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Ungerådsmøde d. 2. december 2014.
1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Ungerådets arbejdsgrupper
a. Status fra arbejdsgrupperne og PR-udvalget.
Studenterhusgruppen: Et vigtigt parameter for et studenterhus er beliggenhed –
det skal ligge centralt i Horsens by. Gruppen forestiller sig et sted, hvor man
kan lave lektier/studiearbejde og møde andre unge på tværs af uddannelserne.
EUX på Learnmark Horsens kunne måske være interesserede i at hjælpe til at
lave nogle gode lokaler. Lokalerne skal kunne bruges til både store og små
studiegrupper og til at arbejde individuelt i.
Arbejdsgruppen vedr. samarbejde mellem uddannelserne: Arbejdsgruppen har
ikke afholdt møde, men har oprettet en Facebook gruppe til drøftelserne.
Internaliseringsgruppen: Arbejdsgruppen har udarbejdet et spørgeskema til de
internationale studerende for at finde ud af, hvordan de er blevet taget imod mv.
Desuden har gruppen planlagt et ”sit in”-møde på VIA onsdag den 10.
december, hvor alle danske og internationale studerende opfordres til at
komme og give input til, hvordan det er at komme til Horsens, og hvordan
modtagelsen af internationale studerende kan blive bedre. Gruppen har
desuden drøftet etablering af et buddy-ordning, klippekort til oplevelser i
Horsens, afholdelse af markedsdag mv.
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PR-udvalget: Facebooksiden skal opdateres, så den bliver mere levende og et
dialogforum for unge. Her skal også løbende informeres om, hvad ungerådets
arbejdsgrupper laver. Siden skal blive ungerådets egen side.
3. Oplæg fra Ungerådets følgegruppe – og den videre plan
a. Charlotte Walkusch, ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af
Internaliseringsudvalget:
i. Internationaliseringsudvalget består af både politikere og
repræsentanter fra VIA mv. og blev etableret i forbindelse med seneste
kommunalvalg.
ii. Der er lavet en kortlægning af de internationale studerendes ønsker: 88
pct. svarer, at de gerne vil blive i Horsens efter endt uddannelse, men
det lykkes kun for 21 pct. af dem. Fra politisk side er der derfor et ønske
om at blive bedre til at fastholde de studerende, efter de har færdiggjort
deres uddannelse. Kommunen og Internationaliseringsudvalget har i
dette arbejde fokuseret på kontakten til erhvervslivet. Derudover har
Internationaliseringsudvalget et projekt omkring velkomst af
internationale borgere (”Exploring Horsens”) og indsatser for at styrke
de internationale studerende danskkundskaber mv.
iii. Charlotte opfordrede til, at arbejdsgruppen tager kontakt til hende med
henblik på at få koordineret de mange gode aktiviteter.
b. Michala Mellson, arbejder med Mærk Byen og Lene Krogh, der arbejder med
den byudvikling:
i. Mærk Byen er bl.a. et samarbejde mellem Kulturafdelingen og Teknik
og Miljø om at lave nogle bedre byrum, bl.a. omkring Rådhusparken mv.
ii. Michala opfordrede ungerådet til at bruge de eksisterende fysiske
faciliteter rundt om i byen, bl.a. Det gule pakhus, Kuben mv., som er
gratis at låne.
iii. Ungerådet har mulighed for at søge penge til at lave aktiviteter.
c. Jan Asmussen, kontaktperson til Horsens Børne- og Ungebyråd:
i. Jan fortalte om, at han kan hjælpe med sparring mv. i forhold til alle de
praktiske ting, der er omkring arrangementer mv.
ii. Jan orienterede også om, at Ungdomsskolens faciliteter, som ungerådet
også er velkommen til at benytte, f.eks. lokaler på Det gule pakhus,
Mediehuset, SSP-koordinatorer mv.
d. Peter Kristoffersen, tovholder på Uddannelse Horsens, som er et samarbejde
mellem uddannelserne i Horsens.
i. Uddannelse Horsens har tre overordnede indsatsområder: 1)
Innovation, herunder Innovationsugen; 2) Internationalisering, f.eks.
International Day og 3) Idræt og bevægelse og 4) Alt muligt andet,
herunder Uddannelsesmessen, Garantiskolen.
ii. Uddannelse Horsens har penge som man kan søge, så der lød en
opfordring til ungerådet om at komme med gode ideer til at styrke
samarbejdet mellem uddannelserne.
e. Anne Lund, ansvarlig for sekretariatsbetjening af Horsens Uddannelsesråd:
i. Anne orienterede om Horsens Uddannelsesråd, hvor den øverste
ledelse af alle uddannelser i Horsens sidder sammen med
borgmesteren og udvalgsformanden.
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ii. Anne kender uddannelserne i Horsens, så har I spørgsmål til
uddannelsesområdet i Horsens, så kan Anne hjælpe.
f.

Der blev aftalt træffetider for ungerådets følgegruppe. Træffetiderne fremgår af
vedlagte slides.

4. Vedtægtsændringer
a. Forslag til vedtægtsændring om udvidelse af rådet fra 31 til 37 pladser blev
godkendt. De ekstra pladser går til VIA UC og Learnmark med henblik på
repræsentation af deres uddannelsesretninger.
b. Der var en drøftelse af vedtægterne i forhold til spørgsmålet om
beslutningsdygtighed. Det blev besluttet, at der på næste ungerådsmøde stilles
forslag til følgende vedtægtsændringer:
i. Hvis et uddannelsessted fra skoleårets start vælger ikke at udpege
repræsentanter til ungerådet, tæller de ikke med i forhold til
beslutningsdygtighedsspørgsmålet.
ii. Rådet er beslutningsdygtigt, når minimum 9 medlemmer er til stede.
iii. Vedtægtsændringer kan besluttes med simpelt flertal på to efter
hinanden følgende rådsmøder.
5. Ungdomsdemokrati
a. Torben fra Netværket for Ungdomsråd deltog i ungerådsmødet. Han fortalte om
erfaringerne fra andre ungdomsråd med aktiviteter og med organisering.
b. Ungerådet besluttede at melde sig ind i NAU fra december 2014.
6. Ungerådets organisering
a. Ungerådet besluttede en organisering bestående af en styregruppe med en
repræsentant fra hver arbejdsgruppe og PR-udvalget. Der vælges en
mødeleder fra styregruppen forud for hvert møde. Mødelederrollen går på
omgang blandt styregruppens medlemmer.
b. Styregruppen består af:
i. Studenterhusgruppen: Chris Christophersen (mødeleder på næste
møde d. 5. februar)
ii. Samarbejde mellem uddannelserne: Melanie Fulton Buch
iii. Internationaliseringsgruppen:
iv. PR-udvalget: Line Svangaard
7. Ungerådets budget 2014 og 2015
a. Beslutning om at stille 2.000 kr. til rådighed for internationaliseringsgruppen.
b. Beslutning om at stille midler til rådighed for PR-gruppen øremærket til
fremstilling af merchandise og PR-materialer. Der blev givet en
forhåndstilladelse til, at PR-gruppen kan disponere over 20.000 kr. af 2014budgettet.
8. Høring vedr. udkast til Horsens Kommunes sundhedspolitik
a. Ungerådet gjorde opmærksom på betydningen for unge af, at der findes fritidsog idrætstilbud, som er tilgængelige for unge. Her har kontingentet betydning.
Det er vigtigt, at kontingentet ikke overstiger, hvad unge har råd til.
9. Evt.

a. Nyt medlem (bosat i Horsens): Martin Ahrnkiel, martinarhrnkiel@gmail.com
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