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Andreas Møller (Step 10)
Buster Andersen (suppleant, Learnmark EUD Tech)
Denise Gosch
Emma Nikoline Søndergaard (Learnmark EUD Business)
Helene Henneberg-Johansen
Homa Yaqubee (Horsens HF og VUC)
Johan Gørtz Hørstrup (Horsens Gymnasium)
Jon Stigaard (Learnmark EUD Tech)
Julie Blom (Horsens Gymnasium)
Kaio Iliasoff (Horsens Statsskole))
Linika Fristed Bank (Step 10)
Lucas Wille Bregenov (suppleant, STU)
Marie-Louise Larsen (Social- og sundhedsskolen)
Mathias Roes (Horsens Statsskole)
Michelle Nichum (Learnmark HTX)
Rune Boysen Løn
Rune Matz (suppleant, STU)
Søren Elgaard (STU)
Tess Schou Hansen (STU)
Vicky Outzen (Learnmark HHX)

Afbud fra:


Patrick Bronze (Learnmark HHX)

Udvælgelse af Ungerådets arbejdsopgaver i det kommende år
Ungerådet fordelte sig i grupper efter, hvad de gerne vil arbejde med i løbet af det
kommende år. Nedenfor er stikord til de arbejdsområder, der var interesse for at
arbejde videre med.

INCLUSION FESTIVAL













Større og mere festival-agtigt
Mere fokus på at vise, hvem HeadSpace og MOVE er (fællesskaber)
Brug tid på en lækker plakat, som skal hænge på alle skoler
Bruge musikskole, billedskole og danseskole
Workshops, sociale medier, madlavning, aktiviteter
Inkludere miljøet i Horsens (Kultur)
Inkludering af sport
Lær at lave en FB-event festival
Små boder med information om alle grupper i Horsens
Thomas Buttenschøn
Esben Kronborg
Festival: Nick og Jay, Joey Moe, Rasmus Seebach.

UNGEHUS











Efter middags late (?)
Nær banegården
Brætspil
Et sted for alle
Påske (?)
Holde en fast aften for forskellige ting, som skifter hver gang
Få huset fuldt af kunst lavet af unge i Horsens
Et sted, hvor unge kan gå hen om eftermiddagen eller aftenen. Det skal ikke
være åbent pm dagen, da vi ikke skal opfordre unge til at droppe skolen.
Fælles aktivitet, løb, brætspil, juleklip, fællesmad, ungdomshus.
Horsens’ største lektiecafé

SAMARBEJDE MED VIA














Sprogpartnere (studerende, som taler samme sprog, kobles sammen)
Dansk velkomstgruppe
Teambuilding.
Fælles kultur/områder
Sprog-workshop/sprogcafé (”byt sprog-dag”).
Ensomhed
Ordninger:
o Mentorordning - headspace. For alle? Studerende? Grupper?
o En velkomstpakke, som viser, hvad Horsens har af muligheder.
o Kontaktperson til ca. 5 fra VUA
Aktiviteter:
o Brætspilsaftaner m.m., f.eks. sport
o ”Til middag hos” – tag en udvekslingsstuderende med hjem
o Fest for tilflyttere / ”Velkommen til byen”-fest for
udvekslingsstuderende
De har svært ved at lære dansk. Kan være en forhindring.
Samarbejdspartnere. Tolke.
Kobling mellem VIA-studerende og gymnasier (de VIA-studerende kan
udvide deres netværk, og gymnasieeleverne kan få øvet sig på sprog).

FOLKETINGSVALG









Engagere unge ift. politik og få flere unge til at stemme
Dele flyers ud i gymnasierne og andre steder, som handler om at stemme
og hvorfor.
Åben debat omkring uddannelser og ungdomsmiljøer
Give unge (både under og over 18 år) oplysninger om de forskellige partier
og hvad de går ind for, så de unge ved, hvad partierne står for, og hvem de
vil stemme på.
Både for folkeskole og ungdomsuddannelser.
Debat mellem politikere
Lade unge få en forståelse for politik og folketingsvalg. Politisk bevidsthed,
også for unge under 18 år.
Kampagner om at få unge til at stemme
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NYE EVENTS
















Skraldearrangement: Der ligger for meget skrald rundt omkring. Man kunne
lave en konkurrence, hvor den, der samler mest skrald, får en præmie eller
lignende.
”Brok”: Event hvor man har lov til at brokke sig.
Underholdning / Comedy festival
Filmaften for alle unge i Horsens (i en stor hal)
Fodboldevent
Mad-event (f.eks. carbonara-festival)
Løb for cancer
Fællesspisning, halloweenaften, hyggeaften.
Events for ensomme unge
Kan vi hjælpe nogle skoler med noget?
Fællesaktiviteter – juletamtam
Juleevent: julepynt, juledeco, pakkeleg.
Ungerådsfest i Jons gildesal
Heste-hviskning for unge
Bedre promovering af Ungerådets events (PR i god tid)

UNGERÅDSPLEJE














Internt arrangement for Ungerådet - vil gerne lære hinanden bedre at kende
(netværk og fællesskab)
Julefrokost
Udmelding fra NAU
Små ture efter Ungerådsmøder
Hyggeaften
Kommunikations- og designudvalg: kommunikere ideer ud til unge
Sommerevent – fælles sjov på Langelinje.
Filmaften
Bestyrelse + formand + næstformand
PR
Have fokus på plakater
Genoverveje vores vedtægter
Mere politisk indflydelse
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