
Vil du være med 
til at skabe 
fremtiden?



Som frivillig i UNGE4UNGE er du en del af et 
netværk, hvor du vil møde mange unge fra 
hele Aarhus. Vi tilbyder dig et udviklende og 
kompetencefuldt netværk, hvor processen fra 
idé til virkelighed er hurtig. Her kan du danne nye 
kammeratskaber og få sparring. Du får desuden 
nye perspektiver på arbejdet med børn og unge. 
Som frivillig får du mulighed for at arbejde med 
børn og unge på en anden måde, end du kender 
til. Vi har dig i centrum, og vores fokus er på dine 
ideer, dine evner og din udvikling. Vi har mange 
frivillige, der alle har forskellig baggrund og som 
kommer fra hele byen. Der er også plads til dig!

Er du studerende, eller interesserer du dig 
bare for at arbejde med børn og unge, så er 
UNGE4UNGE noget for dig!

Du skal ikke tøve med at kontakte os! Hvis det 
giver mening for dig, og hvis du brænder for at 
arbejde med børn og unge, så kan vi snakke om, 
hvordan du kan være med.

UNGE4UNGE er i hele Aarhus. Derfor skal du ikke 
bekymre dig - vi er også tæt på dig. 

UCHANGETHEWORLD
VILJE, LYST OG ENGAGEMENT TIL AT GØRE EN FORSKEL 

De kreative ideer giver de bedste resultater - både for dig, og for os!

Vi er opsøgende, for at møde de 
unge, der hvor de er

Vi giver børn og unge kendskab 
til kulturlivet i Aarhus

Vi hjælper de unge med skole og 
fritidsjob

Vi arrangerer 
fordboldtræning ugentlig

Vi laver musik med de 
unge og lærer fra os

Vi samarbejder med ca. 
40 organisationer

Vi laver aktiviteter, der alle giver 
børn og unge oplevelser

Vi skaber dialog og er et 
demokratisk ungdomsforum

VI vil være med til at skabe en 
positiv ungdomskultur
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Vi går opsøgende i lokalområdet for at 
møde de unge, der hvor de er. Sammen 
laver vi aktiviteter og har en løbende 
dialog. Derudover er vi også opsøgende i 
bybusserne, og hjælper til når der er uro 
og ballade. UNGE4UNGE er også en del af 
beredskabet, i et samarbejde med både 
professionelle og foreninger og frivillige. 



ULEARN
VI ER U4U, HVEM ER DU?
UNGE4UNGE er et ungdomsnetværk i 
Aarhus. Vi er 75 frivillige i alderen 15-25 
år, der alle bestræber os på at mindske 
ungdomskriminalitetsen i byen. I stedet for vil vi 
skabe en positiv ungdomskultur. Det kan vi gøre 
ved at møde de unge, hvor de er. UNGE4UNGE 
er med til at skabe en positiv forandring. Det 
starter med os selv! Vi skaber positive og sunde 
forbilleder for børn og unge i lokalområdet. På 
den måde kan vi være med til at sætte fokus på 
at være ung i Aarhus. Vi vil bevæge andre børn 
og unge i en positiv retning. Det handler om at 
vise og bevise, at god opførsel betaler sig, både 
kortsigtet og langsigtet. Det er vi med til - fordi 
Aarhus skal være en by for alle!

Vi har fokus på din trivsel, din personlige 
udvikling og teamwork. Derfor har vi løbende 
kompetenceudvikling og tilbyder alle 
vores frivillige kurser i konflikthåndtering, 
kommunikation, psykologi og aktiv lytning.

UNGE4UNGE er ikke kun et netværk. I vores 
optik er det også en tilgang og en måde at forstå 
verden på! Sammen kan vi skabe noget unikt, og 
sammen kan vi bevise, at ungdommen også kan 
være dynamisk og proaktiv. 
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Sport er bevægelse, samarbejde og 
koordinering. Derfor gør vi meget ud af at 
give de unge nogle muligheder og nogle 
fritidstilbud, der både giver mening og er 
indholdsrige. Derudover planlægger vi også 
sportsevent, happenings og dagsaktiviteter 
for børn med særlig fokus på sundhed og 
bevægelse. 

UNGE4UNGE har tidligere vundet TDC’s Børnepris 
2005, Aarhus Kommunes integrationspris 2008 
og Den Kriminalpræventive Pris 2009. Vi har 
også været nomineret som årets østjyder i 2009 
for første gang nogensinde, som en gruppe - det 
kalder vi fællesskab!



USAFE

Vi tror på, at relationer skabes, 
der hvor de unge er. Derfor er vi 
opsøgende i hele byen, både i 
lokalområderne og i bybusserne 
for at møde de unge, der 
hvor de er. Vores opsøgende 
gadeplansarbejde er dialog, 
relationer og aktiviteter. Vi møde 
børn og unge i deres nærmiljø, hvor 
vi får en snak, eller har en fodbold 
med, og sammen starter aktiviteter 

UJOBS

Vi tror på, at den personlige 
støtte er vigtig. Derfor agerer 
vi som mentorer for børn og 
unge, der har brug for inspiration 
eller et kammeratligt skub, så 
de kommer på rette vej igen. 
Vores mentoropgaver er alt fra 
individuel lektiehjælp, jobsøgning 
og hjælp med kontakt til skole og 
myndigheder. På den måde skaber 
vi sammenhæng

UPLAY

Vi tror på, at vi i fællesskab kan 
inspirere. Derfor tænker vi altid et 
læringsforløb i vores aktiviteter, 
indsatser og events. Der skal 
være plads til udvikling, og derfor 
er vi med til at give børn og unge 
selvindsigt og forståelse for 
samfundet omkring dem, om deres 
egen situation. Vi tror på, at en 
bedre selvforståelse giver tryghed 
og motivation

UCHANGE
ET BEDRE AARHUS - SAMMEN!

Vi ved, at unge positive rollemodeller i udsatte 
boligområder kan noget som ingen andre kan. Nemlig 

vise, at der er en vej! Derfor er det vigtigt, at vi har U4U
BENT NIELSEN
Centerchef i HotSpotcentret
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I Trige har vi et raphold, der en gang om 
ugen mødes og lærer at skrive tekster, 
scene- og mikrofonteknik og indspilning. De 
unge øver sig i at udtrykke deres tanker og 
fortælle deres livshistorier igennem musik, 
som en ny udtryksform, de ikke er vant til. 
Det giver dem forhåbninger, erfaringer og 
inspiration i deres liv, og redskaber til at 
udtrykke sig

Vi tror på engagement, troværdighed, 
gennemsigtighed - og vigtigst af alt, så tror vi 
på, at ungdommen kan være med til at skabe en 
forskel og vilje til positiv forandring!
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I Gellerup giver vi børn og unge indsigt og 
kendskab til de mange kulturelle tilbud i 
Aarhus, som de ikke kender til. Derudover 
er vi med til at planlægge grundlovsdag og 
andre event med det formål at inkludere de 
unge i planlægningen og gennemførelsen. 
Her skabes kammeratskaber, der er med til 
at forme deres værdier og nomer - både nu, 
men også på længere sigt

DET HANDLER OM AT FORSTÅ HINANDEN 
OG DEN VERDEN SOM VI ALLE ER MED TIL 
AT SKABE - HVER EVIG ENESTE DAG!
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SOCIAL ANSVARLIGHED
ER DU VILLIG TIL DET?

12 ÅR MED FORANDRING

VÆR MED TIL FORANDRING

Vi er altid på udkig efter 
samarbejdspartnere, der tør 
investere i fremtiden. Rummelighed, 
troværdighed, respekt og tillid er 
værdier, som vi vægter højest og som 
vi praktiserer hver evig eneste dag. I 
kan være med til at gøre en forskel, 
og investere i de unge - vores fremtid

Kontakt os, hvis du har interesse 
i at indgå i et bredt og tværfagligt 
CSR-netværk, hvor vi i fællesskab 
italesætter udfordringer og skaber 
løsninger - både kortsigtet og 
langsigtet. Vær med til at støtte 
forandringen og investere i fremtiden

INDHOLD & MENING 
ANSVAR & TOLERANCE

KONTAKT OS...
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www.unge4unge.dk

Din By...
Min by...

www.aarhus.dk/hotspot


