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Referat
Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere
Afbud
Fraværende

Ungerådsmøde
6.-7. januar 2014. Ankomst fredag kl.18- lørdag kl.14
Tigergården, Odense
Lisbeth

Abde, Ane, Annika, Camilla, Ieva, KK, Mads, Martin, Sofia, Frederik og Oskar
Mille

01. Bordet rundt (Alle)/icebreaker
Sagsfremstilling
Icebreaker v. Lisbeth
Hvordan går det i regionerne?
Kort præsentation af sig selv.
01. Hovedsynspunkt og beslutning
Region Sjælland, Abde: Har haft travlt med eksamen og skolearbejde og har derfor ikke været til
regionsbestyrelsesmøde.
Region Hovedstaden Oskar, Sofia, Ieva: Sofia er valgt til Rådet for Børns læring, tillykke!
Vi laver de samme aktiviteter, som vi plejer. Temaformiddagene er nedlagt i en periode pga.
manglende tilmeldinger. Bestyrelsen har fået 3 nye unge, som gerne vil være med, det er fedt.
Region Midtjylland: De unge har ikke været med til det sidste møde. Der er kommet ny
ungekoordinator. Camilla har været til foredrag med Simon Kvamm på Randers Statsskole, hvor han
nævnte MUSIKSTARTER.
Region Nordjylland: Annika var til bestyrelsesmøde. Mads har lavet en fremlæggelse om
Ungdomsringen for sin klasse.
De fleste er ramt af en periode med meget skolearbejde.
02. Nyt fra Landsrådet (Abde, Oskar, Annika og Camilla)
Sagsfremstilling
Kort nyt.
02. Hovedsynspunkt og beslutning
Bogudgivelsen: Oskar og Annika fortæller om nye idéer til næste års bog. QRkode, filmklip m.m. Vi skal
udkomme på flere platforme.
Urkraft: Hos Urkraft kan man søge penge til kulturprojekter. Det havde opstart på Ungdomsringens
Musikfestival i Aalborg.
03. Samarbejde med Danske Skole Elever (Oskar)
Sagsfremstilling
Præsentation af forslag om samarbejde med DSE.
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03. Hovedsynspunkt og beslutning
Oskar foreslår, at vi laver et samarbejde med DSE om ”den åbne skole”. Vi kan evt. lave en konference
med DSE i 2016.
Vi kan få indflydelse på indholdet i understøttende undervisning og det nye ”mærkelige” i den ”nye”
Folkeskole.
Vi kan evt. udvide med Erhvervsskolen og gymnasiet i 2017.
KK spørger til et mål med samarbejdet, hvad får vi egentlig ud af det? Oskar argumenterer med, at vi
kan få alle de fede aktiviteter fra fritidslivet ind i folkeskolen.
Der er opbakning til samarbejdet.
Arbejdsgruppe: Oskar, Ieva (andre?)
Vi satser på, at få sat et møde op med DSE inden sommerferien. Oskar tager kontakt.
04. Det gode ungdomsliv (Oskar)
Sagsfremstilling
Ungerådet skal stå for en konference om det gode ungdomsliv.
Planlægning af indhold, dato, sted mm.
04. Hovedsynspunkt og beslutning
Rammer for konferencen:
Tid: 18. april Konference: kl.13-18 middag kl.18-19 Fest: 19-22.30
Sted: Sønderborg
Indhold: Oplæg fra Red barnet Ungdom og deres projekt i Randers (Oskar) Film med interviews af unge
fra Musikfestival (KK), On Stage festival, fra en lokal klub
Arbejdsgruppe: Ieva, Sofia, Oskar, Annika, Mads og Martin
Martin taler med Dan, om vi kan lave konferencen i samarbejde med Sønderborg Ungdomsskole og
klub 54.
Indkøb af mikrofon til kameraet

05. Folkemødet d.11-14. juni 2015 (Ieva og Oskar)
Sagsfremstilling
Hvad skal vi lave på Folkemødet 2015?
Hvem regner med at deltage?
Orientering fra arbejdsgruppen.
05. Hovedsynspunkt og beslutning
Abde forslår, at vi laver noget andet end bokseringen.
Det skal være en debat.
Idéer: Optog, orienteringsløb, skattejagt, debattelt, hvem vil være millionær, netværksproces med
interessenter vi har inviteret.
Emne: Det gode Ungdomsliv/trivsel
Hvor skal vi sove?
Dueodde med de voksne eller i ungecampen?
Vi vil bo samlet i Dueodde.
Vi ønsker at have et telt i ungecampen, som skal være dagsbase for ungerådet. Her kan vi gå hen og
slappe af og lave ung til ung formidling om ungeindflydelse og promovere Ungdomsringen.
Koster det penge, at have en stand på Ungecampen?
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Hvem regner med at tage med:
Sofia, Ieva, Oskar, Annika, KK, Martin, Frederik
(Ane, Mille?)

06. Forslag fra Kongressen (Alle)
Sagsfremstilling
Hvilke ønsker vil vi kunne opfylde i 2015?
Flg. Blev foreslået på Ungekongressen:
1. Hyggelige arrangementer med icebreakers og hvor vi kan lære hinanden at kende, 8
2. Flere kurser i stil med retorikkurset, 11
3. Synliggøre Ungerådet i skolen, 4
4. Stand up samling, man lærer hinanden at kende ved at grine sammen. Evt. starte vores
store aktiviteter (musikfestival) med en stand up komiker, 8
5. Latterkursus, 5
6. Event KÆMPE hoppeland, 9
7. Ungdomsringens Ungeråds landsdækkende Ungdomsfest, 17
8. Ungecamp med workshops, 1
9. Medieværksted og film workshop/kursus/del af en camp, 0
10. Projektdag/camp, hvor man kan fremlægge sine idéer eller få nye idéer, med
efterfølgende rådgivning fra eksperter, 7

06. Hovedsynspunkt og beslutning
7. Ungeråds landsdækkende Ungdomsfest
Afholdes sammen med konferencen om det gode ungdomsliv
11. Flere kurser i stil med retorikkurset
Mini projektlederuddannelse til efteråret
1. Hyggelige arrangementer med icebreakers og hvor vi kan lære hinanden at kende
Det er integreret i alle Ungerådets aktiviteter
10. Projektdag/camp, hvor man kan fremlægge sine idéer eller få nye idéer, med efterfølgende
rådgivning fra eksperter
Vi laver et indstillingsskema til 2016

07. Evaluering af kongressen og Ungesamlingen 2014 (Alle)
Sagsfremstilling
Hvordan var:
Ungesamling, Ungekongres og kongres?
07. Hovedsynspunkt og beslutning
Ungesamling: Det var godt, pisse fedt, hyggeligt. Godt at der var nogle der kom før og hjalp til, så der
var god tid til at gøre det hyggeligt.
Der manglede drikkevarer under festen. Kaffe og the.
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Icebreakers blev modtaget forskelligt. Nogle gik bedre end andre. ”Bangøvelsen ” fungerede ikke, fordi
vi havde skrevet navne ned på forhånd. Øvelserne skal være her og nu-øvelser.
God mad.
Stedet: Fint sted, god plads.
Underholdning: Musicalsangerne var gode, fedt indslag, anderledes. DJ gav god stemning, det samlede
folk, mange dansede.
Ungekongres: Oskars oplæg var godt, måske lidt trist fokus på anoreksi og cutting, men det er vigtigt at
debattere den side af ungdomslivet. Det var sejt.
Valget: Ieva fortæller om oplevelsen med at gå imod indstillingen fra Ungerådet. Det var ok, og hun
følte opbakning.

08. Arbejdsområder i 2015 (Alle)
Sagsfremstilling
Aktiviteter
- On Stage
- Lan Party
- PR
-Musikfestival
08. Hovedsynspunkt og beslutning
-Lanparty: Vi har ikke forstået, at Sebastian skulle inviteres til mødet i dag.
Ungerådet har ikke økonomi til at afholde eventen. Ungerådet har til opgave at motivere en region
eller klub til at afholde eventen. Vi har forstået, at region syddanmark har taget opgaven. Vi vil gerne
være med i arbejdsgruppen og give indspark til indhold.
-On Stage: Vi laver bod og konkurrence (Sofia og Ieva), Interview (Sofia og Ieva), Icebreaker i +15
caféen.
Midt og nordjylland kører hjem, når det passer med færgen.
-PR: Vi fortsætter med opslag på facebook, instagram
-Musikfestival: Det er super ærgerligt, at landsrådsmedlemmerne ikke er med. Det splitter ungerådet,
at de ikke er der.
Vi var for få til at lave noget ordentligt i boden. Og der er ingen mulighed for, at komme ud og opleve
festivalen, fordi vi hele tiden skal passe boden.

09. Punkter til næste møde i Helsinge d.10.-11. april
Sagsfremstilling
09. Hovedsynspunkt og beslutning
Indstillinger til 2016:
 Projektdag
 konference om den åbne skole i samarbejde med DSE
 Kompetenceudvikling
 Tøj med logo
 Ung til Ung formidling
 Ungerådspulje
 Deltagelse på Ungdomsringens arrangementer
Folkemødet
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Konference
Socialt arrangement
Icebreakers

10. Evt.
Sagsfremstilling
Fremmøde

10. Hovedsynspunkt og beslutning
Debatten bød på forskellige holdninger:
Vi er kun 8 her i dag, der er plads til 20 i ungerådet, det er ærgerligt.
Vi skal være bedre til at trække de unge til generalforsamling
Skal hvert andet møde være ”gæstemøde”? Tag en gæst med.
Målet med vores møder er at flere unge bliver hørt.
Camilla mener ikke, at det er en god idé. Det lyder dyrt. Hun tror ikke, at vi får nok ud af at have gæster
i stedet for faste medlemmer.
Oskar er bekymret for, at vi kommer til at bruge for meget tid på at sætte gæsterne ind i hvad UR er, så
vi ikke når dagsordenen.
Abde foreslår, at den der har gæsten med, forpligter sig på, at sætte gæsten ind i, hvad UR er for en
forening. Det er en måde at få nye medlemmer til Ungerådet.
Martin mener, at vi skal prøve det, og så evaluere bagefter.
KK foreslår, at vi laver gæstemøde til vores første årsmøde.
Afstemning:
1. Gæster til hvert 3. møde, 2
2. Ingen gæster, 1
3. Gæster 1-2 gange om året,
4. Socialt arrangement kombineres med et gæstemøde/PR møde for nye medlemmer
5. 3+4, 6
Vi holder gæstemøde 2 gange om året. Et af møderne ligger samtidig med vores sociale
arrangement, så vi kan rekruttere nye medlemmer inden generalforsamling.
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