Referat

Mødedato: 10.12.2020
Mødetid: Kl. 17.00-18.00
Mødested: Microsoft Teams

Deltagere:
Jeanne Jakobsen, Sofie Clausen, Jonathan Søby, Jessica Thomsen, Julie Blom,
Josephine Ege, Mathias Dølby, Kevin Olsen, Lucas Damkjær, Viktor Sivertsen,
Oliver Hougaard

Ikke tilstede:
Luisa Bæk, Nina Christensen, Andreas Mørk, Buster Andersen, Andro Hanani, Miki
Pedersen, Aleksandrs Semernikovs

4. Ungerådsmøde

Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen og præsenterer dagens program. Særligt velkommen til
Mathias, Jonathan og Jessica, der er nye medlemmer af Ungerådet.
Tim informerer om, at de kan finde alle dokumenter, herunder dagsorden og referater
i Ungerådets Google Docs mappe.

Opsamling på arrangementer
NAU Landsmøde
D. 21. november afholdte Netværket af Ungdomsråd (NAU) online landsmøde, hvor
Josephine og Viktor deltog. De synes ikke, at Ungerådet skal fortsætte med at være
medlem af NAU, idet det er meget begrænset, hvad de kan bruge dem til, især under
Covid-19. Derudover påpeger de, at landsmødet kun er relevant at deltage i, hvis
man er med i NAU’s ledelse, men ellers giver det ikke mening.
Alle tilstedeværende medlemmer af Ungerådet er enige om at melde sig ud af NAU.
Tim kontakter NAU og sørger for at melde Ungerådet ud.

Topmøde om unges trivsel under COVID-19
D. 26. november afholdte Uddannelses- og Forskningsministeriet ’Topmøde om
unges trivsel under Covid-19’, hvor Julie deltog. Hun indgik i en arbejdsgruppe, der
fik til opgave at komme med bud på, hvordan man kan lave events uden at mødes
fysisk. Julies gruppe kom med ideer til at lave alternativer til piratfester, eks. via
Zoom. Til topmødet blev der i alt fremlagt 12 forskellige ideer.

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør et idekatalog på ufm.dk i det nye
år med resultater fra dagen. Tim opfordrer til, at Ungerådet bruger ideerne i deres
eget arbejde under Covid-19.

Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde
Tim orienterer om, at Ungerådet er inviteret til at deltage på Børne- og
Uddannelsesudvalgsmøde d. 14. januar kl. 15.00. Mødet foregår digitalt via Teams,
og temaet er frafald på ungdomsuddannelserne.
Julie har tidligere deltaget i et lignende møde og vil dele dokument med hendes noter
på Google Docs.
Josephine, Lucas og Mathias vil gerne deltage på mødet. Tim indkalder til
forberedelsesmøde.

Grøn Fest
Alle medlemmer der deltog i sidste ungerådsmøde var enige om at afsætte 30.000.
kr. til Grøn Fest. Ungerådet skal blandt andet have en stand, hvor de laver aktiviteter
og spreder budskabet om Ungerådets arbejde.
Julie har hidtil været Ungerådets kontaktperson til Grøn Fest, men hun stopper i
Ungerådet d. 1. februar, da hun flytter til Aarhus. Derfor foreslår Tim, at Ungerådet
får en ny kontaktperson samt nedsætter en arbejdsgruppe, der skal komme med
konkrete ideer til Ungerådets rolle på Grøn Fest.
Josephine vil gerne være med i arbejdsgruppen samt være kontaktperson. Derudover
vil Sofie og Jonathan gerne indgå i arbejdsgruppen.

Status på arbejdsgrupper


Grøn Fest (Josephine, Sofie, Jonathan)



Røgfri fremtid (Oliver, Nina, Kevin, Jeanne)



GRUS (Aleksandrs, Lucas, Josephine, Luisa, Jessica, Viktor, Sofie)

Arbejdsgruppen har holdt møde med Julie fra GRUS. De er blevet enige om at lave
karaokeaftner på følgende datoer:
-

12/2-21
12/3-21
16/4-21

Josephine opfordrer alle Ungerådets medlemmer til at sætte datoerne i kalenderen
og komme forbi for at bakke op.


Events (Oliver, Jeanne, Buster, Andro, Sofie, Lucas, Kevin)



Politik (Josephine, Julie, Aleksandrs, Mathias)

Side 2



Sociale medier (Jeanne, Oliver, Nina, Luisa)

Tim undersøger muligheden for, om Ungerådet kan få deres egen Snapchat-profil.

Opsamling og tak for i dag
Tim opfordrer alle medlemmer til at få afholdt møder i arbejdsgrupperne trods Covid19 samt sørge for også at huske det sociale.

Side 3

