
UNGDOMSBUREAUET

TAG DINE ELEVER 
MED PÅ



Den 5.-6. september afholdes Ungdommens 
Folkemøde 2019 i Valbyparken i København, og du 
og dine elever er selvfølgelig inviteret med.  

Ungdommens Folkemøde (UFM) er Europas største 
demokratifestival for unge, der hvert år samler 
tusindvis af unge på tværs af sociale, uddannelses-
mæssige, geografiske og kulturelle skel. Festivalen 
er åben og gratis for alle at deltage i, og det er en 
unik mulighed for at introducere unge til et væld af 
samfundsaktører, der er samlet på et sted. 

UFM er en mulighed for at rykke undervisningen ud 
af klasselokalet og opleve demokratiet på nært hold. 
I dette materiale har vi samlet information, gode råd 
og inspiration til, hvordan UFM kan blive en del af 
din undervisning, samt hvordan du og dine elever 
får mest ud af jeres deltagelse på årets festival.  
  

Vi glæder os til at se jer på UFM’19!

KÆRE UNDERVISER
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UFM’19 løber af stablen torsdag d. 5. 
september og fredag d. 6. september. 
Festivalpladsen er åben fra kl. 9-16, og 
begge dage vil stadepladser, scener 
og loungeområder emme af aktivitet 
og energi. 

UNGDOMMENS FOLKEMØDE KORT OG GODT

2 DAGE
I stadepladserne kan unge møde 
politiske partier, interesseorganisa-
tioner, foreninger, virksomheder og 
mangle flere til dialog i øjenhøjde. 
Foruden dialog arrangerer stade-
holderne et væld af aktiviteter, som er 
åbne og gratis for alle at deltage i. 

70 STADEPLADSER

130 WORKSHOPS
Alle organisationer afholder én 
workshop per dag, hvilket betyder at vi 
i år vil kunne tilbyde over 130 work-
shops med en lang række forskellige 
temaer og samfundsproblematikker, 
som I kan tilmelde jeres klasser, hold 
eller elever. 

Store Scene, Lille Scene, Hemmelig 
Scene, Ølkassen og Politekets Scene 
er vores 5 scener, hvor eksperter, 
politikere, unge og meningsdannere 
vil afholde taler, performances, 
debatter, koncerter og meget mere. 

5 SCENER

På UFM’19 forventer vi at 30.000 unge 
og interessede fra hele landet vil 
deltage. 

30.000 DELTAGERE

GRATIS
UFM er gratis at deltage i og åbent for 
alle. Alle er velkomne, uanset alder og 
baggrund. Der kræves ingen tilmeld-
ing for deltagelse i UFM.
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HVEM KAN I MØDE?

65 PCT. FRA 
GYMNASIALE

UDDANNELSER

5 PCT. FRA
PRODUKTIONSSKOLER

5 PCT. FRA VIDERE-
GÅENDE UDDANNELSER

5 PCT. VOKSNE/
NYSGERRIGE/

ARRANGØRER 

10 PCT. FRA 
ERHVERVS-

UDDANNELSER 

10 PCT. FRA 
GRUNDSKOLER 

   OG EFTERSKOLER 

Det vrimler med beslutningstagere, samfundsaktører, politikere, 
ildsjæle og mange flere på UFM. Ministre og partiformænd holder 
taler på Ølkassen, fagpersoner nørder igennem på Lille Scene, 
ildsjæle står klar i stadepladserne, politikere går i dialog i Politeket 
og festivalpladsen summer med møder mellem unge og 
organisationer. På UFM’18 kunne deltagerne blandt andre møde:

8  
10 

9 
18 
23 

6

partiledere 
ministre 
partier og deres ungdomsorganer 
offentlige insitutioner 
interesseorganisationer 
ungdomsorganisationer

og mange flere. 

Størstedelen af deltagerne kommer fra ungdomsuddannelserne, 
og der kommer unge fra hele landet til Valbyparken.  Derfor har 
deltagerne mulighed for at møde mange forskellige unge til 
dialog og samtale. 

Forventet deltagersammesætning på UFM’19
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UFM’S 5 SCENER

STORE SCENE

er UFM’s public service 
kanal med indslag og 
navne, der appellerer til 
en bred målgruppe af 
unge. Herfra åbnes og 
lukkes fest iva len, og 
indslagene er ofte store 
shows med kendte navne.

LILLE SCENE

er scenen, hvor der er 
p l a d s t i l a t n ø r d e 
igennem og gå i dybden 
med mere nicheprægede 
indslag. Her appelleres til 
specifikke målgrupper, 
for at lade det smalle 
fortælle noget om det 
brede. 

HEMMELIG  
SCENE

er en scene til de intime, 
langsomme, tabubelagte 
og rolige indslag, der  
åbner op for bagsiderne 
af ungdommen i et trygt 
rum. Derfor er scenen 
g o d t g e m t v æ k , o g 
p u b l i ku m m ø d e s p å 
festivalpladsen og følges 
ad til scenen.

er UFM’s talerscene, hvor 
p o l i t i k e r e , u n g e , 
samfundsaktører og alle, 
der er modige nok, kan 
stille sig op og holde 
taler, der vækker, provo-
kerer og udfordrer pub-
likum. 

er UFM’s nye scene, hvor 
politikere fra alle kroge af 
det danske demokrati 
mødes til dialog i for-
mater, der inddrager 
deltagerne. 

POLITEKETS 
SCENE

ØLKASSEN

Programmet for scenerne offentliggøres fra d. 01/06. Find programmet på hjemmesiden: www.ungdommensfolkemoede.dk/program
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I stadepladserne kan unge møde aktører fra alle hjørner af 
samfundet; interesseorganisationer, politiske partier, græsrødder, 
virksomheder, tænketanke med flere. I stadepladserne står 
repræsentanter fra organisationerne, der indgår i dialog med 
festivalgæsterne. De deltagende organisationer spænder over en 
bred faglighed, og derfor er UFM relevant både for forskellige 
ungdomsuddannelser og forskell ige fag, eksempelvis 
samfundsfag, dansk, historie og økonomi. 

Foruden det spontane møde arrangerer stadeholderne events 
som quizzer, talks, debatter, menneskebiblioteker og meget mere.  

Få overblik over alle de organisationer, der deltager som 
stadeholdere på UFM’19 her:  
www.ungdommensfolkemoede.dk/stadeholdere. 

“Stadepladserne havde lavet arrangementer, der 
var fagligt interessante for mine elever”

Spørgeundersøgelse blandt undervisere på UFM’18

WORKSHOPSSTADEPLADSER
Workshops er et af kerneelementerne på Ungdommens 
Folkemøde, der henvender sig særligt til unge på ungdoms-
uddannelser. Workshoppene fordrer samarbejde mellem unge og 
de deltagende organisationer og skal tage udgangspunkt i en 
samfundsrelevant problemstilling, der relaterer sig til organisa-
tionernes daglige virke. Det er et krav, at workshoppen er 
inkluderende og har elementer af co-creation; workshoppene skal 
forholde sig til devisen Nutidens Udfordringer skal løses med 
fremtidens borgere. 

Der udbydes omkring 130 workshops i alt af én times varighed. 
Som underviser kan du booke én workshop per dag, og du 
forpligter dig samtidig til at bruge et modul på forberedelse af din 
klasse eller dit hold, hvortil arrangøren tilsender materiale. 
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Ungdommens Folkemøde (UFM) er en oplagt mulighed for at 
rykke undervisningen ud af klasselokalet og ind i en levende 
kontekst, hvor eleverne selv kan gå på oplevelse i 
demokratiet og få afprøvet teori og metode i praksis. Der er 
plads til at gå i dybden med et specifikt emne, og samtidig 
danner rammerne på UFM et rum, hvor eleverne kan 
reflektere og forholde sig til deres omverden og det 
demokratiske samfund, de er en del af. Hermed kan UFM 
bidrage til faglige mål såvel som ungdomsuddannelsernes 
formål igennem mødet med samfundsaktører.  

Undervisere og elever deltager på UFM på vidt forskellige 
måder, og der er gode muligheder for at tilpasse besøget 
den enkelte uddannelse, den enkelte klasse og det enkelte 
undervisningsforløb. 

UFM I 
UNDERVISNINGEN

“Mine elever har opdaget nye måder at engagere 
sig i demokratiet på”

Spørgeundersøgelse blandt undervisere på UFM’18 6



  INSPIRATION TIL 
UNDERVISNINGEN
På de følgende sider giver vi inspiration og gode råd til, hvordan du 
som underviser kan anvende UFM i undervisningen. 

Undervisningsmateriale 
Frem mod UFM’19 lægger vi en ekstra indsats i at udarbejde 
undervisningsmateriale. En gruppe af årsfrivillige arbejder på 
materiale, der indarbejder deltagelse på UFM. Materialet kommer i 
forskellige forløbslængder, forskellige temaer og henvender sig til 
forskellige niveauer på ungdoms-uddannelserne. Materialet 
indeholder læsestof, øvelser til undervisningen og relaterer sig til 
indhold og aktiviteter på UFM’19. Materialet tager afsæt i 
fagbeskrivelser og formåls-paragraffer for forskellige fag og 
ungdomsuddannelser. Læs mere om de forskellige typer af 
materiale på side 10. Undervisningsmaterialet er tilgængeligt fra 
01/06 og kan findes på underviserplatformen: 
 www.ungdommensfolkemoede.dk/underviser  

5 gode råd 
Der er mange forskellige måder at deltage på UFM, da formatet 
lægger op til at kunne tilrettelægges forskellige forløb. På side 8 
giver vi 5 generelle råd til deltagelse, der kan være med til at sikre 
en god oplevelse.  

Empiri og dataindsamling 
UFM er en oplagt platform til at lade eleverne prøve kræfter med 
empiriindsamling og metode. Eleverne ka for eksempel indsamle 
data til en forestående opgave. På side 9 kan du få idéer til 
forskellige måder at indsamle data. 

At være underviser på UFM 
Vi har forskellige tiltag der skal imødekomme undervisere, der 
deltager med deres elever. Læs mere på side 11. 
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5 GODE RÅD TIL EN GOD OPLEVELSE

FORBERED JERES 
DELTAGELSE

GIV TID TIL 
UDFORSKNING

SKAB FÆLLES 
OPLEVELSER

ORIENTER JER I 
PROGRAMMET

Selvom eleverne del-
tager i uddannelses-
øjemed, mener vi, at de 
også bør have tid til at 
udforske deres egne 
interesser. UFM er et 
sted, hvor unge kan gå 
på opdagelse i demo-
krat iet og st i l le de 
spørgsmål , de se lv 
måtte have.

Forbered eleverne på, 
hvordan I ønsker at 
bruge UFM i under-
visningen.  I kan for 
eksempel bruge vores 
undervisningsmateriale, 
arbejde med et specifikt 
tema eller lade eleverne 
lægge deres eget pro-
gram for dagen. 

Festivalpladsen bugner 
med indtryk, og det kan 
derfor være en god idé 
at mødes med eleverne 
i løbet af dagen og 
samle op. Dette kan 
være med til at fast-
holde engagementet 
og støtte de opgaver,  
eleverne arbejder med.  

Planlæg at I sammen 
skal overvære et scene-
show, del tage i en 
aktivitet ved en stade-
plads eller i en work-
shop. Dette giver fælles 
oplevelser og et fælles 
udgangspunkt for at 
diskutere besøget efter-
følgende. 

Programmet er tæt-
pakket, både på de 5 
scener og i staderne. 
Eleverne kan med for-
del danne sig overblik 
og lægge deres eget 
program, inden I an-
kommer t i l fest ival-
pladsen. 

KONSULTER 
ELEVERNE  

UNDERVEJS
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EMIPIRIINDSAMLING
SPØRGESKEMAER OG VOX-
POPS 
På smartphones eller med pen og 
papir kan eleverne indsamle data 
hos de mange unge, der er på 
festivalpladsen.

EKSPERTINTERVIEWS 
Politikere, debattører, fagpersoner 
og mange flere samles på UFM 
for at tale og fortælle om netop 
deres ekspertområder. Elever kan 
derfor oplagt prøve kræfter med 
ekspertinterviewet ved deres 
deltagelse på UFM. 

VIDEOREPORTAGER 
Mange elever benytter UFM til at 
lave stemningsvideoer, reportager, 
kritiske interviews og portrætter. 
Med et kamera i hånden kan 
elever bevæge sig igennem 
pladsen for at fange stemningen 
eller dykke ned i et særligt emne. 

MÅLGRUPPEINTERVIEWS 
På UFM deltager et væld af 
forskellige unge, og eleverne kan 
med en diktafon, et kamera eller 
pen og papir interviewe andre 
unge om deres hverdag, hold-
ninger mm. 

“HER  (PÅ  UFM)  ER  DER  ET  FORUM, HVOR  DIN  
STEMME  RENT  FAKTISK  BETYDER NOGET, OG HVOR 
DU KAN HAVE NOGET AT SKULLE HAVE SAGT.”

Deltager på UFM’18
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UNDERVISNINGS- 
MATERIALE

- Ingen forberedelse nødvendig 
- Temabaserede opgaver  
- Opgaver under festivalen 
- Besøge stader 
- Se indslag på scener

- 1-2 modulers forberedelse  
- Eleverne lægger eget program for dagen 
- Øvelser til forberedelse  
- Opgaver under festivalen 
- Se indslag på scener 
- Besøge stader

- 3-4 modulers forberedelse  
- Eleverne lægger eget program for dagen 
- Materiale til forberedelse   
- Øvelser til forberedelse  
- Opgaver under festivalen 
- Opsamling og præsentation efter deltagelsen 

LANGE FORLØB 

KORTE FORLØB 

MELLEMLANGE FORLØB 

Det undervisningsmateriale, der udarbejdes af vores 
årsfrivillige inddeles i tre typer forløb. Se materialet på 
www.ungdommensfolkemoede.dk/underviser 
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BESØG LÆRERVÆRELSET 
Igen i år vil Gymnasieskolernes Lærer-
forening (GL) deltage som stadeholder på 
UFM med deres lærerværelse. Her kan 
undervisere opleve debatter, oplæg, møde 
undervisere fra andre institutioner over en 
kop kaffe, samt slappe af og hygge sig i 
løbet af dagen.   

NYHEDSBREV 
Vores nyhedsbrev til undervisere holder dig 
opdateret på hvad, der sker på UFM. 
Nyhedsbrevet udkommer ca. hver anden 
måned, og her løfter vi sløret for indslag på 
scenerne, nye tiltag på UFM, hvem der er 
med som stadeholdere mm. Tilmeld dig 
nyhedsbrevet på vores hjemmeside:  
w w w. u n g d o m m e n s f o l k e m o e d e . d k /
undervisernyhedsbrev  

UNDERVISERPLATFORM 
På vores hjemmeside har vi en underviser-
platform med relevant information om UFM, 
inspiration til deltagelse, undervisnings-
materiale og praktiske informationer. Tjek 
underviserplatformen ud her: 
w w w. u n g d o m m e n s f o l k e m o e d e . d k /
underviser 

UNDERVISER PÅ UNGDOMMENS FOLKEMØDE
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NYT PÅ UFM

SPØRGEALLÉEN 
På den lange allé, der fører fra indgangen til 
Valbyparken ned til festivalpladsen, vil 
deltagerne i år blive mødt med spørgsmål 
og kunne stemme med fødderne. Dermed 
kickstarter vi UFM allerede inden deltagerne 
betræder festivalpladsen og der lægges op 
til refleksion og engagement helt fra 
begyndelsen. 

POLITEKET 
Politeket er et område, hvor der er fokus på 
den politiske del af vores demokrati. Her vil 
unge kunne møde politikere, spille vores 
engagementsspil, læse politiske dagblade, 
overvære og involvere sig i indslag på 
Politekets Scene og meget mere. Området 
skal styrke unges forståelse for det politiske 
system og sikre dialogen mellem unge og 
politikere på alle niveauer af det danske 
demokrati.



DEMOKRATISK SELVTILLID 
Danske unge er verdensmestre i viden om 
demokratiet. Dog scorer de lavest, når det 
kommer t i l demokrat i sk se lv t i l l id . 
Eksempelvis tillægges det “at deltage i 
aktiviteter til fordel for mennesker i lokal-
samfundet” eller “at deltage i fredelige 
protester mod love, der opfattes som 
uretfærdige” lav værdi hos danske unge. 
UFM vil understøtte unges demokratiske 
selvtillid og inspirere unge til at udforske 
og tage aktiv del i demokratiet. Inspi-
rationen opstår overalt på festivalpladsen; i 
mødet med samfundsaktører, andre unge 
og ved forskellige installationer. Vi tror på, 
at når unge tages alvorligt og kommer til 
orde styrkes lysten til at engagere sig i 
samfundet.

POLARISERING OG POLITISK 
OPDELING 

Verden er i konstant forandring, og over 
hele Europa oplever befolkninger stigende 
grad af polarisering, og Danmark er ingen 
undtagelse. Ungdommens Folkemøde 
samler hele den danske ungdom, hvor 
unge møder andre unge, der ikke 
nødvendigvis ligner dem selv. Der er plads 
til, at holdninger mødes og brydes, og 
unge får muligheden for selv at opsøge og 
gå i dialog med politikere og menings-
dannere, de er uenige med. Vi tror på, at 
dette vil være med til at styrke fællesskabet 
og skabe større forståelse unge imellem. 

TRE TENDENSER - TRE ÅRSAGER

DEMOGRAFISK UDVIKLING 
Danmarks befolkning bliver ældre og 
ældre, og der er efterhånden flere ældre 
end unge. Dette risikerer at skabe et 
demokratisk hul, hvor unges stemmer 
drukner i undertal. Derfor er UFM en 
platform, hvor unge og beslutningstagere 
mødes i øjenhøjde, og hvor unges 
holdninger, idéer og visioner fylder 
dagsordenen. Vi tror på, at nutidens 
udfordringer skal løses med fremtidens 
borgere - og her er UFM en platform, hvor 
unge får et direkte talerør til beslutnings-
tagere.

1:  ICCS 2016 undersøgelsen
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Festivalen afholdes d. 5.-6. september 2019. 

Festivalen er åben fra kl. 9-16, hvor scener, stadepladser og 
workshops emmer af aktivitet.  

HVORNÅR?

Ungdommens Folkemøde foregår i Valbyparken i det 
område, der hedder Gryden.

HVORDAN?
Transport 
Busruterne 3A og 10 stopper tæt på Valbyparken. De nærmeste 
S-togstationer er Ny Ellebjerg st. og Sjælør st. Se kortet på sidste 
side. 

Overnatning 
Vi arrangerer overnatningstilbud til institutioner, der ønsker at 
overnatte i København i forbindelse med deres deltagelse. Læs 
mere på www.ungdommensfolkemoede.dk/overnatning 

Tilskud til transport 
Ligger din institution i Region Syddanmark, Midtjylland eller 
Nordjylland kan du få tilskud til transportudgifter. Vi dækker 50% 
af udgifterne op til 2500 kr. pr. institution.  
Vi har begrænsede midler til dette, og vi uddeler dem efter først 
til mølle princippet. Skriv til alberte@ungdomsbureauet.dk for 
nærmere aftale. 

HVOR?
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MANGFOLDIGHED PÅ 
UNGDOMMENS FOLKEMØDE

UFM skal være hele ungdommens folkemøde, og det er vigtigt, at 
alle føler sig velkomne uanset baggrund. Derfor skal UFM være en 
inkluderende festival, hvor alle færdes trygt og uden at opleve 
diskrimination på baggrund af ens identitet. Festivalen skal være 
præget af gensidig respekt, og vi tolererer ikke diskrimination.  

I undervisningen  
På UFM er der rig mulighed for at møde et bredt spænd 
organisationer og ildsjæle, der arbejder for åbenhed og inklusion. 
Som underviser er UFM et rum, hvor der kan startes samtaler og 
refleksion om mangfoldighed, inklusion og ligestilling. 

På vores hjemmeside kan du se hvilke organisationer, der deltager 
samt hvilke indslag på scenerne, der netop berør disse emner. 

Tilgængelighed  
I samarbejde med Sammenslutningen af Unge Med Handicap 
(SUMH) har vi udarbejdet en række tiltag, der gør festivalpladsen 
tilgængelig for personer med funktionsnedsættelser; fysiske som 
kognitive. Der er eksempelvis handicaptoiletter, handicap-
parkering, et handicappodie ved Store Scene, samt lagt fortov ud 
på pladsen for at skabe fysisk tilgængelighed. Udvalgte 
arrangementer på scenerne bliver tegnsprogstolket af tegn-
sprogstolkestuderende, og der vil være info-personale til 
rådighed på pladsen. Kontakt projektleder  Pernille på 
pernille@ungdomsbureauet.dk hvis du har spørgsmål til 
tilgængelighed.

Billede af Mathias Bak Larsen
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PRAKTISK

Festivalen afholdes i Valbyparken i 
det område, der kaldes Gryden. 
Følg poppelalléen fra Valby-
parkens indgang og bliv ført 
direkte til pladsen.

Festivalen strækker sig over to 
dage fra d. 5.-6. september 2019. 
Der er åbent fra kl. 9-16.

Der er flere muligheder for at tage  
offentlig transport til og fra 
Ungdommens Folkemøde. Er du 
med tog, er de nærmeste S-
togsstationer Sjælør St. og Ny 
Ellebjerg St. Er du med bud 
stopper 3A ved indgangen til 
Valbyparken.

Frivillige er en helt uundværlig del 
af Ungdommens Folkemøde. 
Eleverne kan som frivillige komme 
med bag festivalen og blive en del 
af et fantastisk fællesskab. Læs 
mere på: 
ungdommensfolkemoede.dk/
frivillig

Der sælges mad og drikke til 
o v e r k o m m e l i g e p r i s e r p å 
festivalpladsen. Festivalen er 
alkoholfri. 

UFM’19

POPPELALÉEN
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VI GLÆDER OS TIL AT SE 
JER I VALBYPARKEN!

Bag Ungdommens Folkemøde  
Ungdommens Folkemøde er arrangeret af organisat ionen 
Ungdomsbureauet. Vi er en non-profit organisation, der har som vision 
at medvirke til at skabe den mest samfundsengagerede ungdom i 
danmarkshistorien. Det gør vi ved at skabe en række platforme, hvor 
unge kan kræve deres stemme hørt, mødes i engagerende fællesskaber 
og dele deres perspektiver på verden. Vi står bl.a. bag bogserien De 
Frafaldne, De Engagerede og De Flygtede, talerskolen og -festivalen 
Røst, projektet Madfællesskaberne og meget mere. Ungdomsbureauet 
tæller i alt 15 ansatte, og desuden er omkring 50 årsfrivillige tilknyttet, 
der særligt arbejder med Ungdommens Folkemøde.  

Nyhedsbrev 
Hold dig opdateret på nye tiltag, hovednavne på scenerne, workshops 
og meget mere gennem vores nyhedsbrev. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på hjemmesiden: 
www.ungdommensfolkemoede.dk/undervisernyhedsbrev 

Kontakt  
For henvendelser og spørgsmål vedrørende undervisning og deltagelse 
på UFM’19 kontakt:  
Alberte Bau Larsen  
T: 60 46 19 18  
M: alberte@ungdomsbureauet.dk 
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