Referat Ungeårsmøde Ungdomsringen 2015

1) Dan Christensen er valgt til dirigent
Ungeårsmødet bliver konstateret lovligt
Lisbeth Teglbjærg er valgt til referent
2) Oskar supplerer den skriftlige beretning, og åbner op for andres
oplevelser med Ungdomsringen.
 En ung gør opmærksom på, at der også bliver gjort noget for, at
Ungerådets udvikling af sig selv på det personlige plan.
 Musikstarter bliver nævnt, som en fantastisk oplevelse, og et sted,
hvor Ungerådet også kan have indflydelse.
 Det er også sjovt at være ung i en regionsbestyrelse. Region
Syddanmark vil på næste møde gøre noget særligt for, at de unge
ytrer sig til bestyrelsesmødet.
Formandens beretning blev godkendt.
3) Indkomne forslag til kongressen
 Et samarbejde med DUSK net om at arrangere en stor fest (som et
tidligere arrangement Light and darkness).
 En camp med et nyt emne (som en tidligere climacamp)
Kommentarer: Det skal være noget andet end musik, vi har mange
musikarrangementer
Ungerådet arbejder videre med forslagene på kommende
ungerådsmøder.

4) Fremtidig virksomhed
 Ungerådet indgår et samarbejde med DSE (danske skoleelever),
 Ungerådet har ansvaret for åben scene på Ungdomsringen
musikfestival i Aalborg.
Kommentarer:
 Der mangler noget med teater. F.eks. en teatercamp, hvor man
arbejder intensiv med et teaterstykke, som munder ud i en
forestilling (scene)
 Modeshow. Et stort modeshow, hvor unge designere kan få
præsenteret deres kollektion, og hvor unge er modeller (Scene)
 National overlevelsestur (Natur og friluftsliv)
 En event, hvor flygtninge kan lære mere dansk.
Man kan evt. sætte unge sammen 2 og 2, en dansk ung og en ung
flygtning, som lærer hinanden om den kultur, de stammer fra (ung
til ung). Det kan starte i lokalmiljøet, den enkelte klub, og udvikle sig
til en national event. Det skal være ligeværdigt, vi giver noget til
hinanden, det er ikke bare os, der vil give noget til dem. (demokrati)
 En weekend, hvor unge laver workshops for at lære mere om
demokrati. Det skal være workshops, hvor man får redskaberne til
at stå foran en forsamling og tale, evt. KKT (kropssprog,
kommunikation, tale og teknik). (demokrati)
5) Årets tema
Ungerådet arbejder på en samarbejdsaftale med DSE. Hvad ønsker de
unge, at der skal være omdrejningspunktet for aftalen:

Kommentarer:
En ung fortæller, at hun ikke oplever, at de har 45 min bevægelse. Hun
oplever, at lærerne er i tvivl om, hvad de skal gøre, og hvad dagen skal
indeholde af nye aktiviteter i forhold til før reformen.
En anden beskriver oplevelsen af ledere og politikere, som sidder på
afstand og tager beslutninger. De unge skal høres og inviteres ind i dette
fællesskab. Det kan være Unge fra DSE og Ungdomsringens Ungeråd, som
repræsenterer skole og fritid.
Det er meget forskelligt fra landsdel til landsdel, hvordan reformen bliver
udfoldet.
En ung udtaler: ”Der forventes af mig, at jeg også går til sport og har et
arbejde, men jeg orker ikke andet end at gå i skole, fordi skoledagen er så
lang.”
”Når man har lyst til at engagere sig i andet end skole, bliver man straffet.
Jeg kom nogle gange først hjem kl. 18, fordi, at jeg havde meldt mig til et
festudvalg, som ikke måtte mødes i skoletiden”.
Der er flere der fortæller, at lektiecaféen ikke fungerer.
”Skolereformen fungerer godt hos os. Lærerne er der for os, og vi får som
regel det, der står på skemaet. Vi får vildt mange lektier for, og vores UU
timer er blevet til Lektiecafé. Men vi er vildt trætte sidst på dagen, og vi
har svært ved at klare lektierne i lektiecaféen, fordi vi er så trætte”.
”Jeg bliver helt dårlig, når jeg ser min lillebror, der går i 4. klasse. Han har
så lidt tid til at være sammen med sine venner, gå i skøjtehallen og træne,
som han interesserer sig så meget for”.
Konkrete forslag til emner i samarbejdet med DSE:

 En mere motiverende skoledag
 Alternativ undervisning f.eks. undervisning udenfor eller se en
virksomhed eller andet i lokalsamfundet. Gøre undervisningen mere
spændende med f.eks. cases fra det virkelige liv (anklager-forsvarerdommer).
 Valgfag fra Ungdomsskolen (den åbne skole)
Valgfag med en håndværker
Pædagoger fra ungdomsskolen og klubberne støtter lærerne
 Identitetsdannelse og livsduelighed på skoleskemaet
 Undervisning udenfor
 Ung til Ung (unge laver icebreakers og teambuilding for andre unge)
6) Debat af indstilling af kandidat til Ungerådsformand
Ungerådet indstiller Oskar Kloppenborg Vellev til Ungerådsformand
Kommentarer:
Der gives konstruktive og rosende ord fra flere af de unge.
7) Eventuelt
Camilla holder afskedstale
Oskar takker Camilla, Karl-Kristian og Abde for deres indsats i ungerådet.
Abde takker for alt hvad Ungdomsringen har givet ham.
Karl-Kristan holder afskedstale.

