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Dagsorden

X

Blad nr..:

1

Mødested: Byrådssalen
Mødedato:

Referat

20.02.2018

Mødetidspunkt:

kl. 14.00 -16.00

Medlemmer:
Astrid Helgeland, Bjarke Søndergaard, Gülay Basri, Jonas Broe Bendtsen,
Magnus Andersen, Malthe Duus Nielsen, Marcus Hartmann Andersen, Marcus
Weimar Pryds, Mathilde Ambye,
Mikkel Balslev, Nanna Vu, Nike Brøndum Sørensen, Oliver Pedersen, Peter
Lomholt.
Afbud:
Andre deltagere:
Lone Marquardsen, Gurli Nielsen.

Dagsorden

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst.
Beslutning:

2.

Møde med det nyvalgte Byråd.
- Datoforslag, husk vi skal have flere forslag, så byrådet har nogle
at vælge imellem.
- Forslag møde form og indhold.
- temaer til debat, se de forslag Jonas har indsendt.

Beslutning:

3.

Branding af Ungebyrådet.
- Skal vi rundt på skolerne?
- Andre steder.
- aktiviteter for unge.
Beslutning:

4.

Forslag om en overnatning for Ungebyrådet
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Beslutning:

5.

EVT:
- uddybning af pkt. 4 fra sidste møde (se
referatet)

Næste møde i Ungebyrådet er den 10.april kl. 14.00-16.00
Mødested: Byrådssalen, Rådhuset.

Forslag til forslag til byrådet
Ungebyrådet byder det nye byråd velkommen, og ser frem til et endnu tættere
samarbejde, hvor vi bliver inddraget tidligere i processen, og ikke bare skal udarbejde
høringsforslag, men være med til at forme politikken fra begyndelsen. Derudover har vi
X konkrete forslag, som vi gerne vil have at byrådet tager op, og gerne selv vil arbejde
videre med sammen med byrådet.

Bedre busser- inddrag ungebyrådet
Ungebyrådet vil rigtig gerne være med til at arbejde for at forbedre den offentlige
transport i kommunen, og vi ved, hvilke problemer der er med busserne for unge lige
nu. Derfor vil vi gerne inddrages i arbejdet med at udvikle de nye busplaner, som der
blev lovet i valgkampen, og gerne mere direkte end bare et høringssvar!






Gratis busser for unge.
Shuttlebusser.
Mere fleksibel køreplan - flere busser om morgenen.
Er selvkørende busser en mulighed?

Gratis psykologhjælp til unge
I Fredericia Kommune er der i princippet et tilbud om gratis psykologhjælp til unge. Det
er der bare ikke i praksis. I ungebyrådet ønsker vi, at voksenbyrådet vil forbedre det, så
unge i Fredericia reelt kan få gratis psykologhjælp på linje med unge i andre byer såsom
Aarhus og Vejle.
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Ungehus i stationsbygningen på Taulov Station
Unge i Taulov Skærbæk har længe efterlyst et sted at kunne være, og til dette kunne
stationsbygningen på Taulov Station være en mulighed, da denne bygning ellers står til
at kunne blive nedrevet.

Styrk elevrådene
Vi vil gerne styrke elevrådene, da vi mener at nærdemokrati på skolerne er vigtigt, både
fordi vi mener, skolerne fungerer bedre, hvis eleverne bliver inddraget, men også fordi
det vil give unge en større demokratisk dannelse. En mulighed kunne være en pulje,
som elevrådene selv kan søge til at få forbedret omgivelserne på deres skoler. Dette
ville f.eks. give elevrådene mulighed for selv at kunne betale for nye toiletter, stole,
cykelstativer, eller hvad der ellers, efter deres vurdering, trænger til en forbedring.

Nemmer adgang til foreningslivet
Vi ønsker en udvidelse af fritidspasordningen, så ikke udløber efter et år og skaber
utryghed omkring hvorvidt man kan fortsætte med at være med i foreningen. En
materialepulje kunne også hjælpe med at få flere udsatte unge med i foreningslivet. Det
skal ikke stoppe når man fylder 18.

