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Unge i front 

 
 

Formål 

I projektet arbejder Varde Kommune og DGI Sydvest sammen om at uddanne folkeskoleelever 

til ungdomstrænere og ungdomsledere i lokale idrætsforeninger. UC SYDs rolle er at evaluere 

projektet.  

 

Målgruppe 

Målgruppen for selve projektet er udskolingselever i Varde Kommune. Målgruppen for 

evalueringen er DGI, Varde Kommune, kommunale konsulenter, konsulenter i 

idrætsorganisationer, skoleledere, politikere og andre med interesse i åben skole og 

samarbejdet mellem forening og skole.  

 

Beskrivelse af projektet 

Unge I Front er en ikke-idrætsspecifik grunduddannelse til unge, der ønsker 

kompetenceudvikling som træner eller leder. Unge I Front har to retninger; Træner- og 

Lederspiren. Formålene for begge retninger er at motivere unge til at engagere og involvere 

sig i frivilligt arbejde, at gøre foreninger, skoler og frivillige organisationer opmærksomme på 

de unges ressourcer samt at synliggøre overfor de unge, hvilke realkompetencer frivilligt 

arbejde kan give.  

Trænerspiren 

Trænerspiren omhandler trænerrollen og undervisning af børn. Deltagere på Trænerspiren kommer 

derfor til at arbejde med at karakterisere den gode træner, tilrettelægge den optimale 

læringssituation med hensyn til børns sociale og motoriske udvikling samt at inddrage rum, 

rekvisitter og faciliteter i træningen. 

Målrettet 7.-9. klasse 

Lederspiren 

Omdrejningspunktet for Lederspiren er rollen som leder og igangsætter. Undervisningen 

fokuserer på idéudvikling, kommunikation og samarbejde, og deltagerne kommer til at arbejde 
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med at lede og igangsætte mindre opgaver og projekter. Herudover er der stor fokus på 

foreningslære, med alt fra organisering til afholdelse af generalforsamling.  

Målrettet 9.-10.klasse 

 

Projektet er et DGI projekt der i denne sammenhæng afvikles i samarbejde med Varde 

Kommune og UC SYD.  

 

Metode/fremgangsmåde 

Evalueringen af projektet operer på to niveauer. Det ene niveau er helikopterperspektivet hvor 

det er samarbejdet mellem forvaltning og idrætsorganisation der er i fokus. Det andet niveau 

er på klasse / elev niveau hvor det er den enkelte elevs oplevelser der er i fokus. For begge 

niveauer gælder det at datagenereringsmetoderne er interviews, dokumentgennemgang og 

observation.   

 
Projektets resultater 

Projektets resultater vil blive præsenteret i et kandidatspeciale samt i en faglig artikel.  
 
 
Projektansvarlig 

Tina Sandholt, adjunkt (Videncenter for Sundhedsfremme) – tsan@ucsyd.dk 

Ole Brandstrup, adjunkt (offentlig administration) – obra@ucsyd.dk 

 

Deltagere 

Elever fra udskolingen i Varde Kommune 

 

Eksterne samarbejdspartnere 

Varde Kommune, DGI Sydvest 

 

Dokumentation/formidlingsform 

Speciale, artikel 

 

Start- og sluttidspunkt 

Start: 01.08.16 – slut: 01.05.17 
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