REFERAT
Dato: 27. august 2018

Møde med Ungerådet vedr. drøftelse af ungemiljø
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

31.august 2018
12-13.30
Mødelokale SDP, Jobcentret Vestre Boulevard 7, 9600

Deltagere:

.Freja Skinnerup (Ungeråd). Maiken Hegelund (Ungeråd), Mikkel Due-Hansen (
Ungeråd), Lone Lollesgaard (Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef), Erik Krogh
Petersen ( leder af UngVesthimmerland), Morten Birk ( leder af ungdomsskole),
Ungerådet, Karin Balling Olsen ( konsulent).

1.

Status på etablering af ungemiljø

Lone Lollesgaard redegjorde for processen frem til nu.
Ungemiljø benævnes tiltaget fremadrettet, da der allerede er et Ungehus i Vesthimmerlands Kommune. Så for
ikke at skabe begrebsforvirring bliver betegnelsen Ungemiljø.
Udfordringen pt. er den fysiske placering. Der pågår pt. forhandlinger og derfor er det indtil videre fortroligt.
Det er vigtigt at der i et kommende ungemiljø er aktivitet både i dag- og i aftentimerne. Dette betyder, at stedet
kan/skal kunne rumme flere forskellige funktioner/ tiltag for og med unge i kommunen.
Det oplæg som Ungerådet allerede har lavet vedr. ungemiljø inddrages selvfølgelig i den videre proces.

2.

Ungerådets rolle, herunder drøftelse af hvordan unge kan inddrages i processen

Beskæftigelsesudvalget har stor fokus hvordan kommunens unge udover ungerådet inddrages i processen.
Hvordan ”alle” unge involveres i etablering af ungemiljø
Vigtigt at være opmærksomhed på at der allerede er gode ungemiljøer lokalt i kommunen
Bud på hvordan unge kan inddrages i processen
Samle x antal repræsentanter fra alle grundskoler, 10.klassecenter, gymnasium, produktionsskoler,
uddannelsesinstitutioner til en workshop vedrørende ungemiljøet (alle er forpligtet til at sende minimum x antal
repræsentanter)
På workshoppen sættes deltagerne sammen i grupper, som udarbejder oplæg til ungemiljø. Oplæggene sendes
efterfølgende til afstemning blandt de unge..

3.

Konkretisering af ideer til ungemiljø (se yderligere oplæg vedr. visioner og indhold som
Ungerådet tidligere har udarbejdet, vedlagt som bilag).
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For at få etableret et ungemiljø er muligheden for off.transport (bedre busforbindelser) en afgørende faktor. Fx
kan drøftes buskort, bustider, mulighed for at bestille bus m.m.
De unge voksne” i dagtimerne
Nogle faste dage for de ”ældre” unge (10.klasse + og nogle faste dage for de ”yngre” unge (7-9.klasse).
Ungemiljø skal være en tilføjelse til nuværende ungdomsklubber
Samarbejde med gymnasium, Erhvervsskolerne Aars og andre uddannelsesinstitutioner.
Etablering af husråd
Drift understøttes af frivillige unge
Ungemiljøet skal være lavet af unge for unge
Skal supplere ungdomsskolen. Klubben i Aars bliver en del af ungemiljøet.

Den fysiske indretning
Handicap - tilgængelighed
Mulighed for forskellige værksteder
Baseres på hvilken trend der er oppe i tiden Der skal tænkes i fleksibilitet – fleksible løsninger så ungemiljøet hele
tiden kan imødegå ungdommen (både i dag og fremadrettet).
Mulighed for hurtigt at flytte om i lokalerne
Et stort samlingslokale + scene
Åbne fællesområder
Elektronisk låsesystem (erfaringer fra Erhvervsskolerne Aars kan inddrages).
Udenom arealer
Ønske om at opholdssteder(borde- stole), streetbasket/ fodbold, evt. scene.
Ønskes udviklet i samarbejde med blandt andet idrætsforeninger

4.

Det videre forløb

Når fysiske placering kendes, indkaldes Ungerådet til et nyt møde.

5.

Evt.

Ingen bemærkninger
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