
 

 

 
   

 

Ungehusets aktiviteter mm. 

Af bilaget fremgår, at funktionerne i guiden kan vælges 

til og fra afhængig af lokation, muligheder og behov. 

Desuden har ungehuset en lang række af aktiviteter og 

faciliteter, som er med til at gøre ungehuset til noget 

særligt.   

 

Funktionsguiden beskriver samtlige funktioner et ungehus 

vil have – i yderste konsekvens. De beskrevne funktioner i 
guiden kan tilpasses og vælges til og fra i 

overensstemmelse med mulighederne på den givne lokation/i 

det givne projekt. Prioritering af arealer og funktioner 

tager afsæt i behov og i eksisterende faciliteter og 

potentialer, som findes i omgivelser eller i eventuelle 

eksisterende kvadratmeter. Således vil der fx ikke 

nødvendigvis skulle etableres en idrætssal i et nyt 

ungehus, hvis det ligger i nærheden af en eksisterende 

idrætshal. Derudover vil den profil et ungehus skal have 

få betydning for prioriteringen af husets arealer og 

funktioner.  

 

Hvert ungehus skal have et bredt udvalg af aktiviteter og 

samtidig have en særlig profil. Hver bydel har forskellige 

faciliteter, særpræg og omgivelser, der kan give mulighed 

for særlige profiler og aktiviteter. Ungehuset skal være 

attraktivt og give et bredt udsnit af unge mulighed for at 

prøve sig selv af og finde ud af, hvad de interesserer sig 

for gennem spændende og udviklende aktiviteter og 

samværsformer.  

 

Herunder er en række eksempler på aktiviteter/faciliteter: 

 Der vil være mulighed for at arbejde med træ, metal, 

glas og sten og benytte forskellige maskiner og 

værktøjer. De unge kan reparere cykler, skateboards 

eller producere møbler til ungehuset.  

 Der vil også være mulighed for at lave kunstværker, 

brugskunst, keramik og grafiske tryk samt dekorere 

negle.  
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 I makerspacet er der fokus på digital fremstilling, 

og der kan være 3d-printere, vinylcutter mv. 

 I bevægelsesområdet foregår fx teaterforestillinger, 

dans, mindfulness, yoga og boldspil. Der vil også 

være et esportsrum. I bevægelsesområdet skabes der 

desuden mulighed for, at en mindre gruppe unge, der 

ikke direkte deltager i aktiviteten, kan opholde 

sig. 

 Musikområdet vil bestå af faciliteter af høj 

kvalitet, som bl.a. omfatter øvelokale/studie og 

vokalboks, og som vil give mulighed for at synge, 

producere, komponere, indspille fx podcasts mm.  

 

Ungehuset har desuden et produktionskøkken, hvor der vil 

kunne produceres mad dagligt til 200 samtidigt spisende 

personer og ved særlige lejligheder op til 600 personer. 

Desuden er udearealerne en vigtig del af ungehuset og et 

naturligt omdrejningspunkt. Udearealerne vil også rumme 

mulighed for forskelligartede aktiviteter og tilgodese de 

unges behov for ro, fællesskab, bevægelse mv.  

 


