
FRA IDE TIL PROJEKT 
PÅ UNGDOMSØEN

I har fået en fed idé, som I gerne vil føre ud i livet på Ungdomsøen. For at tage næste skridt 
i rejsen mod at se jeres idé komme til live, skal I danne en engagementsgruppe. Det er en 
gruppe af unge, som samles om at gøre en idé til virkelighed. Men hvordan starter I en 
engagementsgruppe, og hvordan hjælper Ungdomsøen jer på vej? Det kan I læse om her.

Sådan starter I jeres engagementsgruppe
Der er fire ting, I skal forholde jer til, før I starter: 
• I skal minimum være to personer for at starte en gruppe 
• Det skal være muligt for andre unge at deltage i eller opleve det, I skaber
• I skal forholde jer til Ungdomsøens dogmer, når I udvikler jeres aktivitet eller projekt
• Alle engagementsgrupper skal have en tovholder

Tovholderen har ansvaret for: 
• At udfylde Ungdomsøens projektark og sende det til engagement@ungdomsoen.dk
• løbende kontakt til en engagementskonsulent på Ungdomsøens sekretariat. 
• Gruppens økonomi, herunder budget og regnskabsstatus 

Hvordan I ellers organiserer jer, hvor mange I er, og hvordan I arbejder, er helt op til jer. I har 
også mulighed for at få oprettet en fælles ungdomsø-mail for gruppen, hvis I ønsker det.

Engagementskonsulenterne hjælper jer
På Ungdomsøen er det jer, som leder jeres projekter. Derfor skal jeres gruppe som 
udgangspunkt være selvkørende, men I kan få støtte af Ungdomsøens engagements-
konsulenter. De kan hjælpe med:

Et opstartsmøde, hvor vi hjælper 
jer med at komme i gang med 

jeres projekt og kan sparre 
med jer om alt fra budget og 

fundraising til projektledelse og 
praktiske spørgsmål. Skriv til os 

på engagement@ungdomsoen.dk 
for at arrangere et opstartsmøde.

Invitation til Ungdomsø-
weekender fire gange om året, 

hvor alle engagerede mødes for 
at dyrke fællesskabet, lære øen 
bedre at kende og arbejde på 

projekter. Her kan I for eksempel 
deltage i workshops eller ø-rådet, 

hvor unge får indflydelse på 
Ungdomsøen, og hvad der skal 

ske derude. 

En lille pose penge til at dække 
jeres udgifter til mad, transport og 

materialer og eventuelt 
 støtte til at lave et budget eller 

søge fonde.

 Mulighed for at bruge 
Ungdomsøens faciliteter gratis og 
fri adgang til Ungdomsøens kontor 

på Holmen eller Ungdommens 
Demokratihus, hvor I kan holde 

møder.

Et månedligt nyhedsbrev til 
engagerede med nyheder og 
tilbud om sociale og faglige 

 events, I kan deltage i. I kan også 
som engagementsgruppe dele 

nyheder og events med 
 andre engagerede via 

nyhedsbrevet.


