Ung.bornholmr.dk på BUM 2018
Torsdag d. 22. november summede
det endnu mere på Campus Bornholm end
normalt. Dørene blev nemlig åbnet for dette
års BUM, Bornholms Uddannelsesmesse.
Messen, som har været en fast bestanddel af
uge 47 de sidste 5 år, har haft til huse i
Åkirkebyhallerne, men med Campus
Bornholms indvielse i august, er muligheden
for et BUM i nye rammer helt oplagt. Vi fra
Projekt Ungeguide var ude og synliggøre
ung.bornholmr endnu mere i form af sandt /
falsk quiz samt et værdibarometer. Læs mere
her om, hvordan det gik.

BUM
En Uddannelsesmesse på Bornholm, kan det
virkelig lade sig gøre? - Var der mange der spurgte
sig selv om i 2013. Ikke desto mindre er det nu en
fast tradition for elever fra 7.-10. klasse i forbindelse
med at blive klar til at vælge ungdomsuddannelse.
I år var Campus’ egne elever naturligvis også
inviteret med, og programmet på BUM var inddelt
i tre runder.

kunne eleverne få et unikt indblik i at gå på
Campus Bornholm og få et kig ind i de forskellige
undervisningslokaler. Derudover var der flere
virksomheder, der var repræsenteret og
landbrugsskoler, erhvervsskoler og
søfartsuddannelser havde krydset Østersøen for at
komme og fortælle om lige netop deres
uddannelsesmulighed. Derudover var der frivillige
organisationer, politiske partier og faglige forbund.
Der var altså rig mulighed for at få en snak med en
bred vift af mennesker som havde forskellige
interesseområder.

Sandt / falsk quiz
Igennem hele Projekt Ungeguides levetid har vi
projektmedarbejdere stødt på myter. Myter om
unge og alkohol, myter om andre unge, myter om
uddannelser og rusmidler osv. hvad er sandt og
hvad er falsk? Vi plukkede 5 myter ud om
ungdomslivet og udfordrede deltagerne på BUM,
om de kunne bekræfte eller aflive myterne.
Leg selv med her og find svarene i slutningen af
nyhedsbrevet.
1: ”Du forbrænder alkohol hurtigere, hvis du danser
hele natten”
2: ”Hver 4. ung føler sig stresset”
3: ”Hash er ude af kroppen lige så hurtigt som
alkohol”
4: ”Andelen af unge som har et fritidsjob er steget de
sidste 10 år”
5: ”Mobning har konsekvenser for resten af livet”

Første runde, hvor det var 1.g, 2.g, og 1. HF, anden
runde som var 7.-8. klasse og sidste runde som var
for 9.- 10. klasser samt deres forældre. På BUM

Mange unge legede med, og quizzen gav anledning
til en god dialog om de forskellige svarmuligheder.
Vi havde vores helt egen forventning eller myte
om, at det da måtte være eleverne fra
ungdomsuddannelserne, der kunne give flest
rigtige svar på sandt/falsk-spørgsmålene, men her
blev også vores myte aflivet. Vores helt
uvidenskabelige undersøgelse, viste at det i langt
højere grad var elever fra 7. og 8. klasse, der kunne
prale af at opnå 5 rigtige besvarelser.
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bevægelser vi så i de unges måder at svare på. Fx
var venner, fritid og skole højere prioriteret for de
studerende på en ungdomsuddannelse, hvor
familien fik en højere score hos eleverne fra
skolerne.
Både sandt/falsk-quizzen samt værdibarometeret
gav anledning til gode snakke med de unge om,
hvad der rør sig lige nu. Hvordan det var at være til
BUM på Campus, om de havde fritidsjobs, hvad der
fyldte osv. Som tak for det lille indblik i de unges
menneskers liv, fik de vores specialdesignede
ung.bornholmr-net, som vakte stor glæde – dog
måske nok mest hos pigerne.

Unge Værdi-barometret
På den anden side af vores mobile stand kunne
man møde Unge-Værdibarometeret. Her skulle de
unge med klistermærker vurdere, i hvor høj grad
de prioriterede de opstillede emner i deres liv på en
skala fra 0-10. Emnerne var:
Fritid – Skole – Succes – Venner – Familie.

Løsning: Falsk – sandt – falsk – falsk – sandt
Ung.bornholmr takker for et vellykket BUM, hvor
man i den grad så Campus Bornholm leve helt op
til forventningerne hos de mange besøgende. Alle
etager emmede af liv, og man fornemmede en
forventningens glæde fra de unge besøgende- her
kommer de en dag til at tage en
ungdomsuddannelse og måske også en
videregående uddannelse.
Klistermærkerne blev hurtigt fordelt, og de unge
var gavmilde med uddybende forklaringer og
fortællinger om deres liv som studerende. Igen
kunne vi helt uvidenskabeligt konkludere på de

Tak for godt samarbejde i 2018, vi ønsker jer en
magisk jul og et fortryllende nytår.
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