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07.08.2020 

Til lederne på folkeskolerne, ungdomsuddannelserne, foreningslivet,  

klubområdet, Ungdomsskolen, privatskolerne 

Valg til Ungebyråd i Frederikshavn Kommune 

 
Så skal der igen vælges medlemmer til Ungebyrådet. Denne gang for skoleåret 2020/ 

2021, 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 kom-

mune er underlagt. De unge får en unik mulighed for, at deres stemme kan blive hørt. 

 

I sidste periode arbejdede Ungebyrådet med teamet ”mobning”. Arbejdet er ført til et 

forslag om en antimobbedag, som blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget, så der nu 

vil blive nedsat en arbejdsgruppe til at videreudvikle dagen. Ungebyrådet skulle også 

have arbejdet med temaet ”alkohol og misbrug”, men dette blev desværre aflyst pga. 

corona-situationen. 

 

Medlemmerne af Ungebyrådet kommer fra følgende områder:  

 

 Folkeskoler 

 Privatskoler 

 Ungdomsuddannelser 

 Foreningslivet 

 Klubområdet 

 Ungdomsskolen 

 

Møderne i Ungebyrådet 2020/2021 bliver på følgende datoer: 

 

Torsdag d. 22. oktober 16 – 19 

Mandag d. 2. november kl. 16 – 18 

Mandag d. 30. november kl. 16 – 18 

Torsdag d. 4. februar kl. 16 – 18 

Torsdag d. 15. april kl. 16 – 18 

 

Første møde d. 22. oktober er en form for ”ryste sammen dag”, hvor de nye medlemmer 

vil lære hinanden at kende og beslutte de temaer, Ungebyrådet skal arbejde med i peri-

oden. Der udvælges to temaer, som fordeles over de sidste fire møder.  

 

De unge får selvfølgelig mere information om dette, når tiden nærmer sig. 

 

Sagsnummer: EMN-2020-

06164 

Dokumentnummer: 4135390 

Sagsbehandler:  

Patrick Jacobsen 

Direkte telefonnummer: 

+45 61626113 

   



 

 

 

 

 

 

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

sentere jeres institution. Hver institution kan maksimalt bidrage med to ungebyrådsmed-

lemmer.  

 

Vi vil gerne have jeres tilbagemelding hurtigst muligt og senest d. 6. oktober til 

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

nummer på de elever, som bliver valgt. 

 

På Frederikshavn Kommunes hjemmeside kan I læse mere om Ungebyrådet: 

https://frederikshavn.dk/politik/raad-og-naevn/ungebyraadet/. 

 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om Ungebyrådet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Patrick Jacobsen 

På vegne af den politiske styregruppe for Ungebyrådet: 

 

Birgit Stenbak Hansen 

Anders Brandt Sørensen 

Asger Møller Mortensen 

Christina Lykke Eriksen 

Ida Skov 

Flemming Rasmussen 


