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Medlemmer:
Maria Kristiansen, Toni Radu, Victor Hvilsom Nicolaisen, Trine Brøndum
Sørensen, Jonas Bech Kristensen, Kirthana Suppaia, Sofie Søe, Maya Zidan,
Victor Gerdes Jessen, Michala Rasmussen, Karla Mikkelsen, Victor Grønborg
Bjerre, Sebastian Hassing Corlin, Martina Johnsen, Kasper Baltzer Damkjær,
Sofie Kiel Jørgensen, Hosai Rahman, Erna Micjiciv, Lara Dölek, Amanda Johanne
Kroegpøth
Afbud/ikke tilstede:
Maria Kristiansen, Toni Radu, Trine Brøndum Sørensen, Kirthana Suppaia, Sofie
Søe, Victor Gerdes Jessen, Michala Rasmussen, Karla Mikkelsen, Victor
Grønborg Bjerre, Martina Johnsen, Hosai Rahman, Erna Micjiciv, Lara Dölek,
Amanda Johanne Kroegpøth.

Andre deltagere:
Ole Steen Hansen, Søren Pedersen, Elise Venndt, Lone Marquardsen.

Dagsorden
0.

Velkomst

1.

Godkendelse af dagsorden i dag og referat fra sidst.
her udover valg til ny ungeborgmester.
Beslutning:
Godkendt dagsorden og referat, herunder at der vælges en ny
ungeborgmester, da Kirthana og Anna er stoppet.
Jonas Bech Kristensen blev valgt som ny ungeborgmester

2.

Budget 2021
Ole Steen opfordrer til at ungeudvalget udarbejder en liste over
hvilke udvalg, I anbefaler, hvilke udvalg, der skal deltages i samt give erfaringer videre, om hvad er godt og knap så godt.
Ole Steen Hansen orienterer vedrørende budget 2021:
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- blandt andet blev besluttet:
-

Der er bevilget 25 mill. til flere lærer og pædagoger

-

Proces er sat i gang angående Frederiksodde skole

-

Kirstinebjerg får formentlig et tilskud, da de har underskud – pga.
mange børn har valgt privat skoler og faldende børnetal

-

Der er bevilget 340 mill. til at renovere skolerne i kommunen

-

Der er bevilget 1 mill til toiletter på skolerne

-

Der er bevilget 1½ mill til sikre skoleveje

-

Der er bevilget 10 mill til extra rengøring i 2021

-

Der arbejdes på minimumsnormeringer i 2020-21

-

Der er bevilget 9,7 mill. til skole møbler

-

Der er bevilget 1 mill mere til de orange haller, hvor der i
forvejen står 8 mill. De bliver formentlig placeret i nærheden af
Ungdommens hus

-

Der skal vedtages en ny fritidspolitik i FK, - i den forbindelse, skal
der ansættes en ny leder som får ansvaret for børn og unges
fritid. Processen vil pågå i første halvdel af 2021.

Ole Steen skulle desuden hilse fra Borgmesteren, og fortælle, at byrådet
sætter stor pris på ungebyrådets deltagelse og indput.
Beslutning:
Taget til efterretning

3. Corona
Hvilke udfordringer er der?
Man må kun ses med sin klasse – og man mangler kontakten til de
øvrige klasser

Ungebyrådet
Ref: L M

FREDERICIA
KOMMUNE

X
Referat

Blad nr..:

Mødested: Byrådssalen
Mødedato:
24. september 2020

Mødetidspunkt:
kl. 14.00 – 16.00

og der er et begrænset areal i skolegården, de enkelte klasser må
benytte
Ture udenfor landet er aflyst og udsat i Fredericia kommune – andre
kommuner har ikke valgt tilsvarende begrænsninger
Der er kommet nye møbler i gangene, som ikke kan bruges, pga
corona
Myndighederne har besluttet, at man godt i fritidsdelen må være
sammen i begrænset omfang på tværs af klasserne
Jonas og Victor har været med til at lave en film, til unge – om
hvordan unge kan overholde corona reglerne den er sendt rundt til distrikterne – og er på FB
Beslutning:
Taget til efterretning

4. Skolevalg og valg til ungebyrådet
Der er brug for, at der gøres en extra stor indsats for, at der bliver
meget interesse og viden om valgene. Valgene er den 4. februar
2021. Til ungebyrådet kan man vælges, fra man går i 7. klasse til det
17. år
Valgene finder sted i hver distrikt - med stemmebokse – som et
almindelig valg
Det skal besluttes, hvornår man senest skal melde sig til at stille op
Beslutning:
Til efterretning

5. Besøg af sundhedsudvalget
Beslutning:
Er udsat pga Corona

6.

EVT.
Sofie fortæller, at hun deltog i et virtuelt møde den 7. oktober
arrangeret af WE DO DEMOCRACY. Denne organisation har
kontaktet Fredericia Kommune, fordi de er i gang med at søge
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midler fra Nordea Fonden til et større nationalt
ungedemokratiprojekt. Organisationen har bl.a. udviklet et koncept,
som de kalder ”Demokrati Fitness”, som
Det går ud på at holdtræne demokratiske værdier og færdigheder på
30 minutter.
Ansøgningen til Nordea Fonden går ud på at videreudvikle
konceptet, så flere unge bliver skarpe til at arbejde med
demokratiske værdier – og opøve demokratiske færdigheder.

Beslutning:
Enighed om, at det vil være en god arbejdsopgave for det nye
Ungebyråd at gå ind i.

Næste møde er d: 17.november – kl 14 – 16 i byrådssalen, Rådhuset

