
Arbejdsprogram 2014

For medlemmerne
NAU er for og af medlemmerne – hvilket er den røde tråd i alle af 

foreningens aktiviteter. I løbet af 2013 var efterårets kommunalvalg NAU’s 

helt store fokus, det afspejlede sig også i vores medlemsaktiviteter. Det vil 

ændre sig i 2014, hvor anderledes arrangementer og konkrete kompetencer 

vil komme mere i fokus. 

Bryd rammerne for medlemsaktiviteter

NAU skal afsøge muligheden for at lave arrangementer, der er begrænset til 

færre råd: Fx regionalt eller ud fra råd der har bestemte problemer. 

Som netværksorganisation for lokale ungeaktører, er medlemmerne i NAU 

meget forskellige. Derfor bør aktiviteterne i NAU afspejle denne 

forskellighed. Ved at bryde rammerne for et medlemsarrangement vil vi 

styrke den kreative proces og få både medlemmerne og NAU til at åbne 

øjnene for andre muligheder. Eksempelvis kunne en medlemsaktivitet have 

større fokus på fysisk aktivitet og måske udføres i samarbejde med 

spejderbevægelsen. Det ville både give anderledes arrangementer, samt 

åbne op for alternative samarbejdspartnere. 

Kompetencegivende arrangementer

NAU skal i højere grad fokusere på de kompetencegivende dele af 

medlemsaktiviteterne. Som følge af afslutningen på kommunalvalget i 

2013, vil NAU skulle fokusere mere på andre aktiviteter, der eksempelvis 

kan kræve kompetencegivende redskaber indenfor eksempelvis 

fotografering, retorik, håndtering af medier, elevatortaler, festivalstyring,  

fundraising, mødeledelse m.v. 



Et netværk med kultur og demokrati

Netværket, som ungdomsrådene danner, bygger på en fælles ildhu for 

ungdomskultur og vi unges muligheder for at styrke vores lokalsamfund. 

Men hvad er mest i fokus hos ungdomsrådene? Hvad er de enkelte 

ungdomsråds eksistensgrundlag? Der vil i løbet af 2014 blive arbejdet på at 

klarlægge dette. Et andet spørgsmål kan lyde, om også ungdomskulturhuse 

skal organiseres i NAU. Dette skal belyses med en medlemsundersøgelse, og 

debatten herom skal tages i NAU i løbet af 2014.

Derudover vil der generelt blive undersøgt, hvad de enkelte medlemmers 

primære fokus er for på den måde at kunne være dem mere behjælpelige. 

NAU skal arbejde aktivt for, at de forskellige råd skal kategoriseres, for at 

kunne lave ’særarrangementer’ for fx de kulturelle råd, de politiske råd eller 

andet. Det vil forstærke erfaringsudvekslingen. 

Et samlet Netværk af Ungdomsråd

Det netværk, NAU dannes af, bygger på vores fælles visioner og entusiasme 

for en levende ungdomskultur og et levende demokrati blandt unge. Dette 

netværk skal vi styrke, ved fælles visioner gennem fortællinger, historier, 

traditioner og gennem et unikt socialt fællesskab. Dette skal løbende 

udvikles gennem alle vores medlemsaktiviteter i 2014. Dette vil give 

medlemmerne et sammenhold, og ved at kende hinanden er det også lettere 

fx at samarbejde ungdomsrådene i mellem. Derudover vil det også give 

større tilknytning til NAU og kan måske få flere til at gøre brug af 

organisationen. 

Medlemsbesøg hos alle medlemmer

Netværket af Ungdomsråd skal inden udgangen af 2014 have besøgt 

samtlige medlemmer. Som en del af arbejdsprogrammet 2013, blev det 

vedtaget, at alle ungdomsråd skulle være besøgt over en to-årig periode. 

Denne besøgsrunde har vi til hensigt at fuldføre i 2014. Medlemsbesøgene 

har den vigtige opgave at mindske afstanden og øge kontakten mellem 

medlemmerne og NAU.  



Medlemspleje

NAU skal i løbet af 2014 øge medlemsplejen, med det konkrete henblik at 

undgå nedlæggelsen og lukning af ungdomsråd. Dette skal være et 

tværgående fokus, som bl.a. skal ske gennem de ovenstående punkter om 

større dialog, kompetencegivende redskaber og undersøgelse af de 

nuværende medlemmers behov. Naturligvis skal NAU fortsat arbejde aktivt 

for flere ungdomsråd, men de seneste års erfaringer begrunder også 

vigtigheden af en god medlemspleje. Dertil kræves en klarere definition på 

hvad et ungdomsråd er. Der skal være et centralt kommunikeret svar på 

”hvad er et ungdomsråd”. 

NAU skal arbejde aktivt for, at alle ungdomsråd skal have mulighed for at få 

en kompetent kommunal kontaktperson. 



Demokrati

Ungeinddragelse og demokrati er blandt de vigtigste af vores mærkesager, 

og derfor skal vi i 2014 arbejde på at udbrede disse på forskellige måder. 

Dette kan ske både vha. samarbejde med andre organisationer og ved forsat 

at sætte fokus på disse temaer i medierne. 

Samarbejde

I NAU har vi mange og solide samarbejdspartnere, der har inspireret til 

mange fede tiltag og ideer, som vores medlemmer har draget nytte af 

gennem årene. Vi må derfor bevare og styrke disse samarbejder. 

Derudover vil vi også forsat være åbne overfor nye, relevante 

samarbejdspartnere. 

Landspolitisk dagsorden 

Ungdomsråd har fået større rolle i nationale medier. Det kan skabe god 

grobund,for et solidt lobbyarbejde i en national politisk arena. Vi må derfor 

være gode til at pleje det netværk, vi har med politikere og embedsmænd, 

der arbejder i folketinget. Ungdomsråd skal på en national dagsorden, og 

dette kræver derfor et tæt og godt samarbejde. Det kan betragtes som en 

spæd start, der kan udvikle sig på mange forskellige måder.

NAU skal arbejde med en kampagne til det næste Folketingsvalg, hvor vi skal 

fortælle politikerne, hvor vigtige og værdifulde ungdomsråd er. 

International inspiration

Medlemmer fra ledelsen har før været på besøg over Øresund hos vores 

søsterorganisation Sveriges ungdomsråd. Dette var en inspirerende og 

givende tur, hvor vi tog mange gode ideer med retur. Vi vil derfor i løbet af 

2014 arbejde på at besøge lignende netværk i andre lande, hvor lokale råd 

inviteres til at deltage i udvekslingen. Vi vil også arbejde på at 

videreformidle den internationale læring til ungdomsrådene. 



Fastholdelse af vores værdier

Samarbejde er vigtigt for en organisation som NAU, men endnu vigtigere er 

egne værdier. NAU skal derfor arbejde på at definere nogle grundværdier 

for organisationen. Vi skal fremover ikke være villige til at gå på kompromis 

med disse, når de er defineret. Vi arbejder derfor fortsat uden for det 

partipolitiske spektrum. Vi må bevare vores identitet, og vores samarbejder 

skal altid være til gavn for vores medlemmer. 

NAU er positive over for samarbejder, men skal også turde stille sig kritisk 

over for tiltag, der går imod vores værdier – dette skal vi også ytre os om i 

medierne. 



Organisation 

NAU har i løbet af de sidste par år haft meget fokus på det organisatoriske. 

Dette har bl.a. indbefattet et helt nyt grafisk udtryk og logo, samt 

udviklingen af en kommunikationsstrategi. Dette er lykkedes, og der vil 

derfor ikke blive lagt ligeså meget vægt på denne del i 2014 som de sidste 

to år. 

Gentagen kampagne 

En kampagne, der udføres af alle medlemmer, er en god måde at sætte et 

emne i fokus over hele landet. Dette så vi bl.a. til KV13, hvor vi med 

kampagnen sjovere.nu satte fokus på unge og kommunalvalg. 

Der kunne i 2014 udvikles en kampagne med et bredere budskab, som ville 

kunne udvikles og genbruges mange år frem. Et muligt budskab kunne være 

”ungdomsråd i alle kommuner”,  derfor er ungdomsråd en god idé” el.lign. 

Dette kan fx gøres ved brug af alternative kampagneformer såsom guerilla 

marketing.

Årlig medlemsundersøgelse 

Det er et mål at der én gang om året skal foretages en 

medlemsundersøgelse fremover. Dette skal ske for at give NAU et billede af 

medlemmerne og derigennem kunne tilpasse organisations kræfter efter 

deres behov. Kender NAU medlemmerne godt, kan vi bedre hjælpe dem og 

lave relevante arrangementer. 

Arbejde for mere mangfoldighed i ungdomsrådene

Et af de store problemer for langt de fleste ungdomsråd er, hvordan man får 

et bredt sammensat ungdomsråd. Der er en tendens til at det er unge fra de 

gymnasielle uddannelser der sidder i ungdomsrådene. Dette er en 

udfordring som mange af vores medlemmer har svært ved at løse. Derfor er 

det NAUs opgave at undersøge hvordan sammensætningen af ungdomsråd 



kan blive bredere. Herunder skal NAU arbejde for at skabe bedre relationer 

til relevante elev- og arbejdsmarkedsorganisationer. 

Nye medier

NAU har i løbet af 2013 været mere i medierne end nogensinde før. Det er 

dog primært den samme type medier vi har optrådt i. I løbet af 2014 vil vi 

derfor søge at gøre os bemærkede i mere folkenære landsdækkende medier 

fx gratisaviser. 

Derudover vil vi i 2014 også arbejde på at gøre mere brug af filmmediet. 

Idégrundlag

NAU skal definere sit idégrundlag og arbejde målrettet mod at definere 

hvilke typer ungdomsinitiativer der kan organiseres under NAU. En central 

del af dette arbejde skal være at lave et værdisæt for organisationen. 


