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At løfte i flok ?????

 At gøre noget sammen

 At være en del af noget større

 Være afhængige af hinanden 

 Sammen er vi stærkere 

 Kæden er ikke stærkere end det svageste led 



Ungeprofil på deltagerne fra VUC 

Er famlende og usikre:

 når det gælder livet som voksen

 på valg af uddannelse

 på deres egen  selvværd/formåen 

Har mange udfordringer – som fx:

 mistet grebet om at få en ungdomsuddannelse!

 dårlige erfaringer med uddannelsessystemet, 
de har ikke følt sig set/hørt

 manglende opbakning hjemmefra

 misbrug af forskellige slags, været udsat for mobning/vold

 manglet omsorg og konsekvens.



Hvad skete

Drama og teater i ungeforløbet 

 Ungehold 1 har været igennem et forløb over 

fire torsdage med  3 timer som foregik på 

Odense Dramaskole.

 Idéen var at lade de unge selv have 

indflydelse på dramatimerne. 

 De unge kom gennem temaer og øvelser, der 

fik dem til at deltage og åbne sig op. 



Hvad skete også 

Debatmøder

G - klasse kursister har deltaget  i debatmøder 

på Odense Centralbibliotek

Temaer:

 Hundeloven & Våbenloven

 Unge & mistrivsel 

 Flygtningestrømme



De unge om forløbet

 Kropssprog betyder noget

 Lærte at tale foran andre

 Diskuterede lidt om flygtningestrømmen, og  

hvad det betyder

Andet

 Hyggeligt nok med pauser med kiks med 

Martin, Inge-Lise og Kambiz

 Kambiz var sjov – han snakkede også meget



Underviserne har tilkendegivet…

At det har været en prøvelse for alle 

kursister. 

Der har været en del modstand

At kursister har udtrykt, at det har været 

meget svært/grænseoverskridende  

At kursisterne tager det med sig



Lykkes  det at løfte ??

Formålet med projektet var at:

 at de unge  skulle opleve, at det nytter at 

deltage i demokratiet og at have en mening 

 at få udvidet deres forståelse af politik og 

demokrati 

 ved  at deltage i debatteater og 

debatarrangementer fra unge til unge. 



Perspektivering for de unge

 Kendskab til nye institutioner

 ”fremmede”  vil høre på mig

tager mig alvorlig

 Prøvede noget nyt og grænseoverskridende

- Vi kender ikke betydningen på langt sigt



Perspektivering 

for de deltagende institutioner : 

 Forstyrrelser  i vores dagligdag:

 NYE INPUT

 Mulighed for at reflektere 

 Kan vi gøre tingene på en anden måde?

JA vi kan altid blive bedre



Spørgsmål??


