Sagsnr. 17.00.00-A00-6-15

Referat

UNGERÅDSMØDE
Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 16.00-18.00 på KulisseLageret
Deltagere:
Afbud:
Referent:

Pernille Arentoft, Guldar Sayed Mohammad, Mette Bak, Jonatan Sommer, Sidse Møller, Line
Svangaard, Nanna Kejlberg, Line Madsen, Solbjørg Feld-Jakobsen og Jeppe Mølgaard
(mødeleder).
Thomas Højgaard
Rikke Østergaard Pedersen

1. Velkommen
Jeppe bød velkommen.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Orientering om uddannelsesalliancen (tidl. HUR) v. Anne Lund
Specialkonsulent fra Uddannelse og Arbejdsmarked, Anne Lund, orienterede om UDDANNELSESALLIANCEN
(det tidligere Horsens Uddannelsesråd), som består af bl.a. borgmester og udvalgsformand i Horsens og
Hedensted samt ledere af uddannelsesinstitutioner i Horsens og Hedensted.
Anne Lund fortalte, at UDDANNELSESALLIANCEN bl.a. har en vision om at løfte uddannelsesniveauet i
Horsens, og at Ungerådet har mulighed for at bidrage til alliancens arbejde på forskellige måder:
 Politik: Ungerådet kan eksempelvis være med til at diskutere samarbejdet mellem folkeskoler og
ungdomsuddannelser (Uddannelsesforum).
 Planlægning af og deltagelse i en lang række aktiviteter i regi af UDDANNELSESALLIANCEN,
herunder eksempelvis
- Forskningens Døgn
- International Festival
- International ungekonference
- Buddy-ordning
- Innovationscamp
- Uddannelsesmesse
- Indendørs fodboldturnering
- Hjemmesiden SportHorsens.dk
Ungerådet besluttede at holde et ekstra møde i løbet af april, hvor Ungerådet vil klarlægge, hvilke
aktiviteter de kunne have lyst til at arbejde videre med.
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4. Opdatering fra bestyrelsen
Jeppe orienterede om, at Ungerådets bestyrelse har haft et møde med Ungerådets sekretariat vedrørende
præmieuddelingen i forbindelse med Ungerådets spørgeskema om studenterhus.
Jeppe fortalte desuden, at Ungerådets bestyrelse vil have fokus på at forbedre kommunikationen fra
bestyrelsen til resten af Ungerådet, bl.a. ved fremadrettet at invitere hele Ungerådet til bestyrelsesmøder.
5. Orientering om møde på KulisseLageret
Ungerådet har haft møde med KulisseLageret om ”ungecaféen”, som fremadrettet kommer til at hedde
”#UngOnsdag”. På nuværende tidspunkt har Ungerådet besluttet, at:
 #UngOnsdag vil foregå hver onsdag omkring kl. 15.30-20.00 i KulisseLageret
 Det er gratis for alle at deltage i #UngOnsdag
 Der skal laves en plakat for #UngOnsdag, hvor de forskellige temaer for #UngOnsdag fremgår
 #UngOnsdag starter op den første onsdag i maj og har temaet ’kagebord’, mens den efterfølgende
#UngOnsdag har temaet ’ungebingo’
6. Drøftelse af ny mærkesag: Bedre uddannelsesvejledning til unge i Horsens
Nanna foreslog, at Ungerådet på det ekstra møde i april drøfter Ungerådets kommende mærkesager,
herunder eventuelt et øget fokus på bedre uddannelsesvejledning til unge i Horsens. Det blev aftalt, at
Jeppe indkalder til et møde.
7. Årsmøde med NAU den 6.-8. maj
Netværk af Ungdomsråd afholder årsmøde den 6.-8. maj. Rikke har efter mødet videresendt programmet
for årsmødet til Ungerådets medlemmer.
Line M., Line S., Mette, Nanna, Pernille og Sidse vil gerne deltage i årsmødet. Det blev aftalt, at man melder
tilbage til Rikke, når man har tilmeldt sig årsmødet.
8. Ungerådets medlemmer: brug for flere hænder i Ungerådet
Det blev understreget, at Ungerådet har brug for nogle flere hænder, som har lyst til at deltage i
Ungerådets møder og arrangementer. Forhåbningen er, at #UngOnsdag vil kunne udbrede kendskabet til
Ungerådet og inspirere flere til at deltage i Ungerådets arbejde.
9. Ungerådets deltagelse i Børne- og Skoleudvalgets møde:
Ungerådet skal deltage i Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. juni og skal derfor aftale, hvem der skal
være med til mødet, og hvad Ungerådet skal drøfte med udvalget:
 Deltagere: Thomas, Line S., Jeppe, Mette og Pernille vil gerne deltage. OBS. Der må maks. være 2
eller 3 deltagere fra Ungerådet til mødet.
 Temaer: Ungerådet vil bl.a. gerne drøfte en ændring af Ungerådet sammensætning med udvalget.
Det blev aftalt, at Ungerådet på et særskilt møde forbereder, hvad Ungerådets korte oplæg for udvalget
skal omhandle. Husk at give nok plads til efterfølgende spørgsmål og debat med udvalget 
10. Eventuelt
Jeppe fortalte, at International Network Horsens har inviteret Udvalget for Internationalisering og
Integration til ’international brunch’ den 9. april, hvor deltagerne skal tage en ret med hver. INH vil gerne
have flere danskere til at deltage i brunchen.
Nanna fortalte, at hun skal hente promoveringspakken fra BAZE i starten af næste uge.
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