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”Demokrati er et sindelag, der skal 
bibringes hvert nyt slægtled.” Det 
betyder, at vi lytter til ungdom-
mens måder at forstå, forankre og 
bearbejde demokratiske idealer. Vi 
ønsker med festivalen at skabe et 
rum, hvor ungdommen nysgerrigt 
kan gå på opdagelse i afkrogene af 
den demokratiske dialog, og finde 
fællesskaber på tværs af forskelli-
ge perspektiver og erfaringer. Ved 
at inspirere og udtrykke forskellige 
måder at engagere sig demokratisk 
i samfundet på bliver Ungdommens 
Folkemøde den demokratiske værk-
tøjskasse, hvor ungdommen sam-
men kan udvikle sit demokratiske 
arsenal. Ungdommens Folkemøde 
er en heksekedel af drømme og vi-

sioner – og I er inviteret med!
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Ungdommens Folkemøde skaber nysgerrighed, refleksion og engagement. Vi samler den danske ungdom til en to-
dags festival i demokratiets tegn, hvor unge kan drømme, blande sig i debatten, lade sig inspirere og være med til at 
fortælle, hvad ungdommen kan og vil.

I 2021 afholder vi Danmarks største demokratifestival for unge, for femte gang. Her danner scener, workshops, dialog 
og temaer rammen for en platform, hvor unge fra hele landet frit kan møde politikere, interesseorganisationer, beslut-
ningstagere og repræsentanter fra erhvervslivet. Her mødes vi i øjenhøjde, til et folkemøde hvor man gennem den 
demokratiske dialog, skal motiveres til at lytte, snakke og engagere sig. 

I år har vi vendt hele UFM på hovedet og gentænkt vores festivaldesign og måden vi skaber demokratifestivaler på. 
Vi vil skabe endnu mere nysgerrighed, og en mere spændende og intuitiv festivalplads. Ud fra mantraet ’Mindre elev, 
Mere ung’, har vi valgt at nedlægge de lange hvide rækker af telte, og erstatte dem med store, runde tema-telte. I 
disse telte vil vi samle organisationer under et tema som repræsenterer netop jer og jeres dagsorden, samtidig med at 
I får muligheden for at sparre, samarbejde og udfordre de organisationer I står sammen med.

Ved at fokusere og tilrettelægge festivalpladsen efter vores demokrati idealer, vil vi skabe flere nysgerrige og engage-
rede unge – unge der kan gå på opdagelse i emner der interesserer dem, og det de måske ikke vidste interesserede 
dem. Ved at samle organisationer der arbejder ud fra en fælles dagsorden, men på vidt forskellige måder og med for-
skellige holdninger – det kunne være medborgerskab gennem idræt, kulturarrangementer eller sociale medier, skaber 
vi et mere nuanceret billede af det danske debat-landskab. Vi tror på at det styrker det danske demokrati at møde sine 
modsætninger og mennesker med anderledes holdninger. 

Vi GLÆDER os til at se de nye formater blive til virkelighed - og vi tror på at både organisationer, aktører og unge får 
et rigere Ungdommens Folkemøde. 

UNGDOMMENS FOLKEMØDE 
2021 FÅR NYE FORMATER! 
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SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 
AF ORGANISATIONERNE 

I år vil vi åbne op for endnu flere samarbejder på tværs af vores deltagende organisationer, som skal sikre større erfa-
ringsudbytte og en mere demokratisk funderet festival. 

Vi mødes på scenen i teltet. 
I 2021 lancerer vi en ny teltstruktur på Ungdommens Folkemøde. Vi opsætter vi 15 tematelte som alle kommer til at 
bestå af 4-6 organisationer, et fællesområde og en fælles scene. Derved samler vi organisationerne omkring interesse-
felter, og giver jer muligheden for at arbejde sammen på græsset og på scenen. Deltagende organisationer, partnere 
og interne aktører skal forberede indhold til ét indslag på denne scene, hvor I som minimum skal inddrage én eller flere 

organisationer fra jeres telt. 
Ungdomsbureauet vil facilitere og bistå den opstartende fase af disse samarbejder, og sørge for at alle kommer godt 

fra start! 

Som organisation kommer I stadig til at have jeres eget område, hvor I kan planlægge aktiviteter og møde unge i 
dialog og samtale. Vi holder også fast i vores workshop format, hvor I har muligheden for at forberede indholdog  in-

teragere med en hel klasse.  
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LOKATION 
NY PLACERING I VALBYPARKEN

Ungdommens Folkemøde løber af stablen onsdag d. 8. og torsdag d. 9. september, fra kl. 9:00-16:00 på det store 
græsareal ved siden af Gryden, hvor Ungdommens Folkemøde tidligere har været afholdt. 

Foreløbig visualisering af den nye festivalplads m
ed tem

atelte.
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ELEMENTER PÅ UFM’21 

Vi nedlægger vores hovedscener, og rykker indholdet ud i te-
ma-teltene. Alle telte får deres egen scene, som kommer til at 
afspejle den dagsorden organisationerne deri vælger at belyse. 
Her kommer modsætninger til at mødes, og der vil blive fundet 
fælles fodslag og debatteret omkring relevante samfundsudfor-
dringer under et fælles tema. 

NYE SCENER

Til at erstatte hovedscenerne 
etablerer vi Navlen, et områ-
de i midten af festivalen hvor 
Ungdomsbureauet kommer til 
at være repræsenterede. Her 
vil vi afholde mindre events, 
skabe atmosfærisk indhold på 
græsset - samt et infoområde. 

NAVLEN

Som organisation har man stadig 
sit eget område, hvor man kan 
møde unge i dialog og samtale. 
Her kan man også laver quizzer, 
konkurrencer og lege. 

EGET OMRÅDE I TEMATELT

Ved at samle flere organisationer i samme tema-telt, skaber vi gro-
bund for nysgerrighed, fordybelse og udfordrende demokratisk dia-
log med unge. Vi åbner også op for flere samarbejder, og mulighe-
den for at sparre på tværs af fagfelter og arbejdsmetoder. 

TEMATELTE
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Workshopformatet er et vigtigt element på Ungdommens Folkemøde. Hver organisation mødes med en 
klasse til en workshop á én times varighed. Her har man muligheden for at afprøve relevante samfunds-
udfordringer og arbejdsmetoder på en specifik gruppe unge. 

DET INTERAKTIVE HOLDNINGSBAROMETER

På Ungdommens Folkemøde skal unge 
fra hele landet mødes. Vi vil blive ved 
med at udvikle vores markedsførings- 
og rekrutteringsstrategi, for at få fat i 
endnu flere ungdomsuddannelser fra 
hele landet, og sikre en mangfoldig fe-
stival, hvor unge kan finde ligesindede 
og inspirere hinanden. I 2022 håber vi 
på at vi igen kan pakke kufferten og rej-
se ud i landet med vores UFM på Hjul. 

ET LANDSDÆKKENDE UFM

Workshopformatet er et vigtigt element på Ung-
dommens Folkemøde. Hver organisation mødes 
med en klasse til en workshop á én times varighed. 
Her har man muligheden for at afprøve relevante 
samfundsudfordringer og arbejdsmetoder på en 
specifik gruppe unge. 

WORKSHOP
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HVORFOR ÆNDRER 
VI FORMATERNE? 

Hen over sommeren 2020 satte vi os i vores tårn på Nørrebro, og gentænkte formaterne for Ungdommens Folkemøde. 
Vi forsøgte at lægge alle antagelser fra os og skrabe alt det vi kender fra UFM væk – for så at bygge hele festivalen op på 
ny; Hvad skal verdens største demokratifestival for unge bidrage til? Hvilke helt essentielle elementer skal vi have med? 
Hvordan kan vi skabe mest muligt ungdomsmagt? Disse overvejelser har ført til et nyt koncept for UFM, der er drevet 
frem af vores værdier, prioriteter og de solide erfaringer vi har bygget op over de sidste 4 festivaler. Vi har zoomet ind 
på oplevelsesdesignet, truffet hårde beslutninger og fået nye lysende ideer. Vi har taget store skridt i retning af at skabe 
en mere levende festival og vi har sat ekstra ind for at skabe samarbejder tværs af organisationsdanmark og samme med 
unge – vi tror på at det er igennem samarbejdet og dialogen, at vi kan skabe den største bevægelse imod et (endnu) 
bedre samfund. Med en komplet nydesignet festivalplads tror vi på, at nysgerrigheden vil blive pirret i endnu højere grad 
end nogensinde før. Vi holder fast i kernen: dialogen på tværs af forskellige udgangspunkter. Ved at sætte nye rammer 
for dialogen vil vi udfordre alle på UFM.  Deltagerne på UFM vil blive udfordret af forskellige perspektiver på temaerne, 
og ligeledes vil I, som står i teltene kunne udfordre hinanden og finde nye veje til løsninger på samfundsudfordringer. Ef-
ter et år i isolation har vi brug for at samles i et fællesskab, hvor vi lytter til hinanden, ser hinanden i øjnene, skaber større 
forståelse på tværs af generationer, geografi og personligt udgangspunkt og hvor vi sammen sætter aftryk på samfundet, 
der strækker sig langt ud over Valbyparken. Vi glæder os til at vende tilbage til september! 

”

”
Alberte Bau Larsen udtaler sig om de nye tiltag. 

Ungdommens Folkemøde Festivalleder
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DEMOKRATIIDEALER
Ungdommens Folkemøde er funderet i en demokratisk tænkning, der bygger på Hal Kochs tanker om, at demokrati 
er et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtled. Det betyder, at vi lytter til ungdommens måder at forstå, forankre 
og bearbejde demokratiske idealer. Vi ønsker med festivalen at skabe et rum, hvor ungdommen nysgerrigt kan gå på 
opdagelse i afkrogene af den demokratiske dialog, og finde fællesskaber på tværs af forskellige perspektiver og erfa-
ringer. Ved at inspirere og udtrykke forskellige måder at engagere sig demokratisk i samfundet på bliver Ungdommens 

Folkemøde den demokratiske værktøjskasse, hvor ungdommen sammen kan udvikle sit demokratiske arsenal. 

Den er en forudsætning for Ungdommens Folkemøde – som demokratifestival funderet på demokratiske principper – 
at etablere følgende idealer, som sikrer, at festivalen er et safe space for demokratisk tænkning. 

VI MØDER HINANDEN MED POSITIVE FORVENTNINGER
Vi er offentlige og tilgængelige for alle. Det samme er alle arrangemen-
ter på festivalpladsen. Vi velkommer og møder hinanden med positive 
forventninger. 

VI DELTAGER NYSGERRIGT
Vi skaber en festival, hvor man nysgerrigt kan gå på opdagelse i sam-
fundets mangeartede problemstillinger og tanker. Vi mener, at den de-
mokratiske kraft kan tilvejebringes gennem en deltagelse der bygger på 
fordybelse, nysgerrighed og dialog. Vi forpligter os på at deltage, og 
tager stilling til de perspektiver vi møder.

VI HAR RESPEKT FOR ALLES DELTAGELSE
Vi tror på det levende demokrati, hvor vi mødes på tværs og bliver klo-
gere på hinanden. Demokratiet eksisterer ikke kun i kraft af sit flertal. 
Vi diskriminerer ikke på baggrund af eksempelvis etnicitet, seksualitet, 
kønsidentitet, kropskapabilitet eller politisk ståsted, men vi sikrer os, at 
alle har plads til at være en del af fællesskabet. Vi tolerer ingen form for 
hadtale eller opfordring til vold.

VI TALER SAMMEN
Vi tror på samtalen ved en gensidig dialog. Dette betyder at alle har 
taletid og mulighed for at udtrykke deres perspektiver. Vi ser værdi i at 
tale med mennesker, vi ikke nødvendigvis deler holdninger med. Vi tror 
på den saglige debat, som fokuserer på argumenter, og hvor nysgerrig-
heden, refleksionerne og tankerne konstruktivt bidrager med ny viden 
og indsigt.

VI BEGÅR FEJL
Vi lærer hele livet igennem – også på Ungdommens Folkemøde. Derfor 
accepterer vi, at vi og andre kan begå fejl. Vi anerkender derfor, når vi 
uhensigtsmæssigt kommer til at støde andre, og lærer af vores fejl.  
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MÅLGRUPPE OG JUSTERING 
AF DELTAGERANTAL

Ungdommens Folkemøde har, og vil altid have, unge som vores ubestridte kernemålgruppe. Vores nye formater er 
også udtænkt med udgangspunkt i ungdommen. Vi har især en stor repræsentation af unge i alderen 15-20 år, da stør-
stedelen af deltagerne deltager i en undervisningskontekst. Mange deltagere kommer fra Sjælland, men vi ser hvert år 
at vi når længere ud til Jylland og Øerne. Det giver deltagende organisationer et unikt indblik i en stor repræsentation 

af danske unge – deres tanker, meninger og holdninger.

I år har vi valgt at nedjustere deltagerantallet fra 27.000 til 15.000. Det gør vi ud fra et forsigtighedsprincip grundet 
coronaepidemien, som i 2020 satte en stopper for alle festivaler og større sociale begivenheder. I tæt samarbejde med 
andre store festivaler og aktører i branchen, følger vi situationen nøje og vil etablere tiltag som gør det forsvarligt at 
gennemføre Ungdommens Folkemøde 2021. Derfor forventer vi i år, at det vil kræve forhåndstilmelding at deltage på 

Ungdommens Folkemøde, så vi sikrer at der er et begrænset antal deltagere og god afstand imellem folk. 

ONSDAG TORSDAG

15.000 
DELTAGERE

7.500 
DELTAGERE

7.500 
DELTAGERE
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ORGANISATION PÅ 
UNGDOMMENS FOLKEMØDE 2021

Som organisation på UFM får I direkte adgang til et bredt udsnit af den danske ungdom. I får mulighed for at udbre-
de kendskab til jeres organisation til den næste generation af meningsdannere og medborgere. 
Vi oplever ofte at man får allermest ud af sin tilstedeværelse på Ungdommens Folkemøde, hvis man tør sætte sig 
selv i spil, og være åben omkring de problemstillinger man møder i sit daglige arbejde og de samfundsudfordringer 
man vil løse – på den måde deltager man også for at blive klogere på ungdommen, og dennes syn på éns virke. 

Deltagende organisationer udgør en essentiel del af Ungdommens Folkemøde, og mødet mellem unge og sam-
fundsaktører, som sker i temateltene, er et centralt element. Ved tilmeldingen til Ungdommens Folkemøde vil man 
blive adspurgt hvilket tema-telt man gerne vil være repræsenteret i på festivalen. 
Som organisation kan I stadig tilrettelægge mødet til det, der harmonerer med jeres dagsorden - paneldebatter, 
talks, underholdning, dialog og konkurrencer. Alt dette bidrager til et mere spændende, lærerigt og sjovt folkemøde, 
hvor kun fantasien sætter grænser. 

Som organisation på UFM træder man ind i manegen med et bredt udsnit af danske samfundsaktører, interesseorga-
nisationer, politikere og erhvervslivet, hvilket skaber mulighed for erfaringsudveksling og sparring på tværs af fagfel-
ter. Man får to dage fyldt med demokratisk engagement, debat, visioner, drømme og ikke mindst vigtige inputs fra 
vores ungdom, og muligheden for at give vigtige inputs tilbage til denne.
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HVILKE 15 TEMAER ARBEJDE VI MED?

TEKNOLOGI
ØKONOMI & ARBEJDSLIV 

BÆREDYGTIGHED 
MANGFOLDIGHED

SAMFUND
SUNDHED & TRIVSEL 

RETTIGHEDER
MEDIER & VIDEN 

MEDBORGERSKAB
FRITID OG UNDERHOLDNING

SIKKERHED
KUNST & KULTUR 

UDDANNELSE 
KLIMA

GLOBALITET 
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SOM ORGANISATION PÅ 
UNGDOMMENS FOLKEMØDE FÅR MAN

STADEPLADS I TEMATELT
Aktiviteter kl. 9.30-15.00 onsdag og torsdag

WORKSHOP
Èn workshop pr. organisation á 1 times varighed 
Forudgående undervisningsmateriale, svarende til ca. 1 time 

SCENEINDSLAG 
1 sceneindslag på temascenen, hvor minimum én anden 
organisation fra temateltet skal inddrages.  

UNGES STEMME
Møder med et bredt udsnit af danske unge, og muligheden 
for at afprøve sin dagsorden med dialoger i øjenhøjde. 

DEN LILLE 
Lille areal - 5x5 m²

25.000,- 

UNGDOMMEN*
Lille areal - 5x5 m²
15.000,-

DEN STORE 
Stort areal - 10x5 m²
35.000,- PARTNEREN 

Stort areal - 10x5 m²
100.000,- 

*For at ansøge om “ung-
dommen” kræver det, at 
man er en ungdomsorga-
nisation, der i høj grad er 

drevet af frivillighed

I 2021 kan man som organisation
deltage via fire forskellige modeller
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PARTNEREN
Som noget nyt åbner vi op for en partnermodel, hvis man vil have endnu mere ud af deltagelsen på Ungdommens Fol-
kemøde. Her får man muligheden for at få sparring omkring sin tilstedeværelse, sætte aftryk på festivalen og etablere 
samarbejde og ungekontakter der varer hele året. 
Som partner på Ungdommens Folkemøde indgår man i et tættere samarbejde med UFM-teamet. Vi har derudover 
valgt at lægge stor vægt på inddragelse af unge og indsamling af viden i partnerskabet. Det giver organisationen ind-
sigt i unges liv og meningsgrundlag før, under og efter tilrettelæggelsen af engagementet på Ungdommens Folkemø-
de – samtidig skaber det en mere demokratisk festival hvor flere unge har haft en stemme. 
Vi vil gerne mobilisere det netværk af unge vi arbejder med, samt dele ud af de kompetencer vi i Ungdomsbureauet 
har inden for workshopafvikling, udvikling af undervisningsmateriale, atmosfærisk tilstedeværelse og dialog med unge. 
UFM skal i fremtiden være en platform der skaber forståelse og indsigt mellem unge og det etablerede civilsamfund 
og politiske lag, året rundt. Vi tror på at det giver noget tilbage til organisationerne, til festivalen og til ungdommen. 

For alle partnere indebærer samarbejdet: 
- Jeres logo på vores logovæg på festivalpladsen og i programfolderen 
- Logo på vores hjemmeside 
- Et opslag på UFM’s sociale medier 
- 2 møder af 2 timer til sparring omkring jeres deltagelse på UFM 

Kernen i partnerskabet er 12 udvidelser som vi i Ungdomsbureauet har udviklet. De fungerer alle som byggeklodser 
til en mere vidtstrakt deltagelse på Ungdommens Folkemøde. Vi har udviklet disse udvidelser med skarpt fokus på at 
give noget til festivalen, noget til unge og noget til organisationen. Derfor vil man som partner, foruden ovenstående, 
kunne vælge vælge 4 ud af 12 udvidelser til deres deltagelse på UFM. 

Udvidelserne er endnu under udvikling, og kan præsenteres fra d. 8. februar. Hvis du er interesseret i at høre mere om 
partnerskaber og de enkelte byggeklodser, kan du kontakte Alberte Bau Larsen på alberte@ungdomsbureauet.dk.

Byggeklodserne kan også købes enkeltvis, hvis I ikke er interesserede i at indgå i et større partnerskab. 
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UNDERVISNINGSMATERIALE

En stor del af deltagerne på Ungdommens Folkemøde er elever 
på en ungdomsuddannelse, og mange deltager sammen deres 
klasse som en del af undervisningen. Vi er i tæt dialog med under-
visere og elever hele året, for at sikre at alle får mest muligt ud af 
Ungdommens Folkemøde. Vi har stort fokus på at udvikle fagligt 
relevant materiale, der kan bruges som forberedelse inden festiva-
len, samt konkrete opgaver der fordrer spørgsmål og dialog på fe-
stivalpladsen. Temateltene bliver udgangspunkt for mere temaba-
seret og relevant undervisningsmateriale. I 2021 arbejder vi under 
mantraet “Mindre elev, Mere ung” med at vække nysgerrigheden 
og det indre engagement. Vi tror på vigtigheden i at engagere sig 
i det samfund man er ung i, også udenfor skoletiden.
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WORKSHOP 

På UFM afholder alle organisationer en workshop, der tager ud-
gangspunkt i en samfundsrelevant udfordring eller problemstilling, 
for en gruppe forhåndstilmeldte unge. Hvilken udfordring eller 
problemstilling er helt op til organisationen selv, og workshoppen 
er derfor en unik mulighed for at tale med unge i øjenhøjde og få 
deres bud på, hvordan udfordringer inden for organisationens spe-
cifikke område kan løses. Workshops har en varighed af én time og 
afholdes både onsdag og torsdag i workshoptelte der ligger væk 
fra de runde tema-telte. Det giver plads til fordybelse og gensidig 
kommunikation mellem organisation, elever og undervisere. Alle 
tilmeldte klasser bruger et undervisningsmodul inden festivalen, 
på at forberede sig til workshoppen ved at arbejde med materiale, 
organisationen eller festivalteamet har produceret. Herved øges 
motivationen for deltagelsen i workshoppen, allerede inden den 
afvikles. Ungdomsbureauet administrerer workshoptilmeldingen 
til UFM’21, og alle stadeholdere modtager op til UFM feedback 
fra festivalteamet, der kan hjælpe med at arrangere en workshop, 
som engagerer deltagerne.
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ANSØGNING OM DELTAGELSE 
PÅ UNGDOMMENS FOLKEMØDE 2021

Når man tilmelder sin organisation til Ungdommens Folkemøde 2021, skal man også tilkendegive en 1. og 2. prioritet 
på det tematelt man gerne vil repræsenteres i under afviklingen d. 8 og 9 september. UFM-sekretariatet udvælger 15 
temaer på baggrund af de dagsordener og interessefelter vi ser repræsenteret hos jer og hos unge. Vi kan ikke garan-
tere, at alle bliver placeret i det tematelt de har ønsket som førsteprioritet, ej heller at alle 15 tematelte vil blive rejst 
på UFM21.

Ansøg gennem Podio, her: https://podio.com/webforms/25655635/1909825

Ansøgningsfristen til Ungdommens Folkemøde 2021 er: d. 15. april. 

https://podio.com/webforms/25655635/1909825
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TIDSLINJE OVER VIGTIGE 
SKÆRINGSDATOER FOR UFM

   ANSØGNINGSFRIST

OFFENTLIGGØRELSE AF HVILKE ORGANISATIONER, DER ER I HVILKE TEMATELTE 

STATUS PÅ CORONA HÅNDTERING 

OBLIGATORISK INSPIRATIONSKONFERENCE 

DEADLINE FOR FRAMELDELSE MED FULD TILBAGEBETALING 

KICK-OFF MØDER I TEMATELTE 

INDLEVERING AF PLANER FOR ATMOSFÆRE I TELTET

DE GÆLDENDE RAMMER FOR UFM’21 (UNDER CORONA) FREMLÆGGES ENDELIGT. 

DEADLINE FOR FRAMELDING TIL UFM, 50% KOMPENSATION 

INDLEVERING AF WORKSHOPBESKRIVELSER OG SCENE-INDSLAGSBESKRIVELSER 

STATUSMØDER MED ALLE TEMATELTE 

OPSÆTNING AF TEMATELTET OG EGNE OMRÅDER 

UNGDOMMENS FOLKEMØDE 2021

OPRYDNING AF TEMATELTET

15. APRIL

21. APRIL 

21. APRIL

28. APRIL

30. APRIL

3. - 19. MAJ 

9. JUNI 

18. JUNI

24. JULI

2. AUGUST

1. JULI - 15. AUGUST

7. SEPTEMBER 

8.-9. SEPTEBMER 

10. SEPTEMBER
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