
 

 

Foreløbig evaluering af Ungemesse i Korsgadehallen den 27. og 28. april 2011  
 

NB. Evalueringen må betragtes som foreløbig, idet alle udstillere endnu ikke har svaret tilbage på 
spørgsmål vedr. messen. Evalueringen vil derfor blive opdateret løbende. Når den færdige 
evaluering er klar, vil den være tilgængelig for offentligheden på projektets hjemmeside. Alle i 
projektets database kontaktes via mail med linket. 
 
Formål 
Formålet med projektet er at præsentere skoletilbud, støtte-og hjælpetilbud, vejledningstilbud, 
fritidstilbud, fritidsjob og uddannelsestilbud for alle 7. – 10. klasser på Nørrebro og i Nord-Vest. 
Det er projektgruppens overbevisning, at vi, ved at afholde messen i de unges lokalområde og ved 
at lade de lokale unge og andre aktører tage del i udformningen af messen, vil 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 Korsgadehallen onsdag den 27. og torsdag den 28. april 2011 fra kl. 
08.30 til 12.30 begge dage. Der var i alt 24 deltagende udstillere (bilag 1). I samarbejde med 
vejlederne fra UU-København blev 24 skoler (bilag 2) kontaktet.   
 

Formidling. 
Ved hjælp af 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.  
 
Trykte plakater blev uddelt til alle skoler, klubber, institutioner, osv. i uge 11.   
Plakaten kan ses på: www.ungemesse.dk/plakat2011.pdf   
 
Messeprogrammet blev sendt til alle i projektets database i uge 12 via e-mail. 
Programmet kan ses på: www.ungemesse.dk/program2011.pdf  
 
Billeder fra messen kan ses på: http://fotos.ungemesse.dk/#home 
 
Evaluering. 
Evalueringen forholder sig til to emner: besøgstal og udstillernes tilfredshed. Der kommenteres 
også på projektets administration, herunder finansiering. 
 

For at evaluere bl.a. besøgstal, blev der lavet et spørgeskema. Ugen efter messen blev skemaet sendt 
som e-mail til alle udstillere, der deltog i messen (bilag 1).  
 

Kære (udstillers navn) 

Med henblik på at indarbejde jeres erfaringer vil jeg bede jer svare på nedenstående spørgsmål 

med  ja eller nej. Andre kommentarer, forslag, kritik, ris, ros osv. er meget velkomme.  

Spørgsmål: 

1) Var I tilfredse med messen generelt? 

2) Kunne I tænke jer at deltage i en anden Ungemesse?  

3) Var I tilfredse med antallet af besøgende?  

4) Var de fysiske forhold som standplads, rengøring, toiletter osv. i orden?   

5) Mødte I en udstiller, som I ikke vidste eksisterede i forvejen?   

6) Mødte I nye potentielle samarbejdspartnere? 

 

Svarerne vil indgå i en omfattende evaluering af projektet. Den færdige evaluering forventes at 
være klar i slutning af maj, hvor den vil være tilgængelig for offentligheden på messens 
hjemmeside. Alle i projektets database kontaktes via mail med et link til evalueringen. 
 



 

 

Samarbejde 
Projektholder for Ungemesse er Rabarberlandet i samarbejde med UU-København og 
Korsgadehallen. Ungemesse har fået økonomisk støtte fra: Rabarberlandspuljen, Nørrebro 
Lokaludvalg, Nørrebro Puljen og Nordea Fonden. Regnskabet for projektet fås på anmodning.     
 

Kontaktinformation: 
UU- København 
Michelle Beldner – Mail: zb60@buf.kk.dk – Tlf. 26 77 38 18  
Lasse Skov Laursen – Mail: lassni@buf.kk.dk – Tlf. 26 36 57 00 
Rabarberlandet 
Lya Moestrup – Mail: lya@rabarberlandet.dk – Tlf: 26 89 26 55 
Korsgadehallen 
Flemming Ohm – Mail: fleohm@kff.kk.dk – Tlf: 26 37 54 09 
Pia El Ghazouani – Mail:  Y76M@kff.kk.dk – Tlf: 82 33 45 16 
Projektkoordinator 
Bill McGrath – Telefon: 29 86 34 80 - E-mail: bill@ungemesse.dk 

 
Forankring 
Projektet er afhængigt af sine samarbejdspartnere. Så længe de finder projektet relevant og vigtigt 
for de unge, er det bæredygtigt. Der er allerede tale om at afholde endnu en messe i Nørrebrohallen 
i 2012. 
 

Midlertidige konklusioner  
Det mest skuffende var at opleve et faldende antal besøgende, udstillere og andre deltagere i forhold 
til tidligere afholdte Ungemesser. I den oprindelige projektbeskrivelse blev det nævnt, at 50 
udstillere, som tidligere har deltaget i en Ungemesse, har sagt ja til at deltage igen. Trods deres 
intentioner var der kun en brøkdel, der deltog i messen i Korsgadehallen. Der peges primært på to 
mulige årsager: tidspunkt og manglende ressourcer. 
 

Tidspunkt - Messen blev afholdt dagen efter påskeferien. Hvis datoen for messen ændres for at tage 
mere hensyn til skoleklasserne og udstillerne, vil projektet sandsynligvis opnå eller ligefrem 
overstige sin målsætning. Bedre dialog med klasselærerne og udstillerne kan være løsningen.   
 

Uheldig timing - Ressourcecenter Ydre Nørrebro var den største deltager i Ungemesse 2009 og 
repræsenterede fem forskellige projekter, som tiltrak mange lokale unge til messen. Pga. flytning til 
deres nye lokaler i ugen før og efter påsken var det umuligt for dem at deltage.   
 

Manglende ressourcer - Jobcenter Københavns fritidsjobindsatsen blev nedlagt i begyndelsen af 
2011.  De var et samlingspunkt under messen for et antal mindre fritidsjobprojekter på Nørrebro og 
i Nord-Vest. Uden Jobcenters fritidsjobindsatsen mistede de mindre projekter den nødvendige 
ressource for deres deltagelse.   
 

 Tre tilmeldte udstillere aflyste ugen før messen, tre dukkede aldrig op, og to kunne kun være til 
stede en af dagene.  Det planlagte tema om landbrug, som i første omgang så ud til at ville lykkes, 
blev senere aflyst. Manglende ressourcer blevet nævnt of dem alle som årsag til aflysningerne. 
Hvad man kan gøre ved det, er uden for projektets kontrol.  
 

På den positive side var det fremragende samarbejde med Korsgadehallen. Hallens personale er 
venlige, hjælpsomme og engagerede. Af projektets andre samarbejdspartnere kan det nævnes at: 
 - udgifterne til layout og grafik blev dækket af Produktionsskolen K-U-B-A. 
 - udgifterne til lyd blev dækket af Frivillige Unge Kulturskabere (FUKS) 
 - elkabler og strømtavle blev gratis udlånt af Nørrebrohallen. 
Det skal også tilføjes at: 
 - for første gang deltog en skole i messen med elever som udstillere (DIA privatskolens skakhold).   
 - den ellers lukkede café blev bemandet af elever fra Produktionsskolen. 
 - for første gang deltog Københavns Brandvæsen med en brandbil og 6 brandmænd 



 

 

Trods det skuffende antal besøgende oplevede nøgne udstillere en positiv gevinst. 
 
Ikke så mange, men på den anden side bedre tid til den enkelte.(citat – Vi Skaber Job) 
 

Der kunne godt have været flere unge mennesker, men på den anden side gav det mulighed for at gå 

i dybden med de unge der kom. (citat – FUKS) 
 
 
 
 
 
 
William Patrick (Bill) McGrath - Projektkoordinator  
Hjemmeside: www.ungemesse.dk  
E-mail: bill@ungemesse.dk 
Telefon: 29 86 34 80 
15-05-2011 
 

Bilag 1 - Udstillere: 
 

Blågårdens Bibliotek 
Kultur Indre Nørrebro - KIN  
TEC - Teknisk Erhvervsskole Center 
Samtalegrupper KBH og FRB  
Imagine Nørrebro og Karen Waltorp  
Ungerådgivningen Nørrebro 
SKAT   
Byhøjskolen 
Ungdomsskolen Nørrebro  
ByOasen  
UU-København 
RISEcph - UU-Københavns ungdomskorps 

Os fra MimersKvarter (VIBO) 
Danseskolen Cuban Moves 
Københavns Politi 
Frivillige Unge Kulturskabere (FUKS) 
Hårslev Efterskole 
Sjælsølund Efterskole 
Fontana Skole 
Produktionsskolerne 
Rabarberlandet - Vi Skaber Job 
DiscTwirls 
Københavns Brandvæsen 
DIA Privatskolens skakhold

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 
 

 
 


