Referat

Mødedato: 19.05.2021
Mødetid: Kl. 16.00-18.00
Mødested: Microsoft Teams

Deltagere:
Josephine Ege, Lucas Damkjær, Mathias Dølby, Sofie Clausen, Oliver Albæk,
Andreas Varde, Viktor Sivertsen

Ikke tilstede:
Luisa Bæk, Nina Christensen, Buster Andersen, Andro Hanani, Jonathan Søby,
Jessica Thomsen, Aleksandrs Semernikovs, Jeanne Jakobsen

8. Ungerådsmøde

Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen og præsenterer dagens program. Særligt velkommen til
Andreas Varde fra Bygholm Landbrugsskole, der er nyt medlem af Ungerådet.

Nyt ungekulturhus
Arbejdsgruppen fortæller om Platform K – Horsens’ nye ungekulturhus, der skal være
et sted, hvor man kan mødes og samles for at få skabt nogle spændende fællesskaber
(se slides og moodboard).
Ungerådets medlemmer kommer med inputs til arbejdsgruppen, der bl.a. omhandler
biodiversitet, skiltning og branding af Platform K, arbejdsforhold for studiegrupper,
overnatning under åben himmel, lan-party, brætspilsklubber, open mic, etc.

Perspektiver fra Ungerådet vedr. udsatte unge
Jakob Nordtorp fra Horsens Kommune og Karin Ito fra DISCUS deltager på
ungerådsmødet for at høre Ungerådets inputs til unges udfordringer og behov i lyset
af corona.
For Ungerådets medlemmer har corona-nedlukningen været rigtig hård. Særligt ift.
det sociale, som har været svær at vedligeholde under hjemmeskolen. Medlemmerne
har savnet at være på uddannelsen sammen med deres venner. Det har også været
hårdt at skulle undvære sport og andre fritidsaktiviteter samt arrangementer på
uddannelserne. Det har heller ikke på samme måde været muligt at mødes med sine
venner i byen og tage på café osv. Som ny elev på en ungdomsuddannelse kan det
være ekstra hårdt, idet det hele er nyt. Nogle har forsøgt med initiativer såsom online

torsdagsbar, køre en tur ud i naturen med nogle venner og lignende. Derudover har
det været en udfordring ift. det faglige, fordi der fortsat har været mange afleveringer
og lange undervisningsdage online, hvilket har stresset mange.
For at unge kan komme i gang med fritidsaktiviteter igen efter corona, er det en god
idé at lave nogle fællesskaber med få personer, så man ikke skal forholde sig til for
mange i starten. Det kunne være godt, hvis uddannelserne arrangerer nogle
aktiviteter, som man kan være sammen om på skolen – det kan evt. være i
skoletiden, så man er sikker på, at alle deltager.
Det er vigtigt at reklamere mere over sociale medier mange forskellige steder, så
man både rammer forældre, venner, osv.: Facebook, Instagram, brochurer til
skolerne. Mange unge ved ikke hvilke tilbud, der eksisterer, så det er vigtigt at nå
bredt ud. En måde at brede det ud på, kan også være at tage det op i elevrådene på
egen skole. Det er også vigtigt at stå klar med åbne arme for at invitere alle ind i
fællesskabet eks. i ungekulturhuset, når det åbner, men også alle andre steder, hvor
unge samles.
Ungerådet kan også lave arrangementer og events, der sætter fokus på trivsel efter
corona. Ungerådet skal gå forrest og sørge for at lave noget, som inkluderer alle.
Man skal passe på med at lave tilbud til de ’særlige’ eller ’udsatte’, fordi man
skræmmer mange væk på den måde. Det skal almindeliggøres, så alle kan få hjælp.
Lige nu er det kun dem, der har det meget svært, så man vil ikke rigtigt bruge
hjælpen, hvis man er ’almindelig’.

Invitationer og opsamling på aktiviteter
Kommunens nye Fællesskabsportal
Tim fortæller, at meget af det Ungerådets medlemmer har efterlyst tidligere
vedrørende en platform, hvor alle tilbud er samlet, faktisk allerede eksisterer. Siden
er lavet af Sund By og findes på: https://faellesskab.horsens.dk/
Der bliver også linket til Ungerådets side derinde. Hvis man kender til andre tilbud,
som endnu ikke er at finde på siden, skal man skrive til Sund By.
Studieby workshop
Mathias og Andreas har deltaget i Horsens Kommunes workshop om den nye
studieby-hjemmeside. Der var mange gode inputs bl.a. om at lave en side, hvor
man kan samle alle tilbud til unge evt. i en app.

Interview til Børnebyrådet
Tim fortæller, at Børnebyrådet gerne vil interviewe et par stykker fra Ungerådet om
deres involvering i Ungerådet. Josephine, Viktor og Mathias vil gerne have tilsendt
spørgsmålene og muligvis deltage.
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Input til Kommuneplan
Tim fortæller, at Ungerådet har mulighed for at komme med inputs til den nye
Kommuneplan. Der er ikke tid til at gennemgå den på mødet, men Tim uploader
den i Google Docs, så Ungerådets medlemmer selv kan læse den og komme med
inputs.
Fokusgruppeinterview ’Bevæg dig for livet’
Josephine og Viktor skal deltage i et fokusgruppeinterview vedr. projektet ’Bevæg
dig for livet’, hvor de bl.a. skal komme med inputs til projektet samt en camp for
unge.
Medlem af styregruppe for DK2020 klimagruppe
Josephine er blevet medlem af styregruppen for DK2020 klimagruppe. Hun
fortæller, at de har haft første møde, og at hun er kommet i arbejdsgruppe med
Flemming Steen fra Horsens Gymnasium & HF, hvor de skal fokusere på unge og
klima.
Næste møde
Tim foreslår, at næste ungerådsmøde bliver fysisk. Det er Ungerådets medlemmer
med på, og størstedelen foreslår, at det bliver på rådhuset. Tim sender datoforslag
ud på Facebook, så vi sikrer, at flest mulige medlemmer kan deltage trods
læseferie og eksaminer.
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