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9. Ungerådsmøde

Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen og præsenterer dagens program.

Siden sidst
Ungerådet har medvirket i interviews til Børnebyrådet vedrørende ungeinvolvering,
demokrati og lignende. Derudover har medlemmer fra Ungerådet deltaget i et
fokusgruppeinterview i relation til indsatsen ’Bevæg dig for livet’, der handler om,
hvordan man kan få flere unge til at bevæge sig, og hvordan man kan nå ud til unge
via sociale medier.
Josephine fortæller om DK2020’s arbejde, hvor de blandt andet har fokus på
affaldssortering. I starten af næste skoleår inviterer de lederne fra de forskellige
skoler ind for at få lavet fælles retningslinjer for affaldssortering. Derudover er der
et arrangement på statsskolen kaldet ’Klimamesse’ målrettet unge, hvor man
inviterer hele byen ind. De vil også gerne invitere virksomhedsledere ind for at
fortælle om, hvad der foregår ift. bæredygtighed.
Josephine opfordrer medlemmer af Ungerådet til at melde ind, hvis de har noget ift.
hvad Horsens kan gøre for klimaet. Hun påtænker også at inddrage Ungerådet som
en del af arbejdet i DK2020 næste år.
Tim fortæller, at Ungerådet har god grund til at være stolte over alt det de har været
involveret i i løbet af et år med mange begrænsninger grundet corona. Ungerådet
har blandt andet:



Deltaget i Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde om temaet fravær og frafald
Givet input til revidering af Rusmiddelpolitikken














Stablet et samarbejde på benene med GRUS City
Bidraget til Sund Bys Fællesskabsportal
Deltaget i NAU's landsmøde
Deltaget i UFM's topmøde om unges trivsel under Covid-19
Givet interview i forbindelse med KL's Børn og Unge Topmøde
Givet input til Horsens Uddannelsesråd om unges Covid-19 erfaringer
Deltaget i workshop om brugen af sociale medier
Fået et medlem i styregruppen for DK2020 klimaplan
Deltaget i workshop om Horsens som studieby
Givet interview til 'Bevæg dig for livet'
Givet input til Horsens nye ungekulturhus, Platform K
Givet input til indsatser vedr. udsatte unge

Sommerens aktiviteter
Ungerådets økonomi
Tim informerer om, at det siddende Ungeråd fungerer, indtil det nye Ungeråd er
valgt. Derfor skal der senest til det sidste møde i sæsonen træffes beslutning om
næstkommende sommers aktiviteter, herunder økonomi i forbindelse med
arrangementer og events (jf. Ungerådets vedtægter). Tim spørger til, om
Ungerådet har nogle aktiviteter planlagt, der skal afsættes penge til.
Ungerådet beslutter, at der max skal afsættes 10.000. kr. til merchandise til GRØN
FEST.
Tim fortæller, at medlemmerne af Uddannelsesforum sidste år opfordrede til, at
Ungerådet kommer ud på uddannelsesinstitutionerne for at fortælle om dem selv.
De skal blandt andet fortælle om, hvad man laver i Ungerådet, og hvorfor man skal
være medlem. Tim opfordrer til, at Ungerådet igen i år gør reklame ude på deres
uddannelsessteder samt at de deltager på møder i Børnebyrådet.
Ungerådet foreslår, at de som medlemmer hver især er repræsentanter til
fællessamlinger på deres ungdomsuddannelse, hvor de fortæller om Ungerådets
arbejde.
GRØN FEST
Sofia, Luisa, Mathias og Josephine deltager i GRØN FEST, hvor Ungerådet har en
stand og kan fortælle om Ungerådets arbejde samt dele merchandise ud.

Interview presse
Tim fortæller, at der skal laves en pressemeddelelse om Ungerådets arbejde, fordi
de har gjort det så godt i år, men også for at hverve flere medlemmer til næste års
opstart. Josephine og Luisa vil gerne deltage i et interview.
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Opsamling på året og afslutningshygge
Tim spørger til, hvad der skal til for, at der kan komme flere medlemmer i
Ungerådet næste år, og hvordan året i Ungerådet har været, hvis man ser bort fra
corona.
Ungerådets medlemmer peger på, at det til tider har været svært at koncentrere
sig og følge med, fordi møderne er foregået over skærmen om aftenen, men at det
har været rigtigt givende at holde fast i møderne. Det fungerede eksempelvis også
godt, da Ungerådets medlemmer kunne hente en goodiebag ved GRUS til et møde
osv.
Der skal mere fokus på det sociale igen, når der ikke længere er coronarestriktioner, og så kunne det være godt at lave flere strategiske partnerskaber
som med GRUS. Det er også rigtig godt med en udprintet kalender til
opstartsmødet.
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