
Vi tror på, at der også er læring i det skæve og svære i livet. At 
samles om et måltid mad og lade roen sænke sig i samtalen, giver 
ikke kun en mæt mave. For mange børn og unge er samværet over 
måltidet med til at kaste nyt lys over livets små og store spørgs-
mål.  

Vores vigtigste opgave er at være et lyttende øre og en hjælpende 
hånd, som blidt motiverer børn og unge til at turde rykke sig og 
mestre livet. Vi er tæt på i rejsen fra barn til ung – mod voksenlivet. 
En betydningsfuld fase i livet, hvor der både er masser af highfives 
og bump på vejen. 
 
Vi hylder mangfoldigheden og fællesskabet. Nogle gange samler 
vi alle byens børn og unge til en fælles event. Andre gange sker 
magien i en stille samtale mellem to mennesker, der oplever sam-
men. 
 
Vi mener, at alle børn og unge fortjener muligheden for at udnytte 
deres fulde potentiale. Derfor omfavner vi den faglige og menne-
skelige forskellighed i fritidsklubben, ungdomsklubben, ungdoms-
skolen, ungemiljøerne og pædagogiske oaser – der er inspireren-
de miljøer og aktiviteter for alle.

UngiAarhus er for alle byens børn og unge – vi møder dig, som du 
er, og hvor du er. UngiAarhus er din mulighed for at lave spænden-
de aktiviteter, fordybe dig i interesser, knytte venskaber for livet, 
blive klogere på verden - og i det hele taget have det sjovt sammen 
med andre.  
 
Sammen med byens børn og unge skaber vi den gode fritid, uan-
set om du er 10 år eller 17 år. Elsker du e-sport, er du vild med 
spansk, eller kan du lide at jamme med vennerne, så har vi noget 
til dig. Søger du et sted – dit eget helle - hvor du 'bare kan være' 
sammen med andre, så er byen fyldt med klubber, hvor du kan 
komme, som du er. Og holder du til ude i byens rum, så er vi også 
der' 
 
I UngiAarhus gør vi os hver dag umage med at skabe gode ram-
mer for børn og unges fritid. Vi ved, at alle børn og unge har brug 
for et sted, hvor de kan komme, som de er, og hvor de kan udvikle 
sig og lære gennem interesser og lyst.
 
At skabe trygge og gode rammer kræver dedikerede og kompeten-
te voksne, der hver dag står klar til at tage imod, lytte, være interes-
seret og sætte i gang. Gode rammer er for os miljøer med plads til 
fysisk udfoldelse, samtaler, kreativitet, leg og nærvær. 


