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5. ungerådsmøde

Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen og præsenterer dagens program. Han fortæller, at Ida og
Miki desværre har meldt sig ud af ungerådet, da de ikke kan få det til at gå op med
studierne. Derudover har Julie officielt haft sit sidste møde, da hun er flyttet til
Aarhus. Julie har lovet, at vi altid må kontakte hende.

Opsamling på aktiviteter
Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde
D. 14. januar deltog Josephine, Lucas og Mathias på et Børne- og
Uddannelsesudvalgsmøde, hvor de var inviteret til at komme med unges perspektiv
på frafald og fravær på ungdomsuddannelserne.
Det var en god oplevelse, og der var en følelse af, at udvalget lyttede og spurgte
nysgerrigt ind.

KL’s Børn og Unge Topmøde
Josephine og Jessica har deltaget i et interview til KL’s Børn og Unge Topmøde.
Josephine fortæller, at de primært kom med input til, hvordan man kan forbedre
overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Udviklingsministerens ungepanel
Aleksandrs har søgt om at blive en del af udviklingsministerens ungepanel. Han har
endnu ikke fået svar, men lover at orientere Ungerådet, så snart han ved besked.

Orienteringer
Indstilling til bedste ungdomskommune
Tim fortæller, at Ungerådets indstilling desværre ikke er taget i betragtning, da DUF
tilsyneladende aldrig har modtaget den. Tim understreger, at Ungerådet har gjort
alt det rigtige, og at det på ingen måde er deres fejl. Selvom det er virkelig uheldigt
og føles meget uretfærdigt, er der desværre ikke noget at gøre, andet end at
forsøge at lave endnu en indstilling til næste år.
DUF beklager og har som undskyldning tilbudt biografbilletter til alle Ungerådets
medlemmer. Ungerådet har valgt at takke nej til billetterne, da de ikke mener, at
det har noget med indstillingen at gøre.

Sociale medier i Ungerådet
Tim fortæller, at han har været i dialog med kommunikationsafdelingen vedrørende
Ungerådets forespørgsel om at oprette en Snapchat til Ungerådet. Hvis Ungerådet
får oprettet et dokument med alle koder til sociale medier, som
kommunikationsafdelingen har adgang til, må de meget gerne oprette en Snapchat.
Derudover har Tim aftalt med kommunikationsafdelingen, at de laver en workshop
om sociale medier på Ungerådets næste møde i februar. Dette for at Ungerådet får
lavet en klar strategi og kan ramme målgruppen bedre.

Netværk af ungdomsråd (NAU)
Tim fortæller, at han har skrevet til NAU vedrørende udmelding, men han har
endnu ikke hørt noget.

Fællesskabsportal
Tim fortæller, at Ungerådet er blevet en del af kommunens fællesskabsportal, hvor
de præsenterer forskellige tilbud.

Trivsel under og efter Corona
Tim fortæller, at Ungerådet har fået til opgave at komme med input til Horsens
Uddannelsesråd vedrørende unges trivsel under og efter Corona.
Alle input kan ses i Ungerådets Google Docs mappe.

Ungdomskulturhus
Tim orienteret om, at de har fået til opgave at komme med input til det kommende
ungdomskulturhus. Dette både i forhold til aktiviteter, program og indhold. Det er
muligt løbende at tilføje input til Ungerådets Google Docs mappe.
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Status på arbejdsgrupper
Arbejdsgruppen der samarbejder med GRUS, har aftalt at rykke første karaokedato frem til 16. april i håbet om, at der er åbnet mere op for aktiviteter på dette
tidspunkt. Første karaokeaften bliver 80’er tema, og Josephine opfordrer alle
Ungerådets medlemmer til at sprede budskabet og selvfølgelig selv deltage.
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