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MSU er et ung til unge projekt, hvor ældre unge taler med yngre unge om blandt andet 
ungeliv, trivsel, fester, sex, alkohol og andre rusmidler.  Hvert år uddanner SSP Mors og 
Morsø Ungdomsskole et korps af unge, der 
 
• med deres viden, modenhed og erfaring går i dialog med yngre unge om at tage 

ansvar for eget ungdomsliv.  
• kender fest- og fritidsmiljøet i byen og kan fortælle, at den virkelige verden oftest er 

langt mindre avanceret end de overdrevne forestillinger, børn og unge har om an-
dre unges overdrevne alkohol-, tobaks– og rusmiddelforbrug i øvrigt.  

• er rollemodel for usikre unge og kan være SSP’s talerør til de unge og omvendt.   
 
 

Formålet med ung til ung formidling er at debattere et emne, hvor både faktuel viden, 
egne erfaringer og holdninger inddrages. Det er altid en fordel at vide, hvad man snak-
ker om, men det er bestemt ikke et krav, at man skal have prøvet det hele for at kunne 
snakke om det. Ung til ung formidling drejer sig om at tage stilling til de mange udfor-
dringer, ungdomslivet byder på. Det kan man sagtens uden at have personlige erfarin-
ger med det hele.  
 
Oplæg på skolerne? 
Unge formidler deres vide og erfaring til andre unge eksempelvis i form af oplæg og dia-
log eller i kreativ form (musik, billeder, digte, m.m.)  
Et oplæg varer 1 - 2 timer, og du får løn, for de timer du holder oplæg. Der kommer al-
tid 2-3 unge ud til et arrangement, så man ikke står alene.  
 
MSU korpset? 
Sammensætningen af de unge i MSU korpset skal være bred, men de kommer primært 
fra ungdomsuddannelserne.  
Når vi vælger at bruge ældre unge til at gå i dialog med de yngre, skyldes det, at de of-
te har tingene tæt inde på livet, og dermed bliver er deres formidling mere tidssvarende.  
Det er vigtigt, at de unge i MSU korpset opleves som troværdige af de andre unge.  
Alle unge i MSU korpset har før 1. arrangement været på et formidlingskursus, arrange-
ret af SSP og Ungdomsskolen.  
Før 1. arrangement er de unge godkendt af SSP og Ungdomsskolen til at varetage opga-
ven.   
 
Hvem er MSU’s målgruppe ? 
Børn og unge i 13. - 14. års alderen primært 8. klassetrin i fri- og folkeskoler. 
 
Vil du være med? 
Hvis det har interesse så finder du ansøgningsskemaet på de næste sider. Du kan afleve-
re den personligt på Ungdomsskolens kontor Spurvevej 2, eller via mail til jki@morsoe.dk. 
 
Kontakt også gerne SSP-koordinator Joan Kirkebak for flere oplysninger.  99 70 62 88 
 

ANSØGNINGSFRIST ER DEN  20. september 2021 



 

Navn__________________________________________________ 

    

Adresse________________________________________________ 

 

Mo-
bil_____________________________________________________ 

 

Email___________________________________________________ 

 

Fødselsdag og år_________________________________________ 

 

Udd. Sted og Klasse_______________________________________ 

 

Hvad laver du næste år?___________________________________ 

 

Hvorfor vil du gerne være MSUèr ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morsø Ungdomsskole 

Spurvevej 2 

7900 Nykøbing Mors 

Tlf.: 99 70 62 80 

www.ungmors.dk 

 

SSP – Koordinator  

Joan Kirkebak 

Spurvevej 2 

7900 Nykøbing Mors 

Tlf.: 99 70 62 88 

E-mail: jki@morsoe.dk 

http://www.ung@mors.dk


Fortæl, hvad du laver i din fritid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad synes du, et godt ungdomsliv er? 
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