
 

 

Frederikshavn Kommune 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

 

Tlf. +45 98 45 50 00 

post@frederikshavn.dk 

www.frederikshavn.dk 

CVR-nr. 29189498 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. maj 2018 

Til lederne på ungdomsuddannelserne, foreningslivet,  

klubområdet, Ungdomsskolen, privatskolerne 

 

 

Valg til Ungebyråd i Frederikshavn Kommune 

 

 

Så skal der igen vælges medlemmer til Ungebyrådet, denne gang for skoleåret 2018/ 

2019 og vi har brug for jeres indsats i forbindelse med udpegning af medlemmer hertil. 

 

Formålet med Ungebyrådet er, at de unge kommer tættere på demokratiet, at de får 

mulighed for at få reel indflydelse, samt en forståelse for de vilkår og rammer, vores 

kommune er underlagt.  

 

De nuværende medlemmer har bl.a. vedtaget og igangsat Ungeklimarådet, som starter 

op efter sommerferien, læs mere her: 

http://energibyen.dk/nyhed/f%C3%B8rste-klimar%C3%A5d-unge-p%C3%A5-vej-i-

nordjylland 

 

Ungebyrådsmedlemmer har også deltaget i en workshop vedrørende gode ideer til 

indretning af Ude/Ungearealer i gågaden, når den skal renoveres i 2020. 

 

Der skal vælges 30 medlemmer til Ungebyrådet, og medlemmerne fordeler sig på 

følgende måde:  

 

 Folkeskoler (12) 

 Privatskoler (3) 

 Ungdomsuddannelser inkl. Produktionsskolen og Martec (9) 

 Foreningslivet (2) 

 Klubområdet (3) 

 Ungdomsskolen (1) 

 

Møderne i Ungebyrådet i efteråret 2018 bliver på følgende datoer: 

 

Mandag den 8. oktober fra kl. 16 - 18 

Mandag den 5. november kl. 16 – 18 

 

De unge får selvfølgelig flere oplysninger om mødernes indhold, temaer osv. når tiden 

nærmer sig. 

 

Møderne i foråret 2019 er endnu ikke fastlagt. 

 

 

http://energibyen.dk/nyhed/f%C3%B8rste-klimar%C3%A5d-unge-p%C3%A5-vej-i-nordjylland
http://energibyen.dk/nyhed/f%C3%B8rste-klimar%C3%A5d-unge-p%C3%A5-vej-i-nordjylland


 

 

 

 

 

 

Side 2/2 
Tilsvarende de forrige Ungebyråd, skal I give tilbagemeldinger på, hvem der skal 

repræsentere jeres institution. Hver institution kan maximalt bidrage med to 

ungebyrådsmedlemmer.  

 

Vi vil gerne have jeres tilbagemelding hurtigst muligt og senest den 6. september til 

ungebyraad@frederikshavn.dk. Vi har brug for både navn, e-mailadresse og 

telefonnummer på de elever, som bliver valgt. 

 

Der findes en lille film om Ungebyrådet. Filmen tager knap 2 min. og kan ses på 

https://youtu.be/0fb1ov8hlUE: 
  

 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om Ungebyrådet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Den Politiske styregruppe for 

Ungebyrådet 

 

 

Birgit Stenbak Hansen 

Anders Brandt Sørensen 

Asger Møller Mortensen 

Christina Lykke Eriksen 

Ida Skov 

Kasper Lau 

 

 

https://youtu.be/0fb1ov8hlUE

