272 UNGE
4 EVENTS
140 TEGN
MASSER AF VISIONER
FOR NORDJYLLAND

”I Danmark er omkring
3.000 journalister/mediefolk
og 400 politikere aktive

Om #nordpol14
Nordpol 14 er opstået som resultat af Regionsrådets ønske
om at inddrage unge nordjyder i den Regionale Vækst- og
Udviklingsstrategi. Ideen var at skabe en kulisse og en debatform,
som skulle øge nyhedsværdien og give arrangementerne et ungt twist.
Samtidig skulle konceptet nytænke borgerhøring og målrettes til at give de
unge noget tilbage.
Som koncept tager #nordpol14 udgangspunkt i det sociale medie Twitter. I
Danmark spiller mediet med de 140 tegn en stadig større rolle i politisk debat.
Selv om mediet ikke har slået særligt igennem i Danmark er koncentrationen
af meningsdannere ganske stor. I Danmark, er omkring 3.000 journalister/
mediefolk og 400 politikere aktive brugere på Twitter. Dermed er det let at få
en stemme i debatten og nemt at få direkte kontakt til magtens korridorer.
På samme tid er Twitter ude i verden et populært medie til at skabe
debat og samhørighed under live events. På dette grundlag
opstod #nordpol14, som er navngivet ud fra det, som blev
arrangementernes officielle hashtag.
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brugere på Twitter. Dermed
er det let at få en stemme
i debatten og nemt at få
direkte kontakt til
magtens korridorer.”

Sådan foregik

#nordpol14 bestod af fire events afholdt på henholdsvis
Aalborghus Gymnasium i Aalborg, EUC Nord i Hjørring,
Thisted Gymnasium i Thisted og Erhvervsskolerne i Aars.
Hvert arrangement varede 3 timer og blev styret af radioog mediemand Tom Bue.
På møderne blev de unge først introduceret til generel
og politisk brug af Twitter. Alle deltagere blev opfordret
til at oprette konti på Twitter og afprøve mediet. Herefter
blev debatten skudt i gang med videohilsner fra
Regionsrådsformand Ulla Astman. Debatten var delt op i
to overordnede temaer. “Mit Liv” gik tæt på individet og det
sociale liv i regionen, mens “Min Karriere” handlede om
erhvervsliv, job og iværksætteri.

Debatten foregik på den måde, at Tom Bue stillede et
spørgsmål (fx. Hvad skal Nordjylland være kendt for
ude i verden?). Herefter skrev deltagerne deres svar på
Twitter og brugte arrangementets hashtag #nordpol14.
Deltagernes svar dukkede dermed op på en storskærm og
blev brugt som udgangspunkt for den live-debat, som Tom
Bue herefter ordstyrede. Twitter gav debatten et værktøj til
at opsamle alle input samtidig med, at deltagerne kunne
debattere indbyrdes med hinanden direkte på Twitter.

Sådan gik det
Med mere end 2000 tweets opsamlet på hashtag
#nordpol14 over de fire arrangementer var mængden af
input massiv. Mødernes utvetydige fokus på Twitter betød,
at mange svarede hver gang, der blev stillet spørgsmål det var nemt, og alle kunne blande sig hele tiden. Faktisk
genererede #nordpol14 så mange tweets, at hashtagget
ad flere omgange “trendede” som et af de mest brugte
tags i Danmark.
Undervejs i forløbet oplevede deltagerne, hvordan deres
debat rakte ud over de fire vægge, hvor snakken foregik.
På Twitter kom der bl.a. hilsner fra nationale politikere
Lene Espersen (K) og Stine Brix (Ø). Samtidig deltog
en række regionsrådspolitikere i arrangementerne og i
debatten på Twitter.

Superdebat om Nordjyske
muligheder om innovation og
uddannelse men husk også
iværksætteri #nordpol14
LeneEspersenC

Lige downloadet
Twitter-app. Gør klar til
#nordpol14
jakobplaschke

#bord11 #nordpol14 NORDPOL14 ER FOR VILDT!!
Simone_h_n

Hej jeg hedder Christopher
Søgaard Degenkolv, og jeg
har i dette sekund mistet
min twitter-mødom
#nordpol14 #bord7
ChristopherSD97

Ønsker alle på #nordpol14
god debat - håber på nye
friske ideer :)
smbrix

Så mange deltog
Aalborghus Gymnasium: 61

#nordpol14 fedt initiativ, det
kunne #dkpol generelt lærer noget af! Giv de unge mikrofonen!
Vi vil gerne hjælpe til at gøre DK
bedre!
MetteThorhauge

EUC Nord i Hjørring: 88
Thisted Gymnasium: 50
Erhvervsskolerne i Aars: 73

Om 10 år bor jeg i
København eller udlandet!
#nordpol14 #bord3

Mit Liv

sarahcpoulsen

Under temaet “Mit Liv” blev de unge
spurgt om emner, der relaterede sig til
deres personlige og sociale liv. Debatten
kom til at handle om kultur, drømme og
om hverdagens små udfordringer.

Hvor bor du om 10 år?
Til dette spørgsmål var der som forventet mange
forskellige svar. Svarene illustrerede de unge menneskers
drømme og udlængsel. Samtidig gav mange udtryk for,
at Nordjylland sagtens kunne være deres base også om
10 år. Mange udtrykte et ønske om at bo i Århus eller
København, mens nogle mente, at de om 10 år boede i
udlandet. En del unge fra de mindre oplandsbyer nævner
muligheden for at bo i Aalborg i fremtiden.
Mange af de unge taler uopfordret om at rejse væk fra
regionen i en periode for så måske at vende hjem igen.

Hvordan kan det gøres mere
attraktivt at bo på landet og i
landsbyer?
Bedre internet og mobildækning, bedre kollektiv transport
og fokus på kulturliv. Disse emner gik igen, når man
spurgte de unge om, hvordan vi gør oplandet interessant i
fremtiden. Desuden taler de unge om gunstige betingelser
for at skabe flere virksomheder uden for de store byer.
På den måde vil der være arbejdspladser og en hverdag
i oplandet.

Jeg er kosmopolit, så jeg
bor i hele verden! Men Nordjylland har bare lidt friskere luft end andre steder..
#bord2 #nordpol14
Turnios

Jeg regner ikke med at
bo i Nordjylland om 10
år. I hvert fald ikke dette
område. Centralisering =
færre Jobs her #nordpol14
#bord6
Casperlykkep

Muligvis bor jeg i København, men jeg vil helst
blive i Aalborg #bord5
#nordpol14
KrammeLisa
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Ja, efter at have været i
Århus og studere, vil jeg
gerne tilbage til Thy og
Nordjylland for at starte en
familie #nordpol14 #bord1
julie_normolle

Sådan så
programmet ud
9.00:
9.05:
9.15:
9.50:
10.00:
10.00:
11.00:
11.10:
12.00:

Velkommen
Videohilsen fra Ulla Astman
Politik på 140 tegn
v. Creative Director Mikael Espensen
PAUSE
Velkommen i Regionsrådet
v. Tom Bue
Tema - Mit liv
PAUSE
Tema - Min Karriere
Afslutning og opfølgning
- Frokost2GO

Hvad skal Nordjylland være
kendt for ude i verden?
Når det kommer til, hvad Nordjylland skal sælge sig selv på
uden for regionen, er forslagene og holdningerne mange.
En del unge nævner konkrete kulturelle fyrtårne som
Karneval i Aalborg, Nibe Festival og Jomfru Ane Gade.
Generelt er kulturen meget i spil, når de unge spørges om,
hvad vi er gode til i Nordjylland.
Også regionens mange uddannelsesinstitutioner og
studiemiljøer trækkes frem af de unge, der mener, at
netop dét gør Nordjylland attraktivt. Det samme gør sig
gældende med regionens natur, der af flere unge nævnes
som unikt for Nordjylland.
Af interessante skæve vinkler kan bl.a. nævnes forslag
om, at Nordjylland skal kendes for sin gæstfrihed og
åbenhed over for fremmede kulturer. Især i Thistedområdet
fremhæves Cold Hawaii som et meget konkret brandingemne.
Forud for #nordpol14
arrangementerne
var
regionsrådsp olitikerne
inviteret til introduktions-workshop om Twitter. På den måde kunne
de deltage direkte i debatten med de unge.

I Nordjylland skal vi være
kendt for1. Aalborg og Skagen2. Nibe festival og karnevalet3. Universitetet og
AaB#nordpol14 #bord7
DanielMyrup

#nordpol14 #bord2 Nordjylland kendt
for: innovation i erhvervslivet, lille
difference mellem by og land, godt
væremiljø i regionen
NatasiaV

@PetraPoulsen
#bord1 #nordpol14
patentkvoter, det er
det nye!

@norpol14
Så er vi igang på #eucnord
i #hjørring @UAstman siger
velkommen til #nordpol14

@norpol14
Tom Bue udspørger de unge
om deres tanker #nordpol14

8 | #NORDPOL14, REGION NORDJYLLAND

@NORDPOL14
#bord8 er så høflige når de
hilser på hinanden #bord14

@NORDPOL14
Thisted! Så er vi klar til #nordpol14

@norpol14
Unge mødes på tværs af skoler for at drøfte Nordjylland!
Det bliver godt det her!
#nordpol14

@norpol14
#nordpol14: Der diskuteres ved bordene

Statistik
Her tweetede de fra

Antal tweets på events
631

EUC Nord i Hjørring

81%

595

Erhvervsskolerne Aars

432

Aalborghus Gymnasium

17%

0%

2%

?
desktop

mobil

bot

Antal tweets

ukendt

Thisted Gymnasium

318

Buzz ord

nordjylland
job burde jeg

Total tweets spørgsmål bo
2,037 bud byer alle
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Efter at have set den
diskussionslyst
og den entusiasme
deltagerne udviste,
tør jeg godt melde
den nordjyske
udkantsapokalypse
for udsat på ubestemt
tid. Der er håb for
fremtiden og noget
Tak til alle deltagere ved
dagens #nordpol14 for
fremragende indsats. Ikke
mindst Stein Bagger-bordet og Egholm-Lovers.
tbue

at arbejde med
- hvilket så også
forpligter politisk.

Tom Bue

Min Karriere
Under temaet “Min Karriere” blev de
unge spurgt til deres professionelle fremtidsplaner. Det blev til en debat om uddannelse, job, iværksætteri og drømme.

Hvilket job drømmer du om?
De unge deltagere ved #nordpol14 havde mange og
spændende drømme om fremtiden. For nogen var
ambitionsniveauet højt, og der blev både budt på fremtidige
statsministre og direktører. Bredden i fremtidsplanerne
var stor, og både offentlige og private stillinger var
repræsenteret blandt de unge.

udsendt sygeplejerske til
ulande for #lægerudengrænser #bord8 #nordpol14

Hvad betyder offentlig
transport for valg af
uddannelse?
Når de unge spørges til, hvad offentlig transport betyder
for valg af uddannelse er svarene spredte. Der er ret stor
enighed om, at god offentligt transport er vigtig og her får
de eksisterende tilbud en generelt hård medfart. Samtidig
er der en tendens til, at de unge ikke vil lade deres
studievalg styre af ydre omstændigheder som transport.
Det antydes blandt de unge, at god offentlig transport
kan betyde, at man bliver længere i sin hjemby under
uddannelse.

Fysioterapeut, politi eller
prinsesse #bord9 #nordpol14

Sidselsulle

MalouVittrup

Jeg arbejder som ingeniør
for en stor virksomhed :-D
#nordpol14
Sebastian_V_S

#bord1 #nordpol14 om 15
år er jeg forhåbentligt gymlærer på Brønderslev gym!
xAlliie
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Transport er vigtigt, men
i samspil med andet. Det
hele går hånd i hånd, man
kan ikke bare adskille det
#nordpol14 #bord8
jakobplaschke

Jeg bor i Skagen, og skal
køre i tog i 37 minutter.
Det er lidt den eneste
mulighed jeg har, men det
gør mig ikke noget #nordpol14 #bord1
Mikkel_BechC

Den offentlige transport
betyder alt og den #sucks
i Nordjylland, vil hellere
cykle #nordpol14 #bord3
Betyder en del, da man
gerne vil frem på den
hurtigste og letteste måde
#nordpol14 #
PoomikaK

cc_char_cc

Bedre internet i udkantsområderne. @oestergaard det vil skabe vækst!
#dkpol #nordpol14 #bord7
LucasWJCarn

Det er mega vigtigt med
billig beliggenhed til at
starte sin virksomhed
på. #nordpol14 #bord7
#skalvindeoverbord1
LucasWJCarn
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#nordpol14 #bord3 - god
rådgivning og man kan
låne en god sum penge af
banken
chokkepuller

Hvad skal der til for, at du
vil starte egen virksomhed?
Under #nordpol14 talte mange af de unge om
Nordjylland som en innovativ region. Derfor var det
også særligt interessant at høre svarene på, hvad
der kunne få dem til at starte egen virksomhed.
Det blev typisk til en debat, der både handlede om
praktik, ideer og opstartsstøtte. Mange deltagere
foreslog, at der skulle etableres en form for
økonomisk starthjælp til iværksættere. Andre mente,
at løsningen var at gøre alt det praktiske lettere, når
man starter ny virksomhed.

Iværksætteri? Jeg startede
d. 1. oktober 14! Gratis
rådgivning eller mulighed
for ‘sikre lån’. Selv har jeg
dog ingen risiko.#nordpol14 #TB
#Nordpol14 #Bord9 som
iværksætter skal der være
gode muligheder for at få
sine visioner ud i livet. små som store.
MathildeErikse2

Iværksætteri og innovation som emner allerede
tidligt i skolen blev desuden foreslået som en måde
at påvirke unge til at være bedre forberedt på
muligheden for at drive virksomhed.

Mere fokus på iværksætteri
i skolen - PMV’er er lækre at
starte. Ingen startkapital,
minimal bogføring, det er
nemt#bord3 #nordpol14 #TB

ThomasABaumannC

Det gælder om at undersøge hvad der brug for
i kommunen, og hvad man
selv er god til #nordpol14
#bord1
Assgert

ThomasABaumannC

#nordpol14: “jeg har startet min egen virksomhed
i onsdag, det samme har
min ven. #deterikkeumuligt #deternemt
#guldkorn
NORDPOL14

tweet
tweet

TheDreier

#nordpol14 #bord1 tak for
et fedt event!
xAlliie

Tak til alle der har været med i
dag #nordpol14 på Aalborghus
Statsgymnasium!

En spændende dag er
nu slut. Tak @NORDPOL14 !! #nordpol14
#sjovt

otklar

Hej alle i ungeDet har
for mig været en rigtig
givende formiddag
#nordpol14
ErhlErik

piaborgpedersen

#nordpol14 var spændende!
Nu tilbage på skolebænken med film og slik.

Det her er lol #bord1
#nordpol14

d96519e1bbb0413

Eventet #nordpol14 var
klart en oplevelse idag.
Fedt arrangement og fedt
at man bliver hørt.
Flemsefch

Mikkel_BechC

Hej #nordpol14 Tak
for et mega fedt event.
Håber vi ses igen næste
år #nordpol15 #callingit
cthomsen8

#nordpol14 Fanatstisk
arrangement #bord2
Verdensmanden_1

Tak til de 4 steder, hvor
#nordpol14 har fået lov til
at møde alle jer skønne
unge mennesker og høre
jeres mening #nordpol14
#fantatisk
NORDPOL14

@otklar selv tak for at tage
initiativ til at støtte op om
og høre på hvad de unge
mener og tror #nordpol14
#aalborg
TheDreier

Design & layout af Weltklasse reklame + pr

Tak for en fed dag
#nordpol14

