
Det gode ungdomsliv i København  
– når vi bestemmer!
Unge fra Tingbjerg, Mjølnerparken og Bispebjerg fortæller 
om deres ønsker og visioner for det gode ungdomsliv, når 
forsknings- og udviklingsprojektet De Unges Stemme hol-
der konference mandag den 14. maj 2012 kl. 16.00 – 20.00. 
Konferencen afholdes i biblioteket på Rentemestervej 76, 
2400 NV. I Salen på 3. sal. Det er gratis at deltage i kon-
ferencen. Da der er begrænsede pladser (der tildeles efter 
først til mølle princippet) er tilmelding nødvendig. Tilmel-
ding skal ske til pelle@spuk.dk.

16.00 – 16.10  Velkommen ved Centerchef Jesper Blådal-   
   Hansen, Center for Forebyggelse og Rådgiv-   
   ning, Københavns Kommune
16.10 – 16.40  Om De Unges Stemme ved Ph.D. stud. Mette   
   Bladt, Roskilde Universitet
16.40 – 17.40  De unge afholder workshop
17.40 – 18.30  Pause og en let anretning
18.30 – 19.40  Plenum session ved Chefkonsulent Klaus    
   Goldschmidt Henriksen, SPUK
19.40 – 20.00  Tak for i dag  

De unges workshops
 Udendørsskolen 
Hvis hjernen ikke skal være 
spærret inde, så må skolen 
ligge udenfor.
I workshoppen vil de unge 
fremvise og fortælle om, de-
res bud på en bedre skole.
I denne workshop vil delta-
gerne også komme til ma-
tematik- og gymnastiktime i 
”Udendørsskolen”.

Aftenklubben 
Københavns klubber skal kun-
ne meget mere end de kan nu. 
De unge vil fortælle om deres 
ønsker for et ungehus der va-
retager mange funktioner for 
de unge. Og hvordan de me-
ner at et sådant hus vil kun-
ne hjælpe og støtte de unge 
i deres liv og hvordan det vil 
kunne reducere kriminalitet og 
ballade i lokalområderne.

Et ligeværdigt samfund uden  
fordomme og racisme
Baggårde hvor alle kan være 
og hygge sig sammen, gader 
der ikke er farlige at gå på og 
pink busser. De unge vil for-
tælle om deres vision for et 
bedre samfund og hvordan de 
har taget de første skridt til at 
realisere det. De unge vil også 
vise en film de fik lavet da de 
samarbejdede med Arriva om 
deres ”Musikbus projekt”.

Program

De Unges Stemme er et forsknings- og udviklings-
projekt som SPUK (Socialt og Pædagogisk Ud-
viklings og Kursuscenter) og Roskilde Universitet 
udfører i samarbejde med Københavns Kommunes 
gadeplansindsats. Projektet er finansieret af støtte 
fra Egmont Fonden, Bikubenfonden og Københavns 
Kommunes Socialforvaltning.


