
FORMANDENS ÅRSBERETNING 2020 
 
Jeg vil, som formand for Unge for Ligeværd fortælle lidt om, hvad der er sket i 
UFL det sidste års tid og fortælle, hvad vi ser frem til i den kommende tid.  
 
UFL – aktiviteter under en Corona tid. 
UFL er vigtig og gør en forskel for mange. Det uanset hvilken alder man har, 
hvilket køn man har, og hvor i landet man bor. Det at kunne mødes i UFL-
klubber rundt i hele landet, har en stor værdi for mange UFL-medlemmer. Nogle 
gange bliver det endnu mere tydeligt, hvor stor en værdi UFL har – når man i en 
periode må undvære UFL. Det har vi nu alle sammen prøvet under Corona.  
 
Medlemmerne i UFL har været opfindsomme og kreative under Corona-
situationen. Der har fx været stor aktivitet på Facebook. Her har man forsøgt at 
lave aktiviteter, hvor man enten har kunnet deltage eller har kunnet følge med 
på sidelinjen. 
Det har foregået i den store Facebook gruppe, hvor der er medlemmer fra hele 
landet, og det har foregået i jeres Facebook gruppe i klubben og mere lokalt.  
Her har vi også set, at mange har haft lyst til at dele deres Corona hverdag med 
hinanden. På den måde har vi inspireret hinanden til forskellige daglige 
aktiviteter. Det har betydet at mange - ikke har følt sig alene, men følt sig som en 
del af UFL-fællesskabet. 
 
Men det har også gjort mange utrygge. Der har været mange informationer, som 
man har skullet forholde sig til. Mange har oplevet, at deres hverdag er blevet 
forandret. Måske har man kunnet passe sit arbejde? Måske har man fået at vide, 
at man ikke skulle gå på arbejde eller på uddannelse? Under alle 
omstændigheder så har hverdagen været forandret. Der har været særlige 
regler, og intet har været som det plejer. Det er godt, at vi har kunnet sætte 
forskellige aktiviteter i gang, så vi har kunnet bruge noget af tiden sammen.  
 
Vi har måtte indstille os på, at hvis vi skal mødes – så kan det også ske online. I 
nogen klubber er man så småt begyndt at afholde klubaftner – naturligvis efter 
alle retningslinjer. Mange af aktiviteterne sker udendørs og bliver muligvis ikke 
gennemført helt, som de plejer. Men det vigtigste er, at vi holder kontakten i UFL 
– også i de klubber hvor man stadig ikke kan mødes til en klubaften.  
 
Mange UFL-medlemmer har fået IT skills under Corona som gør, at vi nu kan 
mødes på Zoom, Teams eller andre IT- platforme. Det kan naturligvis ikke 
erstatte de klubaftner som vi kender – men måske kan vi blive glade for også at 



kunne mødes på Zoom. Det kan fx være i en lang sommerferie eller mellem to 
klubaftner.  
 

Strategi i UFL 
På landsbestyrelsesmøderne handler meget af vores arbejde om strategi. 
Vores snakke går på, hvordan vi sikre, at UFL – kan være et fællesskab for alle 
unge med særlige behov.  
 
For at det kan ske, skal vi samarbejde i hele UFL. Vi skal samle alle kræfter. 
 
For at nå målet skal vi være særlig opmærksomme på: 

- At klubberne er et sted, som unge har lyst til at komme 
- At flere unge kender til UFL 
- At forandringer sker på en tryg måde 

 
I løbet af året har vi holdt ekstra møder i landsbestyrelsen. Der har været afholdt 
ekstra møder blandt vejlederne. Møder, hvor vi i fællesskab har kunnet tale om, 
hvordan vi konkret kan igangsætte aktiviteter, der kan være med til, at vi når 
vores mål om, at UFL er et fællesskab for alle unge med særlige behov.  
 
Vi ved, at mange unge med særlige behov lever et ensomt liv og vil kunne have 
glæde af at komme i en UFL-klub. Derfor skal vi, der i dag har glæde af UFL, gøre 
en indsats så vi bliver et fællesskab for flere.  
 
Dette arbejde glæder landsbestyrelsen sig til at stå i spidsen for. Vi oplever, at 
UFL-klubberne gør et stort arbejde for, at alle unge med særlige behov har 
mulighed for at være med i fællesskabet. Med de nye konkrete forslag til 
aktiviteter og indsatser håber vi, at I ude lokalt vil gribe disse muligheder og 
støtte at flere unge bliver en del af fællesskabet.  
Der bliver en lang periode, hvor vi vil kunne lære af hinanden, og hvor vi vil 
inspirere hinanden. Vi skal huske, at vi har en fælles sag – og dele de gode 
erfaringer.  
 

DUF 
UFL søger i år om optagelse i Dansk Ungdoms Fællesråd.  
Vi vil gerne være en del af et større ungdomsfællesråd. 
Her vil vi kunne deltager i kurser med andre unge. Vi vil kunne samarbejde med 
andre ungdomsforeninger om aktiviteter.  
Herudover er der muligheder for at søge puljer, der fx kan støtte aktiviteter i  
UFL’s lokalforeninger. 
 



Læringsbrætspil 
Rundt omkring i klubberne, bliver de to brætspil, som UFL’er rundt i landet har 
været med til at udvikle, spillet på klubaftnerne.  
Brætspillene får os til at tale om vigtige temaer. 
Det ene handler om, at ensomhed kan være svært – og i spillet får man strategier 
i forhold til at undgå ensomhed og komme ind i et fællesskab og få venner.  
Det andet handler om, at man skal passe på sine personlige papirer. Der findes i 
øjeblikket tyve der laver forskellige tricks, så man kan risikere at blive franarret 
sit nøglekort, cpr.nr. og fx bank oplysninger.  
I landsbestyrelsen håber vi, at I vil fortsætte med at tage spillene ned fra hylden 
og spille spillene engang i mellem. Spillene bliver aldrig de samme. Da det er de 
personer der spiller spillet, der er med til at starte de vigtige snakke – så når 
man spiller med forskellige personer, oplever man at spillet er anderledes. 
 
Politik 
På hvert landsbestyrelsesmøde taler vi om, hvilke politiske temaer vi synes, at 
der fylder mest blandt vores medlemmer i UFL. Det kan være problemer i 
forhold til bolig, skole, uddannelse eller job og fritid. 
I den kommende tid vil Ligeværd sætte fokus på inklusion i Folkeskolen.  
Mange børn og unge har det svært i folkeskolen. Landsbestyrelsen vil følge dette 
arbejde og har drøftet emnet på et bestyrelsesmøde, hvor de 
bestyrelsesmedlemmerne fortalte om deres folkeskoletid.  
 

Messer 
Messerne i Jylland har været gennemført. Her har UFL-klubberne hjulpet til. 
Messerne går ud på, at unge kan komme ud og se, hvilke forskellige skoler og 
uddannelser der findes. Så kan man få idéer til steder, som passer til de 
interesser man har.  
Flere af jer har fortalt om jeres UFL-klubber. Flere af jer har også hjulpet med 
opgaver i forhold til at servere mad og kaffe. Der har også været opgaver med at 
tælle de folk, der er kommet. Det har været en rigtig god og vigtig hjælp.  
 
Bestyrelsesdag 
Tema om ensomhed, venner og fællesskaber 
Bestyrelsesweekenden blev grundet Corona til en bestyrelsesdag.  
De ca. 45 unge der deltog i Dalum havde en rigtig god dag, hvor vi spillede 
SOLUM. 
Spillet gav anledning til mange gode snakke. Bl.a. hvordan vi tager godt imod nye 
unge i klubberne.  
 
Vi håber på, at vi næste år kan holde bestyrelsesweekenden i foråret. 



 

 
 
Til slut - vil jeg sige jer alle sammen tak for samarbejdet det sidste år.  
Nu fortsætter generalforsamlingen og så slutter vores landsmøde i år.  
Vi håber naturligvis, at det bliver muligt at holde landsmøde med 
overnatning, fælles middag og fest til næste år. 


