
 

 

Ungebyrådsmøde mandag den 18. januar fra kl. 17.00-20.30  
  
 
1.Videre arbejde med Miljø og bæredygtighed – herunder opsamling 
på mødeaftaler  
 
Tlf. møde med Grønt flag d.4. februar - Linda og Nicolai 
Nicolai og Sofus har ikke fået lavet en aftale - Charlotte snakker med 
Victoria, der skal sende de udvekslede mails til Nicolai, som sørger for at 
Jens Bak bliver svaret. 
Frederik og Nikoline har ikke hørt noget. Nikoline snakker med Fredrik 
om at gensende mail. 
 
2.Grønt Flag - Linda og Nicolai har modtaget materiale fra Grønt Flag, 
som vi skal snakke om.  
 
Materialet læses igennem, og hver fortæller om, hvad de har læst 
På baggrund af det læste materiale udarbejdes spørgsmål, som Linda og 
Nicolai kan tage med på mødet med Grønt Flag d.4.2.: 
 

• Hvor mange Grønt flag skoler i DK har internationale partnerskaber?  

• Hvilke erfaringer har I med Grønt flag og indarbejdelse i den nye 
folkeskolereform? 

• Hvad er de største forhindringer I møder i forhold til at få flere Grønt 
flag skoler? 

• Hvad er jeres erfaring med, hvor mange unge man egentlig rammer 
med Grønt flag? 

• Vi synes, det lyder som høje forventninger og store krav - hvordan 
oplever I skolerne reagerer på kravene?  

• Hvordan kan vi som ungebyråd skubbe til noget? og støtte op om det 
arbejde, som Grønt flag allerede gør? 

• Hvad kan der gøres rent politisk, som vil understøtte den gode 
udvikling i forhold til unges viden om Miljø og bæredygtighed? 

 
4. Færdiggørelse af workshops. Vi skal færdiggøre vores workshop til 
Ungedag i Aalborg Øst(22/1) og Demokratidagen (9/3) 



 

 

Workshop til Ungedag i Aalborg Øst, foregår på Trekanten. 
Workshoppen skal forløbe som følger:  
 

• Marc fortæller om UngAalborgs demokratiindsats. 

• Nikoline og Nicolai fortæller om Ungebyrådet, og hvad de arbejder 
med lige nu. 

• Marc fortæller om ungedemokrati, og hvorfor det er vigtigt. 

• Nikoline og Nicolai præsenterer “Valgretsalder” og “Kriminelle 
lavalder” 

• Marc præsenterer dilemmaworkshop 

• Marc, Nicolai og Nikoline mødes ved Busterminalen - Bus nr. 11 kl. 
8.08 fra busterminalen - står af ved Trekanten/humlebakken 

• Charlotte undersøger, om der er computer/projektor osv.  
 
6. Hvordan laver man en indstilling/præsentation til byrådet 
Marc Søgaard er ansvarlig for dette punkt  
 
Marcs powerpoint lægges på facebooksiden. 
Yderligere tilføjelser fra Marc - dette er vigtigt, når vi laver indstillinger: 
 

• Hvor kommer ideerne fra?  

• vigtigt - det er ikke kun os, der er kommet med ideen. Argument: ”Vi 
har det indtryk fra Ungekongressen, at unge ikke ved nok om 
Miljø og bæredygtighed.” 

• I kommunen er der jo en strategi. Hvorfor er det, vi gør det på denne 
måde? Hvorfor synes vi, at det her er en god ide. Vi skal give dem 
alle argumenterne. Liste det hele op i powerpoint. Knivskarpe på 
hvorfor. Vi skal være forberedte på, hvilke spørgsmål der kan 
komme. Det, der taler for, at det er en rigtig god ide, skal 
fremhæves. Empiri. Evt. spørgeskemaer. Hvilket resultat håber vi 
på? Vær klar omkring, hvad vi skal bruge byrådet til?  
 

Ungebyrådet bliver enige om at indsamle empiri ved spørgeskema. 
Spørgeskema udfærdiges - dette udarbejder Charlotte i Survey Exact og 
sender det ud til kontaktlærere, der får elever til at besvare. 
Spørgsmålene lægger Nikoline på Facebook. 


