtighed, frivilligt arbejde og ungedemokrati.  
Unge mener også, at det er forholdsvist nemt at få indflydelse på lokalt plan, så længe man ved, hvorhen man skal orientere sig.  
Sønderborg Kommune kan være stolt af at favne – og skal fortsat favne unges interesse for at engagere sig på alle planer.  
 

I kommunen findes et bredt udvalg af organisationer, der koncentrerer sig om politik, demokrati og 
ungedeltagelse. Flere ungdomspartier er repræsenteret med en lokalafdeling og derudover har 
internationale bevægelser som SILBA og Europæisk Ungdom også medvind, særligt blandt 
universitetsstuderende.  
 
Unge oplever, at der er rig mulighed for at engagere sig i 
emner, der vedkommer dem. Men samtidig burde der være en 
højere grad af oplysning omkring hvilke organisationer, råd 
mm., man kan engagere sig i.  
 

Internationale studerende har et ønske om at engagere sig i politik, både nationalt og især 
lokalt. Det er dog en udfordring, primært på grund af at de fleste internationale studerende 
ikke taler dansk. Det gør det svært at følge med i de lokale medier etc.  
Der ønskes en styrket indsats på SDU i forbindelse med kommunalvalget, hvor mange 
internationale studerende har stemmeret. Her har workshops og anden aktiv indsats på 
engelsk tidligere øget interessen og motiveret internationale studerende til at stemme.  
 
En stor del af unge i Sønderborg Kommune interesserer sig for bæredygtighed og klimaspørgsmål. Unge oplever dog, at det kan 
være svært at træffe de bæredygtige valg, for eksempel på grund af økonomi eller tidsmangel.  
Ungeklimarådet arbejder på at gøre bæredygtige valg attraktive og overkommelige for unge i kommunen og denne slags tiltag 
skal aktivt støttes af Sønderborg Kommune.  
 
 

”Synes at folk lytter 
når jeg kommer 

med input, men det 
er måske ikke altid, 

det bliver ført ud I 
livet.” 

Ung, workshop d. 14/11 2020 

 
 

Photo by Patricio Soto 
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Mål 

 Alle unge i Sønderborg Kommune skal være informerede om deres rettigheder og muligheder for medbestemmelse i 
lokalsamfundet 

 
 Det skal være nemmere for unge i Sønderborg Kommune at træffe bæredygtige valg, uden at gå på kompromis med 

økonomi eller tid 
 
 
Handling  

 Der skal faciliteres et samlet online redskab, hvor forskellige muligheder for demokratisk deltagelse og ungefællesskaber 
er samlet. Dette kan for eksempel ske via en Instagram- eller en Facebookside 

 
 Sønderborg Kommune skal øge indsatsen for at oplyse og inddrage internationale studerende i lokalpolitik, for eksempel 

ved afholdelse af debatter og workshops på engelsk   
 

 Tiltag og organisationer, der understøtter bæredygtighed, fremmer den demokratiske forståelse og ungeengagementet i 
Sønderborg Kommune, skal aktivt understøttes ved hjælp af eksempelvis ressourcer, sparring eller fysiske rammer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”There is always an open ear 
at the municipality” 

Ung, workshop d. 14/11 2020 
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Velvære 
 
Ungdom kommer med opture og nedture. Mange unge oplever tidsmangel og præstationspres, 
det gælder også unge i Sønderborg Kommune. 
Findings fra workshopperne vise, at dette blandt andet skyldes pres fra skole og uddannelse, 
usikkerhed omkring økonomi, bekymring om fremtiden og identitetsproblematikker. Unge har 
svært ved at træffe valg, og økonomi, tid og planlægning kan være svært at overskue.  
 
Selvom disse problematikker er typiske for mange unge, er det vigtigt, at det er muligt at få hjælp 
og vejledning til at gøre hverdagen nemmere og mere overskuelig.   
 
Mange unge oplever ensomhed og kan have svært ved selv at skabe et netværk. Sønderborg Kommune skal fortsat understøtte 
tiltag, som for eksempel Ventilen, der forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge.  
 
Når det kommer til velvære, vægter unge i Sønderborg Kommune venskaber, familie og muligheden og pladsen til at udfolde sig, 
højt.  
Velvære i alle dets afskygninger er en forudsætning for et godt ungdomsliv og start på voksenlivet. Derfor skal problematikker 
som stress, ensomhed og præstationspres prioriteres – der skal faciliteres tiltag, der gør det nemmere at håndtere disse 
udfordringer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Nogle dage kan være 
svære, men det hjælper 

at jeg kan mødes og 
være sammen med 

mine venner” 
Ung, workshop, 14/11 2020 

 

”At finde ud af, hvad jeg skal med min 
fremtid. Der er alt for mange 

muligheder, men samtidig er der lige 
nu også mange begrænsninger.” 

Ung, workshop, 14/11 2020 
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Mål 
 Ingen unge i Sønderborg Kommune skal opleve ensomhed 

 
 Unge skal være bedre rustet til voksenlivet  

 
 
Handlinger 

 Sønderborg Kommune skal fortsat aktivt støtte tiltag, der afhjælper ensomhed blandt unge 
 

 Der skal faciliteres tiltag, der lærer unge både de praktiske såvel som mentale og menneskelige ting ved overgangen fra 
ung fra voksen. For eksempel i form af foredrag og workshops om time management, budgetlægning eller lignende. 
Sønderborg Bibliotek eller Mejeriet er oplagte steder at facilitere tiltagene  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Hvordan ved jeg, at jeg 
vælger rigtigt første gang?” 

Ung, workshop d. 14/11 2020 
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Ungdomskulturhuset Mejeriet 
 

Mejeriet er Sønderborg Kommunes ungdomskulturhus, der siden åbningen i 
sommeren 2019 har huset madfællesskaber, poetry slam, quiznight, kreative 
workshops, møde aktiviteter, festivaller, koncerter og meget mere.  
Mejeriet er og skal være et samlingssted for mange forskellige unge og ungdoms-
miljøer. 
Mange unge er glade for at benytte huset, men der er stadig unge, der ikke kender 
Mejeriet. Det skal der laves om på og nuværende brugere af huset giver udtryk for, 
at Mejeriet fortsat har et stort uudnyttet potentiale. 
 
Målet med Mejeriet er at skabe rammer for bred og mangfoldig ungdomskultur 
med bred ungeinvolvering. Derfor skal Mejeriet være et sted, hvor det er trygt at 
være, simpelt at booke lokaler og nemt få indflydelse.  
Samtidig skal faciliteter på stedet fortsat understøtte flere behov og interesser og 
sammen med åbningstiderne, skal dette sikre, at det er muligt at komme på 

Mejeriet for at lave lektier, drikke kaffe med vennerne eller skabe spontane aktiviteter. 
 
Målet er at styrke Mejeriet som et sted, der helt igennem er for og af unge - og det er godt på vej.  
Dette sker blandt andet ved oprettelsen af et brugerråd, der skal fremme frivilligheden i huset 
og styrke ejerskabet blandt unge.  
Drivkraften i Mejeriet skal være interesse, lyst til fællesskab og en højt-til-loftet-mentalitet. 
Derfor skal der i højere grad være fokus på branding og promovering af Mejeriet, så aktiviteter 
og muligheder når ud til en endnu mere mangfoldig gruppe af unge.  
 
Udover at promovere egne aktiviteter, skal huset også være samlingsstedet for de mange ungdomsorganisationer og –
foreninger, der findes i Sønderborg Kommune.  
På den måde kan Mejeriet samle ungelivet under ét tag og forhåbentligt give endnu flere unge lyst tage del i huset og deltage i 
ungefællesskaber.  
 
 

”To be honest I already 
feel rather welcome, 

which is totally 
subjective however.” 

Ung, workshop, 14/11 2020 

Photo by Patricio Soto 
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Mål 
 Mejeriet skal være let tilgængeligt for alle unge i Sønderborg Kommune 

 
 Mejeriet skal stå centralt i ungelivet og ungdomskulturen og understøtte foreninger og organisationer, der kan få glæde af 

faciliteterne 
 

 Kulturen i Mejeriet skal være drevet af unge for at opnå det fulde potentiale 
 
 

Handlinger  
 Der skal oprettes et husråd på Mejeriet. Husrådet består af unge, der skal definere husets værdier, have bestemmelse over 

indretning, møblement og udsmykning, samt pege på mangler og behov. Samtidig skal Mejeriets husråd bidrage til at sikre, 
at der er mangfoldighed blandt brugerne på Mejeriet og at det er nemt at anvende husets faciliteter  
 

 Åbningstiderne i Mejeriet skal afspejle unges behov 
 

 Mejeriets bookingproces skal være enklere og mere brugervenlig end hidtil og 
udvides med en engelsk version for blandt andre internationale studerende. 
Derudover skal der være en offentligt tilgængelig kalender, der viser hvornår, det er 
muligt at booke lokaler 
 

 Der skal afsættes ressourcer til branding og promovering af Mejeriet, så husets 
muligheder når ud til flere unge i Sønderborg Kommune 

 
 

 
 
 

”Lad alle have et ord at skulle 
have sagt i forhold til at styre 
Mejeriet, da det var ment som 
en ungestyret sted til unge, så 

vi vil gerne kunne have 
Mejeriet som en slags 

´klubhus´” 
Ung, workshop, 14/11, 2020 
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”Just continue supporting the youth” 
Ung, workshop d. 14/11 2020 

 


