
 

Forslag til arbejdsprogram 2018 

Indledning 

NAU’s formål er at understøtte ungdomsrådene i Danmark. Det årlige arbejdsprogram er derfor et 

redskab til, hvordan NAU bedst understøtter ungdomsrådene i det kommende år. Det gælder både ift. 

den direkte kontakt til medlemmerne, men også ift. hvordan vi udvikler den bedste organisation til 

formålet og hvordan vi politisk arbejder for bedre forhold for ungdomsrådene. 

Arbejdsprogrammet for 2018 er opdelt i 3 dele; medlemmer, organisation og politik, hvortil der er 

knyttet en række emner og målsætninger for året.  

Unge stemmer - nye veje til demokratisk deltagelse 

Arbejdsprogrammet bærer præg af projektet “Unge stemmer - nye veje til demokratisk deltagelse”, 

som NAU udfører i samarbejde med Tuborgfondet og Tænketanken Mandag Morgen i hele 2018. 

Projektet indledes i 2017 med en bustur, som med 40 nøglepersoner skal undersøge unges 

samfundsengagement i hele landet. Denne viden skal derefter spredes til en bred gruppe af unge, 

organisationer, myndigheder mm. Især skal projektet komme ungdomsrådene til gode, hvor vi bl.a. vil 

afholde workshops og konferencer hos de enkelte ungdomsråd og inddrage projektet på bl.a. de 

nationale arrangementer. Målet er at styrke unges samfundsengagement, styrke ungdomsrådene og 

skabe rammer for inddragelse af flere unge i demokratiet.  

Medlemmer 

Uddannelse 

NAU stræber hele tiden efter at blive en mere kompetent og effektiv organisation, bl.a. så NAU kan 

assistere medlemmerne på bedste vis, så vores fælles styrker gør en forskel på lokalt plan. 

Derfor ønsker NAU i 2018 at arbejde videre med uddannelse af organisationens medlemmer såvel 

som kompetenceudvikling af NAUs sekretariat og ledelse. 

NAU vil i 2018: 

● Arbejde for at afholde en sommercamp arrangeret af frivillige, der både skal styrke 

medlemmernes kompetencer og styrke fællesskabet i organisationen 

● Uddanne 10-15 ambassadører til projektet “Unge stemmer - nye veje til demokratisk 

deltagelse” 

● Investere i kompetenceudvikling af ledelsen og sekretariatet  

● Afholde mindst 10 workshops hos ungdomsrådene for at opkvalificere medlemmerne  



 

Besøg hos ungdomsråd 

NAU mener, at medlemsbesøg på et kontinuerligt plan er en vigtig del af vores virke som 

organisation. Uden vores medlemsråd, er NAU fortsat ingenting, derfor skal vores fokus på besøg hos 

de ungdomsråd, der er medlemmer, prioriteres. Det vil i 2018 være NAU’s prioritet særligt at besøge 

de råd under opstart, og de råd der ikke er medlemmer af NAU. 

  

NAU vil i 2018: 

● Besøge 40 medlemsråd igennem projektet “Unge Stemmer, Nye veje til demokratisk 

deltagelse”. 

● Kontakte  og rådgive ungdomsråd, der ikke er medlemmer af organisationen og er under 

opstart. 

 

Netværk mellem medlemmer 

Netværket mellem NAUs medlemsråd er grundstenen i NAUs identitet og derfor noget, som NAU 

fortsat vil være facilitator for. Sparring, samarbejde, og erfaringsudveksling mellem medlemmer er 

nogle af NAUs højest prioriterede værdier. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat sætter fokus på at bruge 

disse værdier som værktøjer til fremmelsen af ungdomsrådenes arbejde. Vi ønsker at skabe en 

endnu bedre dialog mellem NAU og medlemsrådene, samt medlemsrådene i mellem. 

NAU vil i 2018: 

● Øge hyppigheden af opslag i “NAU Fællesforum” 

● Have mere fokus på samarbejder på tværs af råd, både til de nationale arrangementer og i 

den daglige rådgivning 

● Sætte fokus på tilbud der involverer flere råd  

 

Organisation 

Frivillighed 

NAU er en organisation i vækst. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan vi organiserer 

arbejdet i organisationen, så det bedst støtter op om vores formål. I en organisation som baserer sig 

på frivilligt arbejde, er det vigtigt at arbejde med hvordan flere frivillige bliver en større del af 

organisationens daglige arbejde. Det er samtidig vigtigt for os at højne gennemsigtigheden i 

organisationen og gøre distancen mellem medlemmerne og ledelsen mindst mulig.  

NAU vil i 2018: 



 

● Oprette nationale udvalg som inddrager medlemmerne i konkrete opgaver 

● Udarbejde en frivilligstrategi, som giver bud på, hvordan flere frivillige inddrages og 

undersøger mulighederne for frivillighed på regionalt plan 

 

Medlemmernes organisering og struktur 

Samtidig med at NAU skal have fokus på vores interne organisering, er det også oplagt at kigge på 

organiseringen i de enkelte ungdomsråd. NAU anerkender, at der er behov for at tilpasse 

organisationen til de nye tipstilskudsregler. Dette giver dog samtidig en mulighed for at arbejde med 

medlemmernes interne organisering, så den kommer til at passe til det enkelte ungdomsråd.   

NAU vil i 2018: 

● Støtte medlemmerne i at tilpasse deres vedtægter til NAU’s nye medlemsdefinition 

● Arbejde for at understøtte medlemmernes interne organisering og udbyde uddannelse i 

organisering til medlemmerne 

 

Organisationskultur og identitet 

 

I NAU ønsker vi fremadrettet at have et øget fokus på organisationskulturen og 

organisationsidentiteten. NAU ønsker at skabe en større sammenhængskraft i organisationen, og at 

medlemmer føler sig som en del af organisationen. Det er vigtigt at have et fokus på vores fælles 

identitet, da den binder os sammen til en stærkere organisation. En stor del af medlemmernes 

udbytte af NAU’s aktiviteter ligger i det fællesskab, mange forbinder med NAU. Dette ønskes der øget 

fokus på, da vi i fællesskab danner NAU som organisation.  

NAU vil i 2018:  

● Arbejde for at italesætte fællesskabsfølelsen i NAU, bl.a. i forbindelse med de nationale 

arrangementer og medlemsbesøgene 

● Arbejde for et stigende antal deltagere til de nationale arrangementer 

 

Politik 

Lovgivning 

I 2017 vedtog NAU en ny politisk strategi, som fastslår, at NAU skal arbejde for, at der vedtages 

lovgivning, som forpligter kommunerne til at opfordre til oprettelsen af ungdomsråd. Samtidig skal 

NAU arbejde for gøre ungepolitikker lovpligtige. NAU skal derfor i 2018 arbejde med lovgivning som 



 

redskab til hhv. at udbrede ungdomsråd til flere kommuner og at sikre unge indflydelse i 

kommunerne. 

NAU vil i 2018: 

● Udarbejde en publikation om ungdomsråd og ungepolitikker samt om, hvorfor man skal 

lovgive på området rettet mod Folketingets politikere 

● Indlede dialog med relevante ordførere og ministerier om muligheden for lovgivning 

 

Offentlig meningsdannelse 

Der er i øjeblikket stor debat om, i hvilken grad og på hvilken måde unge deltager, og bør deltage, i 

samfundet. Da demokrati og samfundsengagement udgør kernen af NAU’s grundlæggende ide, er det 

derfor vigtigt at bidrage til denne debat. Det er i denne debat især vigtigt at gøre opmærksom på de 

barrierer unge møder for at engagere sig og at nye, mere utraditionelle måder at engagere sig på, 

også bør anerkendes som værende samfundsengagement. Det er derfor også for NAU vigtigt at have 

et større fokus på at være synlige i medierne med henblik på at ungdomsråd skal være mere alment 

kendt blandt danskerne. Dette styrker både NAU som organisation, men også medlemmernes 

mulighed for at få indflydelse ude i kommunerne, fordi ungdomsråd dermed har større legitimitet. 

NAU vil i 2018: 

● Bidrage til dagsordenen igennem projektet “Unge Stemmer - nye veje til demokratisk 

deltagelse” igennem 7 konkrete aktiviteter i 2018.  

● Søge at deltage i debatter og arrangementer vedr. unges samfundsengagement for at gøre 

vores holdning gældende, f.eks. på Folkemødet 

● skrive flere læserbreve og debatindlæg til medier evt. i samarbejde med andre, fx politikere 

eller organisationer, for at få større gennemslagskraft i de danske medier  


