Forslag til udmøntning af genopstartspakke for uddannelsessøgende (2 mio. kr.)
Baggrund
Mange unge har gennem hele perioden med corona virus oplevet, at deres hverdag er blevet meget anderledes. En stor del af undervisningen på
uddannelsesinstitutionerne har været gennemført som on-line undervisning, og det sociale samvær med kammerater og medstuderende, har været
reduceret til at mødes on-line eller i små grupper. Det har givet store udfordringer og mange har oplevet ensomhed.
Udfordringsbillede
Den langvarige Corona nedlukning har givet udfordringer for de studerende og for byen som helhed.
De nye studerende har næsten udelukkende haft on-line undervisning, uden fysisk kontakt til undervisere og medstuderende, det har og har haft stor
betydning for de studerendes trivsel. De føler ikke tilknytning til uddannelsesmiljøet, har ikke lært byens kultur- og fritidsliv at kende. De er ikke en del af
byens cafe- og handelsliv.
Boligorganisationerne oplever at der er tomme ungdomsboliger og ingen ventelister på de mest attraktive ungdomsboliger. De nye studerende er enten
ikke flyttet til byen, eller flytter måske tilbage til det lokalområde de kom fra, for at bibeholde den sociale kontakt de havde der og modtager on-line
undervisning i de rammer.
På grund af den nedsatte aktivitet i nogle brancher (cafe, restaurant og detailhandel) er det vanskeligt for de studerende at få praktikpladser eller studiejob.
Det betyder bl.a. at internationale studerende uden studiejob også er afskåret fra at få SU og dermed må spare på udgifter til husleje mm.
Samtidig er der også færre studerende som vælger karrierevejen som iværksætter under eller efter endt uddannelse, det giver mindre erhvervsaktivt på
længere sigt.
De studerendes reaktioner på COVID-19 har også givet Aalborg Kommune udfordringer. Frafald på uddannelserne og fraflytning giver omsætningsfald i
restauration og handel, risiko for lavere beskæftigelse pga. dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, færre iværksættere og dermed mindre vækst i
erhvervslivet.
De samlede udfordringer betyder, at der nu er brug for en særlig indsats for at Aalborg nu og i fremtiden skal være Danmarks bedste uddannelsesby, som
kan tiltrække unge, generere vækst og udvikling i erhvervslivet, samt udvikle byens kultur- og fritidsliv.
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På denne baggrund har Budgetforligspartierne 08.02.21 besluttet at afsætte en ramme på 2,0 mio. kr. til at afhjælpe ensomhed for de uddannelsessøgende.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har med udgangspunkt i budgetforligspartiernes beslutning nedsat en Task Force, som har givet input til løsning af
udfordringerne. Der har været afholdt 2 møder i Task Forcen.
Følgende konkrete forslag til initiativer for unge uddannelsessøgende er opdelt i to dele: En del som udmøntes med udgangspunkt i de unges egne ideer til
aktivitet (Unge genopstartspuljen) og en konkret del, som tager udgangspunkt i forvaltningens erfaringer med aktiviteter for de unge, herunder sårbare
unge.

”Unge genopstartsgruppen” en vigtig partner
Sundheds- og Kulturforvaltningen har nedsat en gruppe af unge og studerende1 – ”Unge genopstartsgruppen”. Gruppen har til opgave at give ideer til
aktiviteter - for og sammen med de unge - som kan bryde det negative billede pga. corona nedlukningen, og samtidig give de unge et tilhørsforhold til
uddannelsesbyen Aalborg på kort og på langt sigt.
Det er de unge, som kender de uddannelsessøgendes udfordringer, og gruppen forventes at blive et konstruktivt dialogforum og aktiv initiativtager, når
genopstartspakken for de uddannelsessøgende skal implementeres. ”Unge genopstartsgruppen” sekretariatsbetjenes af Direktørens Sekretariat samt
konsulenter fra Fritid- og Kultur.
Der afsættes en pulje på 500.000 kr. som ”unge genopstartsgruppen” i samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen skal udmønte til
genopstartsaktiviteter med særlig fokus på ”ung til ung” aktiviteter, der kan gennemføres her og nu og ved genåbningens start; herunder udvikling af nye
kanaler/metoder til at nå målgruppen.
Konkrete indsatser til understøttelse af fællesskaber for unge
Foreninger og aftenskoler har en særlig plads i samfundet og skaber et ståsted for mange og særligt unge mennesker. Med baggrund i de nationale
undersøgelser omkring unges trivsel under nedlukningen det seneste år, har foreninger og aftenskolers betydning for at skabe fællesskaber ikke været
tydeligere end nu.
Med de seneste lempelser omkring udendørs foreningsaktivitet ift. forsamlingsforbuddet, vil foreninger og aftenskoler være et af de første steder hvor netop
fællesskaber kan etableres (og genetableres). Derfor er der behov for konkrete indsatser, der kan understøtte foreningerne og aftenskoler i at tage yderligere
ansvar for at unge i aldersgruppen 16 til 25+ årige igen kan opleve værdifulde relationer og fællesskaber.
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Gruppen repræsenterer uddannelsessøgende fra alle uddannelsesretninger: De videregående uddannelser, ungdomsuddannelserne, herunder erhvervsuddannelse, samt
Ungebyrådet og beboere i ungdomsboliger m.fl.
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Indenfor kulturlivet vil der ligeledes være gode muligheder for at styrke fællesskaber for unge uddannelsessøgende. På denne baggrund indeholder
nedenstående forslag initiativer indenfor kulturlivet, der vil bringe de unge, som er udfordret pga. COVID-19 nedlukningerne, tilbage til en situation med
gode oplevelser i Aalborg

Forslag til iværksættelse af genopstartspakke for uddannelsessøgende / unge
BEVILLINGEN PÅ 2 MIO. KR. TIL AKTIVITETER FOR UDANNELSESSØGENDE (2 MIO. KR.)
Forslag til genopstartsinitiativer
Aktør

Aktivitet

Indhold / fokus

Tidsramme

Forslag bevilling

”Unge
genopstartsgruppen” i
samarbejde med
Sundheds- og
Kulturforvaltningen gen.

Unge skaber
aktivitet/fællesskaber for
andre unge

Pulje til etablering af ”ung til ung” initiativer, hvor de unge selv genererer konkrete
projektideer og gennemfører. (erfaringer fra Århus)

Marts – oktober
2021

450.000 kr.

Unge genopstartsgruppen har på første møde nævnt følgende ideer: Fælles aktiviteter i
naturen, udendørs aktiviteter, body-ordning, on-line kahod, virtuel fællesspisning mm.
Gruppen vil på kommende møder udvikle og konkretisere en række forslag til aktiviteter.
Der igangsættes ”her og nu aktiviteter”
Unge genopstartsgruppen skal indenfor rammen komme med forslag til nye kanaler og
veje til kommunikation til og med de uddannelsessøgende.

Sundheds- og
Kulturforvaltningen

Information om aktiviteter
Fritid- og kulturområdet
(kampagne /portal)

Etablering og markedsføring af On-line tilgængelig portal/platform, SoMe-kampagner, som
viser udbuddet af aktivitetsmuligheder i Aalborgs Fritids- Kulturliv mm.

April 2021

100.000 kr.

Sundheds- og
Kulturforvaltningen og
Boblberg.dk

Boblberg.dk –
aktivitetsmodul

Aalborg Kommune har tilbud borgerne i kommunen at gøre brug af Boblberg.dk for
komme i kontakt med andre med de samme interesser og derved opnå fællesskaber.
Boblberg.dk udvides med et aktivitetsmodul i en periode på 2 år. Det vil herefter være
muligt at finde alle aktiviteter i kommunen, der tilbydes fra eksempelvis fritids- og
kulturafdelingen, klubber og foreninger via Boblberg.dk. Boblberg bliver således en portal
med mulighed for overblik over mulige aktivitetsmuligheder også for de unge.

April 2021

50.000 kr.

KORMA i samarbejde
med HUSET

”Baggårdsfest på en
hverdags aften” – koncerter
ved ungdomsboliger.

Unge musikere stiller op til udendørs koncerter ved Ungdomsboligerne 15 forskellige
steder og spiller 45 koncerter i alt af 20 min. varighed. Hvert ungdomsboligkompleks får 3
koncerter. For at gøre det tilbagevendende. Aktiviteten forløber hen over en måned.

Marts/april

150.000 kr.

Kan evt. gentages i efteråret.
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Studenterhuset, UCN og
andre relevante
organisationer

Fællesspisning i
Studenterhuset med socialt
samvær.

I et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og andre relevante organisationer, vil
Studenterhuset skabe en række fællesspisningsarrangementer som henvender sig særligt
til de socialt isolerede unge. Arrangementerne ligger en hverdag om ugen i otte uger i
træk.

Ved genåbning

120.000 kr.

Ved genåbning
marts /april 2021

200.000 kr.

Ved genåbning
marts /april 2021

300.000 kr.

Arrangementerne søges realiseret i et samarbejde med otte forskellige restauranter fra
Aalborg, som hver især laver mad til et af fællesspisningsarrangementerne. Det gør hver
aften til noget helt specielt og samtidig får restauranterne mulighed for at markedsføre sig
lidt overfor de studerende.
Til fællesspisningsarrangementerne vil der ud over spisning være forskellige aktiviteter der
inviterer til socialt samvær. Der bliver tale om brætspil, musik, comedy o. lign.
Alt afhængigt af de til enhver tid gældende restriktioner kan der deltage op til 150
studerende per aften. Arrangementerne kan sættes i værk når restriktionerne tillader
minimum 20 mennesker at forsamles.
Fritidsafdelingen i
samspil med de nævnte
aktører

Understøtte de unges
arenaer for fællesskaber

Mange unge søger mod andre fællesskaber end de folkeoplysende foreninger. Derfor skal
”selvorganiserede grupper”, selvejende og kommunale institutioner, herunder fx GAME
Streetmekka, DGI-Huset, svømmehaller, idrætsanlæg etc. også skulle kunne understøtte de
unges muligheder for mødes.
Arrangementer og aktiviteter i idræts- og fritidsfaciliteter





Del af partnerskabsaftaler mellem
foreninger og
Fritidsafdelingen

Etablering af nye
foreningsfællesskaber/aftenskoletilbud for unge

GAME Streetmekka Aalborg (Fridayjams og åbne træninger, udendørs parkour,)
DGI Huset (udendørs åbne træninger og ungeevents, fx crossfit)
Svømmehaller (rabatordninger til svømme- og motionshold samt Wellness)
Idrætsanlæg (fx specialfaciliteter som atletikstadion, Aalborg Cable Park,
Gigantium, Nørresundby Idrætscenter, Haraldslund, MTB spor, stier og
vandreruter)

Foreninger og/eller aftenskoler understøttes i at etablere foreningsfællesskaber for unge.
Det skal være en strategisk og agil pulje der anvendes målrettet til aktiviteter og indsatser i
regi af foreninger/aftenskolers indsatser, der virker i tæt relation til de unge og som kan
sikre at de unge forbliver foreningsaktive.
Eksempler på konkrete tilbud som kan igangsættes
Foreninger:
Outdooridræt og friluftsliv (fx MTB, løb, gåture, orienteringsløb, SUP, Kajak, roning, vandski,
wakeboard, crossfit, Åben vand svømning, vinterbadning, ridesport)
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Klassiske udendørs foreningsaktiviteter (fx tennis/padel, fodbold, håndbold, volleyball,
basketball, skydning, discgolf, minigolf, ultimate, bueskydning, dans, golf, rugby, amerikansk
fodbold, duathlon/triathlon)
Aftenskoletilbud
(fx byvandringer med fokus på lokalhistorie, udendørs yoga/pilates, håndværksfag,
udendørs madlavning, foredrag, mindfullness)
Fritidsafdelingen

Study Aalborg Playmaker

Etablering af en guide-funktion, der tager direkte dialog med hver enkelt nye studerende og
guider dem hen til en forening/aftenskole/aktivitet/etc. når de bosætter sig i kommunen og
starter uddannelse. Lige nu tages der kontakt til de unge, som er startet på uddannelse
under COVID-19 nedlukningen.

April 2021

250.000 kr.

Denne funktion vil skabe en systematisk tilgang til at sikre at alle unge i målgruppen guides
til enten et fællesskab eller alternativt får mulighed for at anvende deres kompetencer (fx
en ung tilflytter der er uddannet håndboldtræner, kommer i direkte kontakt med en
relevant forening). Dette skaber både netværk og tilhørsforhold, der er med til at modvirke
ensomhed, frafald fra uddannelse etc.
Aalborg Kommune har tidligere afprøvet projektet ”Sport2Go” med gode erfaringer.
Projektet havde som formål at få flere unge studerende med i foreningsfællesskaber via
fleksible foreningstilbud Projektet var forankret i relation til Playmakerfunktionen i
fritidsområdet.
Eks. Klubber/foreninger tilmelder sig ”ordningen” og tilbyder fleksible medlemskaber
således at de studerende kan ”shoppe” fra aktivitet til aktivitet
Fritidsafdelingen i
samspil med
idrætsmødets aktører

Matchmaking Event mellem
foreninger og Studerende
under Idrætsmødet

Uddannelsesinstitutionerne inviterer foreninger til et ”Matchmaking Event” på
havnefronten under Idrætsmødet, der skal koble de studerende med relevante
foreningsaktiviteter. Her udnyttes de fede rammer/arenaer som Idrætsmødet stiller til
rådighed.

3- 6 juni 2021

200.000 kr.

Center for Mental
Sundhed

Kulturvitaminer for unge
uddannelsessøgende, der
oplever ensomhed og
mistrivsel

6 ugers gruppeforløb á 2 ugentlige kursusgange for unge uddannelsessøgende, der oplever
ensomhed. Gruppeforløbet indeholder aktiviteter på biblioteket, Historisk Museum og i
Center for Mental Sundhed (lær at lytte til musik).

Ultimo marts
2021

120.000 kr.

Formålet er gennem forskellige kulturaktiviteter at forbedre de unges mentale sundhed,
bringe dem ud af social isolation og give dem nye redskaber til at fastholde mental
sundhed.
Kapaciteten er fra ultimo marts 2021 til marts 2022 at afvikle 6 hold med mellem 12-16
deltagere på hvert hold.
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Den rytmiske i Nordkraft

Fællessang/kor
Morgensang
Dans / Salsa

Der tilbydes 3 forskellige aktiviteter for en gruppe uddannelsessøgende (gruppestørrelse
afhænger af corona restriktioner): Fællessang/kor, Morgensang og Dans/Salsa

6. april -30. juni

60.000 kr.

15 aug. – 31 okt.

Fællessang/kor 12 ugers gruppeforløb af 2 timer april – ultimo juni (digitalt)
Fællessang/kor 11 ugers gruppeforløb af 3 time august til oktober (fysisk)
Morgensang gruppeforløb 1 time pr uge i 23 uger
Dans/salsa gruppeforløb 2 timer pr. uge i 23 uger

Studerende, Biblioteket,
DGI, Dansk Firmaidræt,
Studenterhuset andre
studenterorganisationer,
frivillige mfl.

”Her og nu aktiviteter ”

Online strikke-klub: (evt. flere klubber) Strikkeklubben inviterer 5-6 personer ind i et
strikkeunivers, hvor en ung
Online madklubber: Madklubben inviterer 5-6 personer ind. Man aftaler, hvornår man
laver mad og spiser sammen online. Evt. Efter samme ret – og med inspiration fra
hinanden.

Marts

0 kr.
Indgår under
”Unge skaber
aktivitet/fællesskaber
for andre unge

Serie-klubber: 5 personer inviteres til “serietorsdag”, hvor man hver torsdag mødes og ser
et afsnit af en serie sammen. Grupperne inddeles efter, hvilken serier man gerne vil se.
Safari-ture: Aalborg Kommune udbyder “gå-safari forløb”, hvor unge/studerende tilmelder
sig á 3 ture ad gangen. Eksempler:
Gå-tur til: Egholm, - Tur til Verdens Ende (Nørresundby),
Gavlmaleritur med Lars Bonde, Tur til Lundby Bakker, Tur til Hammer Bakker, Tur til Rebild
bakker
Frisbee-golf: Introduktion til Frisbee-golf i Aalborg Ø.
Rulle-tur: Rulleskøjtetur - arrangeret af en rulleskøjteforening - fx til Lufthavnen. Madpakke
med – vi giver te/vand evt.
Online spille-klub: Ung “guide” deltager – og guider efterfølgende over på Boblberg
og/elller i grupper
Læseklub: Ung “guide” deltager – og guider efterfølgende over på Boblberg og/eller i
grupper
Gyserlæseklub: Ung “guide” deltager – og guider efterfølgende over på Boblberg og/eller i
grupper
Silent reading party (man læser hver for sig – men sammen): Ung “guide” deltager – og
guider efterfølgende over på Boblberg og/eller i grupper
Unge med musikinteresse: Ung “guide” deltager – og guider efterfølgende over på
Boblberg og/eller i grupper
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Studieteknik: Ung “guide” deltager – og guider efterfølgende over på Boblberg og/eller i
grupper
Beløb til nye idéer - evt. Inspireret af Studenterhuset i Århus - fx:
Movie Night
Do it like a Dane (rugbrødsmadder online sammen)
Virtuel skattejagt – Stay-at-home Scavenger Hunt
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