
 

Ungebyrådsmøde tirsdag den 16. februar fra kl. 17.00-20.30  
 
Til stede: Sofus, Nicolai, Frederik, Victoria, Nikoline, Linda og Charlotte 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 

 
2. Der orienteres om aktiviteter siden sidst 

 
Linda og Nicolai har haft skypemøde med Karen fra Grønt Flag. Grønt Flag synes, det er en rigtig god ide, at 
Ungebyrådet arbejder for miljøråd på skolerne. Desuden foreslår hun, at der kan skabes et kommunalt 
unge-miljøråd på tværs af skoler, som holder 2 årlige møder, hvor der kan videnudveksles. 
Grønt Flag synes rigtig godt om ideen med at afholde en årlig miljødag på skolerne. Karen fra Grønt Flag 
har sendt dem et forslag til en miljødag og vil rigtig gerne have Ungebyrådet til at afprøve det på en skole 
(evt. Gl. Lindholm), som en slags pilotprojekt. Hun opfordrer desuden til, at der arbejdes for, at der 
efterfølgende også skal fokuseres på ungdomsuddannelserne. Gruppen bliver enige om, at der i 
indstillingen til byrådet kan indskrives, at miljødagen kan afprøves som pilotprojekt allerede i efteråret 
 
Sofus og Nicolai orienterer om mødet med Jens Bak. De havde et godt møde, og han var meget positiv over 
for Ungebyrådets arbejde med Miljø og bæredygtighed men også meget i tvivl om, hvordan han synes, 
Ungebyrådet kan hjælpe. Han synes, det er en rigtig god ide med en miljødag på skolerne. 
 
Nicolai og Nikoline orienterer om Ungedagen i Aalborg Øst. De synes, det gik rigtig godt, og at de selv 
lærte meget af at holde oplæg. Desuden oplever de, at de fik givet viden om Ungebyrådet videre. 
Workshoppen fungerede godt.  
Til demokratidag d.9. marts skal den samme workshop afholdes af Victoria, Sofus, Nikoline og Mark. Mark 
og Nikoline har afholdt workshoppen før, så de starter, så Victoria og Sofus lige kan se, hvordan det 
fungerer.  

 
 

 
3. Indstilling til Byrådet omkring miljø og bærdygtighed  

Eksempler på indstillinger læses igennem og diskuteres. Herefter arbejdes der på indledende afsnit til 
Ungebyrådets egen indstilling. Der er ok at skrive videre på indstillingen. Den laves færdig på næste møde. 

 
4. Fælles elevrådsmøde  
Nicolai deltager i Fælles elevrådsmøde onsdag d. 17. februar. Gruppen klæder ham på.  

 
 
6. Ungdommens hjerte og smerte 2016  
Konferencen for unge i Trondheim  
Styregruppen i Trondheim har meddelt, at der er begrænsning på, hvor mange unge og voksne, der må deltage i 
konferencen. 6 unge og 2 voksne må deltage. Det meddeles senere, hvordan pladserne fordeles. Temaet er  
”Flygtninge – hjertelig eller smertelig velkommen”. Dette er i tråd med et af temaerne på vores eget politiske 
stormøde d.26.4. Dermed vil vi evt. kunne byde ind med en workshop på konferencen.  

 
7. Udveksling/studietur til Aarhus Ungebyråd  
Charlotte orienterer om muligheden for et besøg hos Aarhus Ungebyråd – både for at hente inspiration til udvikling 
af ungebyråd + valgproces men også for at møde andre unge, der er engagerede og høre, hvordan de gør. Dette er 
alle meget interesserede i. Charlotte tager kontakt og melder ud, når der er datomuligheder. 

 



8. Afbud og svar på Facebook  
Charlotte beder gruppen om at svare klart, når der kommer invitationer, oplæg osv. Det er vigtigt at vide klart, om 
medlemmerne kan deltage eller ej, da der skal gives svar til de, der efterspørger. 

 
9. Evt.  
Gruppen skal være bedre til at lægge informationer på de sociale medier. Victoria, Linda, Frederik og Natascha er 
ansvarlige. Når der er nogen, der har været ude til arrangementer eller møder kan billeder sendes til dem. Alle er 
også velkomne til at lave opslag. Vi skal bare huske at få det gjort, så vi bliver mere synlige. 
 

 


