
Evaluering af Ungemesse i Nørrebrohallen, oktober 2009  
 
Formål 
Formålet med projektet er at præsentere skoletilbud, støtte-og hjælpetilbud, vejledningstilbud, fritidstil-
bud, fritidsjob og uddannelsestilbud for de unge mellem 13 og 18 år (7. – 10. klasse) på Nørrebro og i 
Nord-Vest. Det er projektgruppens overbevisning, at en messe afholdt i de unges lokalområde og ved at 
inddrage så mange lokale unge og andre aktører som muligt i udformningen af messen vil vi motivere og 
inspirere teenagere til at tænke på deres fremtidsmuligheder og til at tage en positiv og aktiv rolle i deres 
lokalsamfund. 
 

Projektet er blevet afholdt i Nørrebrohallens Multihal onsdag den 7. og torsdag den 8. oktober 2009 fra kl. 
08.30 til 12.30 begge dage.  
 

Alt peger på et vellykket arrangement. Dvs. at messen blev afholdt med 48 deltagende udstillere (bilag 1) 
fordelt på 33 standpladser samt sceneprogram. I samarbejde med vejlederne fra UU-København blev 24 
skoler (bilag 2) kontaktet. Billeder fra messen kan ses på: http://fotos.ungemesse.dk  
 

Formidling. 
Vha. projektets database, som omfatter 284 kontakter blandt de lokale myndigheder, foreninger, skoler 
osv., kunne vi løbende informere og opdatere om projektets udvikling via e-mail. Desuden har vi gjort 
brug af hjemmesiden: www.ungemesse.dk. Alle medlemmer af styregruppen var samtidig opfordret til at 
informere deres respektive netværk om projektet. 3.200 trykte programmer blev uddelt til alle skoler, 
klubber, institutioner, osv. i uge 39.   
Programmet kan ses på: www.ungemesse.dk/ungemesse2009.pdf   
Sceneprogrammet kan ses på: www.ungemesse.dk/scene2009.pdf  
 

Samarbejde 
Udover de førnævnte udstillere og skoler har samarbejdet også omfattet projektets styregruppe samt fi-
nansieringspartnere. 
 

Styregruppen for Ungemesse 2009 i Nørrebrohallen, som har ansvaret for den overordnede planlægning – 
mål - og rammestyring, består af: 
 

Besar Rakipi (Nørrebrohallen) – Telefon: 27 63 86 96 - E-mail: rakipi@kff.kk.dk 
Henrik Mosbæk (Brug for Alle Unge) – Telefon: 41 10 31 44 - E-mail: hmh@inm.dk 
Peter Schantz (Produktionsskolerne i Kbh.) – Telefon: 35 38 11 83 - E-mail: psc@k-u-b-a.dk 
Michelle Beldner (UU-København) – Telefon: 26 77 38 18 - E-mail: zb60@buf.kk.dk 
Bill McGrath (Projektkoordinator) – Telefon: 29 86 34 80 - E-mail: bill@ungemesse.dk 
 

Ungemesse har fået finansiering fra: Brug for Alle Unge (Integrationsministeriet), UU-København, Mi-
mersgadekvarterets områdeløft, Nørrebros Børne- og Ungdomskomite, Nørrebro Puljen, Nørrebro Lokal-
udvalg, Nordea-fonden, Haraldsgadekvarterets områdeløft og Vi Kbh'r pulje. 
 
Forankring 
Projektet er afhængigt af sine samarbejdspartnere. Så længe de synes, at projektet er relevant og vigtigt 
for de unge, så er det bæredygtigt.  Det er allerede tale om at afholde endnu en messe i Nørrebrohallen i 
2010. Det køres videre af projektkoordinatoren, især i samarbejde med UU-København og Nørrebrohal-
len samt de mange tilfredse udstillere, der har udtrykt ønsker om at deltage igen til næste år. 
 
Læring. 
 

Det bedste ved projektet. 
Det bedste ved projektet var udstillernes mangfoldighed. Ungemessens hovedsigte er at give de unge be-
søgende et lokalt overblik – et helhedsbillede - og kan dermed ikke ses som en traditionel ”uddannelses-
messe”. De 48 udstillere, som deltog i messen, var meget varierede og forskellige. Fælles for dem alle er, 
at de har teenagere som målgruppe. Det var også godt at se, at en del private og frie skoler bl.a. Iqra Pri-
vatskole, Al-Hilal Skole og DIA Privatskole havde besøgte messe. 



  
Det sværeste ved projektet. 
Det sværeste ved projektet er finansiering. Finansiering af projektet foregår via bidrag fra medlemmer af 
styregruppen samt ansøgninger til forskellige fonde og puljer. Den økonomiske usikkerhed og dermed 
usikkerhed vedrørende fuldførelsen af messen kan påvirke tidsplanen - dvs. indgåelse af faste aftaler med 
udstillere og skolevejledere samt udvikling af messeprogrammet og dermed tidspunktet for udgivelsen af 
messekataloget til skolerne. Finansiering af projektet faldt endelig på plads den 22. september, to uger før 
messen.  
 

Hvad skal gøres anderledes en anden gang? 
Sceneprogrammet skal laves om. Bemærkninger fra to af udstillerne peger på problemet. 
 

På grund af sceneprogrammet og ALT FOR HØJ musik var det meget vanskeligt at have dialog med de 
unge, hvilke er det centrale i en messe. (TaskForce) 
 

Det er fint, at der foregår ting på musikscenen, men kunne man evt. skære det lidt ned til en anden gang? 
Man kunne fx have en dj, der spillede rar og dæmpet baggrundsmusik det meste af tiden. Vi synes også, at 
man med den megen musik og den interesse det vækker blandt det unge publikum, meget nemt kommer til 
at tage fokus fra alle standene/udstillerne. (Kraftwerket) 
 

Af de 44 udstillere som har svaret på evalueringsspørgsmål, har 17 nævnt, at larmen fra scenen var pro-
blematisk.   
 

Hvem deltog i projektet og hvor mange? 
Udover de førnævnte udstillere var der også de 7. – 10. klasses elever fra de skoler, som er nævnt i  
bilag 2.  
Spørgsmålet er, hvor mange unge der besøgte messen?  
 

Ifølge oplysningen fra skolesekretærerne er der 2.039 elever i 7. til 10. klasse på de 24 skoler i bilag 2, 
eksklusive Iqbal International School, Alkowain Friskole og Sankt Ansgars Skole.  
Succeskriteriet kræver derfor at mindst 1.020 elever besøgte messen.  
 

Der var ingen direkte metode til at beregne, hvor mange elever der besøgte messen. Vi ved, at 86 % af 
udstillerne var tilfreds med antallet af besøgende (bilag 3) og at 16 ud af de 24 skoler, som har svaret, 
besøgte messen. Måske kan et udvalg af kommentarer fra udstillere og vejledere hjælpe med at danne en 
fornemmelse af antallet.  
 

Jeg lovede lige at fortælle dig hvor mange quizzer vi fik lavet sammen med de unge. På den først dag 
havde jeg printet 40 quizzer ud og de var alle fyldt ud inden kl.11.30. På anden dag havde jeg printet 50 
quizzer, og de var alle lavet inden kl.11.00. Mit indtryk er at vi kunne havet lavet mange flere quizzer hvis 
vi havde flere med, og hvis vi havde flere premierer. (Døgnkontakten) 
 

95 personer deltog i konkurrencen. Og vi havde 700 flasker med. Men mange unge tog flere gange. (Job-
center) 
 

Jeg vil blot meddele at jeg ikke har haft tid til tælle alle vores tipskuponer op fra vores quiz, men jeg sky-
der på ca. 200 deltagere. Vi har haft ca. 70 deltagere med forslag og portrætter til vores blog.  
(Vi Kbh’r’) 
 

Der var mange men stadig ikke så mange som vi havde forventet ville komme, da vi jo viste at mange sko-
ler havde fået en flyer, måske fordi nogle af skolerne efter vores viden havde fordybelses uge og er-
hvervspraktik og ikke kom til messen (dette ved vi fra bl.a. fra vores egen søn som kun var med da vi gav 
ham en fridag samt fra hans ven fra en anden skole) men vi blev meget glade over at se at en del arabiske 
skoler havde lagt vejen forbi messen.(Nørrebronx) 
 

Ja - det gjorde vores 8.klasse. Skolens (Klostervængetsskole) 9.klasse var i brobygning. Jeg tror også 
7.klasserne var derovre. I øvrigt siger klasselærer i 8.klasse at det var en god oplevelse for eleverne. 
(UU-vejleder Jeannett Skov) 
 



Tak for din mail - ja, en samfundslærer besøgte messen sammen med skolens (DIA Privatskole) to 8. 
klasser - sammen med mig. Eleverne (de fleste af dem) var meget begejstrede og ville ikke hjem til skolen. 
Læreren fik også gode kontakter til politiet og skattevæsenet, som han fik aftaler med om, at de skulle 
komme på skolen og holde en seance. Så jeg tror, at vi alle var meget tilfredse. Jeg synes, det var livligt 
og sjovt lavet - og også godt, at det var lidt koncentreret tidsmæssigt. (UU-vejleder Pernille Wandel) 
 

Der var 2 7. klasser og 2 8. klasser (Nørrebro Park Skole) der besøgte messe. Jeg har kun fået positive 
tilbage meldinger fra elever og lærere. Noget af det der er blevet nævnt er at de oplevede den mere intim 
end den slags messer plejer at være. Men det menes at der var mange "små" stande som ikke var så farli-
ge at komme hen til, og derfor ikke så svært at henvende sig til. Jeg havde også 2 klasser med fra Iqra 
privat Skole. Her var sammen melding. (UU-vejleder Claus Søe) 
 

Udstillernes tilfredshed 
 

Absolut den mest uformelle og hyggelige messe jeg har deltaget i. Deltager med fornøjelse igen. 
Maja Bjarnesen, Erhvervs og studievejleder, TEC 

 

Et andet succeskriterium var at minimum 75 % af udstillerne evaluerer messen således, at de vil deltage i 
det kommende år/evaluerer messen positivt. I uge 42 (ugen efter messen) blev der sendt mails til de 48 
udstillere der deltog i messen. Af de 44 der har svaret tilbage på spørgsmål vedr. messen (se bilag 3), har 
svarene været følgende:  
 

91 % var tilfredse med messen.  
 

86 % var tilfredse med antallet af besøgende.  
 

93 % var tilfredse med de fysiske forhold.  
 

88 % mødte en udstiller, som de ikke vidste eksisterede i forvejen. 
  
67 % mødte nye potentielle samarbejdspartnere.  
 

93 % kunne godt tænke sig at deltage i endnu en messe. 
 

Konklusioner 
 

Projektet opnåede sine to succeskriterier med hensyn til besøgstal samt udstillernes tilfredshed.  
 

Projektet har også skabt et stort og engageret netværk af udstillere. 
 

Ungemesse er et koncept, som er effektivt, uformelt og billigt.  
 

Regnskabet for projektet fås på anmodning.     
 
 
 
 
 
 
 
 
William Patrick (Bill) McGrath - Projektkoordinator  
Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N  
Hjemmeside: www.ungemesse.dk  
E-mail: bill@ungemesse.dk 
Telefon: 29 86 34 80 
 
 
 



 
 
Bilag 1: Udstillerne: 48 i alt 
 
Produktionshøjskole Radiolinien 
Copenhagen Budo Academy 
Copenhagen Muay Thai 
Døgnkontakten 
Helhedsplan i Mimersgadekvarteret 
HK Ungdom 
Jobcenter Københavns 
Klub Glob 
Københavns Universitet skoletjenesten 
Kringlebakken 
Københavns Tekniske Skole 
Produktionsskolen K-U-B-A 
LO Ungdom 
Mjølnerparkens Kvinde- og Fiskeklubber 
Bibliotekerne 
Politiet - Den Kriminalpræventive Afd. 
Rabarberlandet - VI Skaber Job 
Red Barnet Ungdoms Ung2400 
Ressourcecenter Ydre Nørrebro 
RISEcph 
Samtalegrupper KBH og FRB 
TaskForce Integration 
SKAT 
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening  

Ungdommens Røde Kors 
Ungdomsklubben First Floor 
Ungerådgivningen Bispebjerg 
Ungerådgivningen Nørrebro 
UU-København 
SSPs Ung i Job - Nørrebro 
Zoologisk Museum 
Kbhs Erhvervscenters  
Socialdemokratisk ungdom 
Yngresagen 
Ungdomsskolen på Nørrebro 
Københavns Bymuseum Nørrebro Bydelsprojekt 
Radikal Ungdom 
Nørrebronx 
Flow Dance Academy 
Capoeira Senzala Do Muganga 
KAB fritidsjobkonsulenterne 
RAPOLITICS 
SF Ungdom 
Byhøjskolen på Kapelvej 
Freestyle Phanatix 
Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) 
Kraftwerket 
VI KBH'R's inklusionskampagn 

 
 
Bilag 2: Skolerne: 24 i alt

Al Huda Skolen 
Al Quds Skole 
Al-Hilal Skolen 
Alkownain Friskole 
Blågård Skole 
Den Gule Flyver  
DIA Privatskole 
Grøndalsvængets Skole  
Guldberg Skole 
Hillerødgades Skole 
Holbergskolen 
Iqbal International School 

Iqra Privatskole 
Kildevældsskolen 
Klostervængets Skole 
Lundehusskolen 
Nord-Vest Privatskole 
Nørrebro Lilleskole 
Nørrebro Park Skole 
Rådmandgades Skole (HGO) 
Sankt Ansgars Skole 
Skolen Sputnik 
Sortedamskolen  
Tagensbo Skole

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 3 
 

Spørgsmål: 
1) Var I tilfredse med messen generelt? Ja - 91 %, Nej – 9 %  
2) Var I tilfredse med antallet af besøgende? Ja - 86 %, Nej – 14 % 
3) Var de fysiske forhold som standplads, rengøring, toiletter osv. i orden?  Ja - 93 %, Nej – 7 % 
4) Mødte I en udstiller, som I ikke vidste eksisterede i forvejen? Ja - 88 %, Nej – 12 % 
5) Mødte I nye potentielle samarbejdspartnere? Ja - 67 %, Nej – 33 % 
6) Kunne I tænke jer at deltage i en anden Ungemesse? Ja - 93 %, Nej – 7 % 
 
 

 
 

 

Udstillernes navn                                  svar på spørgsmål nr.  1 2 3 4 5 6 

VI KBH'R's inklusionskampagn ja ja ja ja ja ja 

Kraftwerket ja ja ja ja ja ja 

Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) ja ja ja ja nej ja 

Døgnkontakten ja ja ja ja ja ja 

Helhedsplan i Mimersgadekvarteret ja nej ja ja ja ja 

HK Ungdom ja ja ja ja ja ja 

Jobcenter Københavns  ja ja ja ja ja ja 

Freestyle Phanatix ja ja ja ja ja ja 

Københavns Universitet skoletjenesten ja ja ja ja nej ja* 

Kringlebakken ja ja ja ja ja ja 

Københavns Tekniske Skole ja ja ja ja nej ja 

Produktionsskolen K-U-B-A ja ja ja ja ja ja 

LO – Skolekontakt ja ja ja ja nej ja 

Mjølnerparkens Kvinde- og Fiskeklubber ja ja ja ja ja ja 

Bibliotekerne ja ja nej ja ja ja 

Politiet - Den Kriminalpræventive Afd. ja ja ja - - ja 

Rabarberlandet - VI Skaber Job ja ja ja ja ja ja 

SF Ungdom (SUF) ja ja ja ja ja ja 

Ressourcecenter Ydre Nørrebro ja ja* ja ja ja ja 

RISEcph ja ja ja ja nej ja 

Samtalegrupper KBH og FRB ja ja ja ja ja ja 

TaskForce Integration ja* nej* ja nej ja ja 

SKAT ja ja* ja ja ja ja* 

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening  ja ja ja ja ja ja 

Ungdommens Røde Kors ja ja ja nej ja nej 

Ungdomsklubben First Floor ja ja ja nej ja ja 

Ungerådgivningen Bispebjerg nej ja ja ja nej nej 

Ungerådgivningen Nørrebro ja ja ja ja nej ja 

RAPOLITICS ja ja ja ja ja ja 

Nørrebronx ja ja* ja nej ja ja 

Zoologisk Museum ja ja* ja ja nej ja 

Kbhs Erhvervscenters  ja ja ja ja ja nej* 

Socialdemokratisk ungdom ja ja ja ja nej ja 

Yngresagen ja* ja ja ja* ja ja* 

Ungdomsskolen på Nørrebro nej* ja nej ja nej ja 

Københavns Bymuseum  ja ja ja ja ja ja 

Radikal Ungdom ja nej ja nej nej ja* 

KAB fritidsjobkonsulenterne ja ja* ja ja nej ja* 

Flow Dance Academy ja nej* ja ja ja ja 

Capoeira Senzala Do Muganga ja ja ja ja ja ja 

Red Barnet Ungdoms Ung2400 ja nej ja ja nej ja 

Byhøjskolen på Kapelvej nej* ja nej ja nej ja 

Copenhagen Budo Academy nej - - - - nej 

Produktionsskole ja nej* - ja ja ja 

Klub Glob - - - - - - 

Copenhagen Muay Thai - - - - - - 

UU-København - - - - - - 

SSPs Ung i Job – Nørrebro (sygemeldt)* - - - - - - 

Antal der har svaret 44 43 42 42 42 44 

antal ja / i procent 40 / 91 % 37 / 86 % 39 / 93 % 37 / 88 %  28 / 67 % 41 / 93 % 

antal nej / i procent 4 / 9 % 6 / 14 % 3 / 7 % 5 / 12 % 14 / 33 % 3 / 7 % 


