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HVAD ER AKADEMIET FOR  
SAMFUNDSENGAGEREDE UNGE?

Akademiet for Samfundsengagerede Unge (ASU) er et 
toårigt forløb, der sikrer, at du som elev har mulighed for at 
engagere dig i samfundet under din ungdomsuddannelse 
uden at skulle gå på kompromis med dit engagement eller 
din uddannelse. 

Akademiet tilbyder derfor:

1. Talentudvikling og netværk – herunder camps med 
udvikling af kompetencer som projekt- og frivillig-
ledelse, inspirationsture og et netværk med andre  
unge på akademiet.

2. Vejledning og projektsparring – herunder en projekt-
coach, der hjælper med realiseringen af det projekt, du 
er optaget på akademiet med samt en uddannelses-
mentor, der understøtter balancen mellem engagement 
og uddannelse.

3. Større fleksibilitet under uddannelsesforløbet –  
herunder fleksible opgavedeadlines og tilbud om  
ekstraundervisning.
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HVEM KAN BLIVE OPTAGET  
PÅ ASU, OG HVORDAN BLIVER 
MAN DET? 
Akademiet er en mulighed for dig, der brænder for at enga-
gere dig i samfundet og gøre en forskel samtidigt med, at du 
går på en ungdomsuddannelse. Du skal derfor være elev på 
en ungdomsuddannelse og gå i 1.g., når du søger om at blive 
optaget på ASU.

For at blive optaget på akademiet skal du formulere et 
projekt, som du gerne vil realisere i løbet af din ungdomsud-
dannelse. Det projekt, du gerne vil optages med, kan se ud 
på mange forskellige måder, men helt afgørende er det, at dit 
projekt engagerer andre unge, og at det har en samfunds-
mæssig ramme. 

Projektidé
Et projekt kan fx være, at du vil oprette og lede en styregrup-
pe for etableringen af et nyt ungdomshus i kommunen eller 
at igangsætte en kampagne for unges demokratiske sam-
fundsdeltagelse. Det kan være et projekt, der sætter fokus 
på klimaudfordringer eller et, der vil forbedre trivslen blandt 
unge i kommunen. Det kan være, at du allerede er engageret 
i en organisation og ønsker at udvikle et projekt for den orga-
nisation, du er en del af – fx kan det være, at du er medlem 
af et ungdomsparti og vil udvikle en kampagne for flere poli-
tiske samtaler på tværs af politiske skel. Eller måske du har 
lyst til at starte en kunst- og kulturfestival i dit lokalområde. 
Dit projekt kan være af både lokal, national eller internatio-
nal karakter, så længe det har et samfundsmæssigt sigte og 
kan engagere andre unge i den sag, du brænder for at gøre 
noget ved og handle på.

Du skal ikke have en gennemtænkt og detaljeret plan for, 
hvordan du vil realisere dit projekt, men du skal kunne 
beskrive din projektidé, så det er muligt for os at vurdere, hvor 
stor en arbejdsbelastning, det kommer til at medføre for dig.

Er du i tvivl om, hvorvidt din projektidé er en, du kan søge om 
optag på akademiet med, er du altid velkommen til at skrive 
eller ringe til os for at høre nærmere (se kontaktoplysninger).

Må man lave et projekt og  
søge om optag sammen?
Det er muligt at ansøge om at komme på akademiet med et 
projekt, man er flere om at løfte (dog max to personer). Her 
afhænger det helt af projektets omfang og hvor meget arbej-
de, der vurderes at ligge i det, når vi ser på, hvorvidt det giver 
mening at optage flere elever på ASU med det samme projekt.

Hvordan søger jeg?
Du sender din ansøgning til ASU via den ansøgnings formular, 
som du finder inde på akademiets hjemmeside:  
www.samfundsengagement.dk

Ansøgningsfristen er den 30. april, og du får at vide, om du er 
blevet optaget på akademiet i løbet af den første uge i juni.
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HVAD FÅR JEG UD AF AT VÆRE  
EN DEL AF AKADEMIET?

Akademiet giver dig mulighed for, at du kan engagere dig i 
samfundet med dit projekt, imens du går på en ungdomsud-
dannelse, uden at nogle af delene går ud over hinanden. Det 
gør det ved at tilbyde dig en række forskellige aktiviteter og 
vejledende tiltag, der tilsammen skal understøtte dig gennem 
din ungdomsuddannelse og samtidigt give rum for og plads 
til dit samfundsengagement. 

TALENTUDVIKLING  
OG NETVÆRK

Som elev på ASU skal du igennem følgende talentudviklende 
aktiviteter i løbet af de to år, akademiet varer:

Kick-off seminar 
I august måned afholdes et kick-off seminar af én dags varig-
hed, hvor du møder alle de andre unge, der skal starte på ASU, 
og den person, der skal være din projektcoach. Til seminaret 
får du en grundig introduktion til hele akademiets forløb, og 
hvad du skal igennem på de to år, akademiet varer.

Nationale camps
Som en del af ASU skal du igennem fire nationale camps i 
alt – én i efteråret og én i foråret, hvert skoleår. Hver camp 
er af tre dages varighed, hvor hele akademiet tager afsted på 
tur sammen og overnatter på en højskole, ude på Ungdom-
søen eller et tilsvarende sted, hvor der er højt til loftet og rig 
mulighed for at udfolde sine tanker og visioner. Indholdet på 
de nationale camps tilrettelægges med oplæg og workshops, 
hvor du bl.a. opnår konkrete redskaber inden for projekt-

August → Kick-off seminar
 
Oktober → Camp#1
 
Januar → Inspirationstur
 
Maj → Camp#2

2.G
Oktober → Camp#3
 
Januar → Inspirationstur
 
Maj → Camp#4 og
  afslutning

3.G
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ledelse, organisering, frivillighåndtering, kommunikation, 
økonomi mm. Derudover vil der også være en mere hands-on 
del, der fokuserer på dit eget projekt. 

Inspirationsture
Som en del af akademiets forløb, vil der være mulighed for 
at komme på to inspirationsture hos forskellige, relevante 
aktører, så som foreninger, organisationer eller lignende, der 
på en eller anden vis arbejder med det område, dit projekt 
beskæftiger sig med.

Netværk 
Som elev på ASU vil du indgå i et netværk med alle unge, der 
går på akademiet. Du møder alle de andre elever på akade-
miet til kick-off seminaret, og I vil løbende have mulighed for 
at have kontakt med hinanden under akademiets forløb.  
I mødes til de nationale camps, hvor I også vil få rig mulighed 
for at udveksle erfaringer, frustrationer og gode råd med hin-
anden. Derudover vil du også opnå et stærkt netværk inden 
for civilsamfundet – både det lokale og nationale via egne og 
andres projekter – hvor organisationer, foreninger, kulturhuse 
og andre aktører inddrages i samarbejder på kryds og tværs 
af de forskellige projekter.

Efterårscampen (#1 og #3)

Lørdag-mandag  
i starten af uge 42.

Forårscampen (#2 og #4)

Fredag-søndag  
i starten af maj måned.

PROJEKTSPARRING  
OG VEJLEDNING

Som elev på akademiet vil du modtage sparring på dit projekt 
samt hjælp og vejledning til at få skabt en hensigtsmæssig 
balance mellem dit projekt og din ungdomsuddannelse. Det 
sker igennem en projektcoach og en uddannelsesmentor.

Projektcoach
Når du går på akademiet, vil du blive tilknyttet en projekt-
coach, der løbende sparrer på og hjælper dig med dit projekt. 
Du møder din projektcoach for første gang i forbindelse med 
kick-off seminaret, hvor I sammen bliver klogere på dit pro-
jekt, og hvordan sparringsforløbet skal se ud. Sparringen kan 
både finde sted via fysiske møder, Skype eller telefon – alt 
afhængigt af hvad der er behov for. Projektcoachen bidrager 
blandt andet med grundlæggende erfaring med projektledel-
se og har desuden et netværk af organisationer og virksom-
heder, som personen kan bringe i spil. Projektcoachen kan 
også hjælpe dig med at håndtere relationen til den organisa-
tion eller de samarbejdspartnere, der er en del af dit projekt. 
Det skal sikre, at samarbejdet fungerer bedst muligt for alle 
parter, og så du har en at gå til, hvis du oplever udfordringer 
i den sammenhæng. Projektcoachen vil også være i løbende 
kontakt med din uddannelsesmentor.

Uddannelsesmentor
Når du er elev på ASU, får du en uddannelsesmentor, der er 
tilknyttet dit uddannelsessted. Uddannelsesmentoren skal 
hjælpe dig med at navigere i akademiet og skabe en menings-
fuld sammenhæng og balance mellem dit samfundsengage-
ment, i form af dit projekt, og din uddannelse. Mentoren kan 
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blandt andet hjælpe dig med at danne et overblik over dit 
skoleskema og dine opgaver i forhold til, om nogle af dem 
skal rykkes og/eller kombineres med dit projekt for at skabe 
større fleksibilitet. Det betyder, at din mentor har en tæt 
dialog med både dine undervisere og din projektcoach for 
at sikre, at rammerne for dit engagement og din uddannelse 
spiller sammen på bedst mulig vis.

STØRRE FLEKSIBILITET UNDER 
UDDANNELSESFORLØBET 

Som elev på ASU vil du opleve en større fleksibilitet i din 
uddannelse. Det er din udannelsesmentor med til at under-
støtte, hvor der vil blive lagt vægt på:

Fleksible opgavedeadlines
Din uddannelsesmentor vil blandt andet hjælpe dig med at 
overskue, hvornår du har mange afleveringer, der kan risikere 
at falde sammen med dine projektaktiviteter, og hvor der kan 
være behov for, at du får rykket en aflevering. 

Faglighed og engagement kombineres
Et andet element, der kan bidrage til fleksibiliteten i din 
uddannelse, er muligheden for at kombinere dit samfundsen-
gagement og dit projekt med dine opgaver i skolen. Her kan 
du sammen med din uddannelsesmentor og dine undervisere 
indgå i en dialog om, hvornår det kan være meningsfuldt at 
lave en faglig kobling mellem dit projekt og din uddannelse. 
Et konkret eksempel er, når du skal udarbejde din afslutten-
de opgave i 3.g. (SRP el. tilsvarende), hvor det kan være en 
relevant mulighed at bruge dit projekt som udgangspunkt 
eller empirisk grundlag for din opgave.

Ekstraundervisning
Når du er elev på ASU vil dine undervisere være indforståede 
med, at der vil være tidspunkter, hvor du, grundet dit projekt, 
er nødsaget til at undvære undervisning – fx ved eksterne mø-
der, der er nødt til at blive placeret inden for skoletiden. Den 
prioritering vil ske i samarbejde med uddannelsesmentoren, 
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der sammen med dig får skabt et overblik over din skolegang 
og finder ud af, hvad der er hensigtsmæssigt for din læring. 
Skulle dit fravær resultere i et behov for ekstraundervisning, 
er det noget, du aftaler med din uddannelsesmentor og 
underviser. Vi forventer desuden at kunne stille en online 
undervisningsplatform til rådighed for dig, der gør det muligt 
at følge med i undervisningen digitalt. Dit fravær som elev på 
ASU skal hele tiden afstemmes med din uddannelsesmentor 
og dine undervisere, så dit engagement og projekt ikke går 
ud over din læring og skolegang.

Praktisk information

Det er gratis at gå på akademiet. 
Du får dækket alle dine udgifter forbundet med at være på 
ASU, hvilket vil sige, at vi dækker din transport, kost og logi 
i forbindelse med de aktiviteter, der knytter sig til akademiet 
(kick-off seminaret, de nationale camps og inspirationsturene).

Akademiet har ikke mulighed for at dække udgifter forbun-
det med dit eget projekt, men vi vil altid gerne hjælpe dig 
med at finde finansiering til dit projekt.

Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til akademiet, så er du velkommen  
til at kontakte projektleder for Akademiet for Samfunds-
engagerede Unge:

Julie Schneekloth Friis Nielsen, projektleder ved  
Ungdomsbureauet i København
Tlf: +45 20 66 72 45
Mail: julie@asu.nu
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Hvem står bag Akademiet for  
Samfundsengagerede Unge?
Idéen til Akademiet for Samfundsengagerede Unge opstod 
på Folkemødet i 2015 blandt en gruppe unge, der deltog i en 
workshop ved Ungdomsmødet, hvor de kom med forslag til, 
hvordan man kunne understøtte unges samfundsengage-
ment. Den idé er Ungdomsbureauet og Frontløberne nu gået 
videre med, og med støtte fra Tuborgfondet er det lykkes at 
realisere akademiet.

Ungdomsbureauet
Ungdomsbureauet er en non-profit organisation, der har ek-
sisteret siden 2013. Ungdomsbureauets vision er at medvirke 
til at skabe den mest samfundsengagerede generation af 
unge i danmarkshistorien.  Vores mission er at engagere flere 
mere og skabe ny viden og debat om unges muligheder og 
livsvilkår gennem mødet med unge. Vi vil sikre unge mulighe-
der for at komme til orde og for at få indflydelse. I samfundet 
bredt, i den offentlige og politiske debat og i unges lokale 
miljøer. De muligheder skaber vi gennem events, happenings, 
workshops, analyser og undervisning – alt sammen for,  
af og med unge som de vigtigste aktører. Se mere på  
www.ungdomsbureauet.dk

Frontløberne
Frontløberne er en kulturplatform for unge kulturskabere, 
der har haft til huse i Aarhus siden 1989. De arbejder pro-
jektorienteret omkring unges civilsamfundsengagement og 
deltager i nationale ungekulturbegivenheder, der er dags-
ordensættende for unges kulturelle engagement. Se mere 
på www.frontloberne.dk
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