Sæson 2019 / 2020

ET LIV MED
MULIGHEDER
OG DRØMME

Nu starter

UNDOMSSKOLE FAGENE
I UNGNORDDJURS

Henrik S. Larsen
Ungdomsskoleleder
UngNorddjurs

UngNorddjurs er en aktiv medspiller på mange felter indenfor børne- og ungeområdet. Vores rummelighed gør, at
vi kan bruges som et fleksibelt redskab, der kan træde til,
når der skal laves løsninger og tilbud for børn og unge. Det
er uanset om det er for normalt fungerende unge, eller for
udsatte unge, der har det svært.

Aktuelle fag

Det er ungdomsskolens mål at bidrage til, at de unge erhverver sig
kundskaber og fornødne kompetencer til et liv med muligheder og
drømme.

Vi har i øjeblikket planlagt at
udbyde disse fag i sæson 19/20.
Har du forslag til et fag, der ikke
står på listen, så sig til. Så vil vi
gerne forsøge at oprette det.

Noget af det vigtigste i ungdomsskolens arbejde med børn og unge,
er at skabe positive fællesskaber, hvor de unge kan spejle deres eget
liv i egne drømme, og udvikle en nysgerrighed, der skal være med til
at udvide deres horisonter.

fag

Unges medbestemmelse og indflydelse prioriteres så højt som muligt, så de unge lærer at være en aktiv del af samfundslivet.

Artwriting/creative writing.
Bocart

Der er sket en udvikling omkring ungdomsskolens målgruppe. Tidligere var tilbuddene hovedsaligt for de 13 – 18 årige. I dag varetager ungdomsskolen tilbud for 10 - til 25-årige, og mere end 1100
unge deltog i en eller flere almene fritidsaktiviteter i sidste sæson.
Medregner vi vores aktiviteter i den forebyggende/SSP del, var vi i
berøring med så godt som alle unge fra 6. til og med 9 klasse i hele
kommunen.

DJ
Dans
Dansk
Dansk som 2. sprog
Demokrati
Design & Syning

Ungdomsskolen er, og skal være, for alle!

Sådan tilmelder du dig til

Ungdomsskolefag
Via APP:
Du kan se og tilmelde dig
alle vores aktuelle hold i vores App. Den findes både til
Androit og iOS, og kan hentes ved at scanne denne
kode eller via dette link:
www.ungnorddjurs.dk/
klubber/tabulex-ungdomsskole-app/

eller hjemmeside:

Du kan også gå ind på vores hjemmeside www.ungnorddjurs.dk
og klikke på knappen ”Hold tilmelding” øverst på forsiden.

Duelighedsbevis

Sæsonen har allerede været i gang i nogle uger i ungdomsklubberne i Norddjurs. Snart starter også alle fagene i ungdomsskolen.
Fag i UngNorddjurs er et fritidstilbud til dig, der er mellem 13 og 25
år og som har lyst til at bruge din
fritid sammen med andre unge
om en fælles interesse.

Trackholdet, der står for at planlægge og afvikle vores store kulturevent, Track, der løber af stablen
hvert år i starten af påskeferien.

Vi har en meget bred definition
af hvad der kan kaldes undervisning i ungdomsskolen. Vi udbyder
naturligvis de traditionelle ungdomsskolefag som motorlære,
musik og madlavning.

Mange fag at vælge
imellem

Men vi har også fag, der er mere
projektorienteret. Det er fx. tilfældet med vores Live Show, hvor
musik-, dans-, sang- og teknikfag
arbejder sammen om at sætte
en forestilling op. Et andet fag er

Listen over fag er lang, og den
bliver løbende opdateret, efterhånden som nogen får en god
idé. Derfor udgiver vi heller ikke
et stort trykt program. I stedet
kan man se listen over aktuelle
fag på vores hjemmeside (www.
ungnorddjurs.dk) eller i vores
App.
Hvis man har en god idé til et nyt

fag, som man gerne vil gå til, skal
man blot fortælle os om idéen i en
af vores ungdomsklubber. Så vil vi
meget gerne forsøge at få faget op
at stå.

E-sport

Et ungdomsskolefag

Jagttegn

Det behøver ikke at være noget
man binder sig til for en hel sæson ad gangen. Vi har flere fag,
der bare foregår over en eller flere
weekender eller hverdags aftener.
Som udgangspunkt er undervisningen i ungdomsskolen gratis.
Men på enkelte fag vil der være en
egenbetaling til fx. mad eller materialer. Hvis det er muligt at gå op
til en prøve på faget, vil der typisk
også være et prøvegebyr.

Elektronisk Musik
Engelsk
Guitar
Klubband
Knallertkørekort
Knallertværksted
Live Show
Live TV-produktion
Marthaskole 1.
Speedbådskørekort
Styrketræning - FMAP
Trackhold

Se flere detaljer om de enkelte
hold på vores hjemmeside eller
i vores App.

FLID, FÆLLESSKAB OG MUSIK
Fakta

Skal du have
Knallertkørekort?
Når du fylder 15 år kan du få
kørekort til knallert, men du kan
starte på undervisningen op til
et halvt år før. Tilmeldingen foregår i vores App eller på www.
ungnorddjurs.dk
Når du tilmelder dig, kommer du
i første omgang på en venteliste.
Hver gang vi har 12 deltagere på
ventelisten, starter vi et nyt hold
op. Samtidig med, at du tilmel-

Nephew grundlagde i sam•arbejde
med Ungdomsringen,
Roskilde Festival fonden og
Bikubenfonden Musikstarter
for 5 år siden - nu kører projektet på fuld kraft

der dig, vil du automatisk blive
tilmeldt færdselsrelateret førstehjælp, der er en obligatorisk del
af færdselsundervisningen. Der
kan gå et stykke tid fra afsluttet
1. hjælps kursus til den egentlige
færdselsundervisning kan påbegyndes.

med Musikstarter
•er Formålet
at få flere større børn og
unge i Danmark til at opleve
glæden i at være sammen omkring musik.
i Musikstar•terKerneværdierne
er Flid og Fællesskab

Du kan vælge, om du vil gå til
undervisning i Grenaa, Ørum eller Allingåbro.

MARTHA

- En frisk gammel ”dame”,
der følger med tiden.

Musik og ungdomsskole har
altid hængt tæt sammen.
Sådan er det også i UngNorddjurs. For fjerde år i træk er
vi - i samarbejde med Kulturskolen Norddjurs, Pavillonen
og UngSyddjurs - værter for
en af de i alt 9 MUSIKSTARTER
Camps, der findes fordelt over
hele landet i efterårsferien.
Vores camp hedder Camp Djursland og har base i UngNorddjurs’
lokaler på Åboulevarden i Grenaa.
På Camp Djursland har vi et stort
fokus på musikalsk faglighed og
et stærkt fællesskab. Som deltager
på Musikstarter Camp Djursland
flytter man ind på campen fra

Meget har ændret sig siden den første Marthaskole åbnede i
1934. Dengang havde enhver købstad sin Marthaskole, og det
var et sted hvor unge piger blev sendt hen, for at lære at blive
gode husmødre. I dag er Marthaskolen i Grenaa den sidste tilbageværende i landet, og den er mindst lige så meget for drenge
som for piger.
Undervisningen handler nu primært om at udfolde sig kreativt,
og lære noget om sundhed og ernæring. Alt sammen kompetencer,
man kan bygge videre på i mange
uddannelser, eller bare godt at
have styr på, når man skal flytte
hjemmefra.
Marthaskolen er i dag en integreret del af UngNorddjurs’ fritidsundervisning, hvor man kan gå til
Madlavning, Sundhed & trivsel og
Kreativ Design & Syning. Oprindeligt var Marthaskolen et 3-årigt
forløb, som man bandt sig til at
gennemføre, hvis man ville have
sit Martha-bevis. Det kan man sådan set stadigvæk gøre. Men man
kan også bare vælge at tage et år
ad gangen, og afslutte alle fag efter hver sæson.
I Madlavning kan du blandt an-

lørdag til onsdag i efterårsferien
og øver musik, sover, spiser, hygger og har det sjovt. Der arbejdes
i løbet af de fem dag frem mod
en koncert, som afvikles tirsdag
aften, hvor familie og venner og
andre intersserede har mulighed
for at komme og overvære det
færdige resultat.
Det er muligt at tilmelde sig som
en gruppe/band eller individuelt
og man kan tilmelde sig tre forskellige linjer:
• Sammenspil, med fokus på
sangskrivning.
• Elektronisk musik produktion,
med fokus på sangskrivning.
• Teknik, med fokus på live
videoproduktion, lyd og lys.

I løbet af ugen arbejdes der gruppevis, så hvis man tilmelder sig
som gruppe/band, må man forvente at der bliver koblet flere på
gruppen. Der arbejdes frem mod
at hver enkel gruppe optræder
med to numre til koncerten, hvor
minimum det ene nummer er
selvkomponeret. Desuden øves
et stort fællesnummer, hvor alle
synger og spiller sammen og dette
nummer vil være afslutningen på
koncerten.
Teknikholdet var et nyt tiltag sidste år, som vi på Camp Djursland
ønsker at afprøve. Holdet henvender sig til dem som er interesseret
i de ting som foregår omkring musikken. Deltagerne på teknikhol-

det tilmelder sig som normalt og
deltager på lige fod med dem, der
har valgt en af musiklinierne. De
unge vil lære at håndtere professionelt kameraudstyr og vil blive
uddannet i at producere koncertvideoer, og få et grundlæggende
kendskab til opstilling af lys og lyd.
På Musikstarter Camp Djursland
råder vi over gode øvelokaler, godt
teknisk udstyr, god forplejning,
gode toilet/bad faciliteter og velegnede soveområder.
Du kan læse mere her: http://
www.musikstarter.dk/
camps-2019/grenaa/

AT REJSE ER AT LÆRE

det lære noget om at lave et hurtigt måltid, eller lave den lækreste
middag, som du kan imponere din
familie og venner med.
I Sundhed & Trivsel handler
det om kost og motion, læren om
kroppens funktioner og psykisk og
socialt velvære.
I Kreativ Design & Syning kan
du - ud over at lære at sy noget
lækkert tøj - også udfolde dig kreativt på mange andre måder.
Fælles for alle holdene er, at du i
høj grad har mulighed for at være
medbestemmende på indholdet i
undervisningen. Når man afslutter et fag får man et Marthabevis,
som dokumentation for at man
har gennemført undervisningen.
Det er også muligt at komme til
eksamen i madlavning efter 3. år.

Tur:

Når vi arrangerer ture i
UngNorddjurs, er det vigtigt
for os, at man får noget andet
- og mere - ud af turen, end
man kan, hvis man blot bestiller den ved et rejsebureau,
eller rejser sammen med sin
familie. Man skal helst føle,
at man har lært noget nyt, når
man kommer hjem fra en tur
med os.
Sidste år var et af de nye tiltag i den
retning Rejseholdet, som vi gentager i den kommende sæson. Det er
en tur, hvor deltagerne i høj grad er
med til at planlægge turen. Derfor

har vi i øjeblikket kun fastlagt pris
og tidspunkt for turen. Destination
og program skal holdet selv planlægge.
I år har vi også en Outdoor Adventure tur til Norge på programmet,
hvor man bl.a. kan prøve kræfter
med white water rafting og skal
jage med bue og pil. Derudover har
vi naturligvis også alle de gamle
kendinge som Musikstarter, Skitur, Summercamp og meget mere
på programmet. Du kan se mere
om turene, og tilmelde dig på vores
hjemmeside, www.ungnorddjurs.
dk eller i vores App.

7. klasse weekend

Dato:

Depositum*:

27/9 - 29/9

-

Pris:

100,-

Gameathon - Grenaa 29/11-1/12

-

250,-

Musikstarter Camp

12/10 -16/10

-

800,-

Outdoor Adventure

14/10 -17/10

-

1.950,-

Rønbjerg

8/11 - 10/11

-

700,-

Skitur - Idre Fjäll

8/2 -16/2

Gameathon - Allingåbro 17/4 -19/4
Rejseholdet

21/5 - 24/5

2.000,- 3.900,-

250,-

1.000,- 1.500,-

Musikstarter Akustisk 22/5 - 25/5

-

250,-

Summercamp

29/6 - 3/7

-

700,-

Musikdage

27/7 - 31/7

-

250,-

*Depositum er EN ANDEL af den samlede pris, der skal betales ved tilmelding. Eksempelvis koster
skituren således i alt kr: 2000,- + 1900,- = 3900,- Depositum kan ikke tilbagebetales ved afbud.

Ungdoms- og juniorKlubber
UNGDOMSKLUBBEN
ER FOR ALLE

UNGNORDDJURS
- Det er da der man mødes!

Mille Bay
9. klasse Auning skole

Ungdomsklubben er et vigtigt frirum i en travl hverdag, fortæller Mille Bay fra Ørsted. Til dagligt går hun i 9. klasse på
Auning Skole, og besøger klubben i Allingåbro ca. en gang
om ugen, hvis hun har tid.

Ungnorddjurs
på facebook
Hver ungdomsklub har sin egen
Facebook-side, hvor man kan
følge med i hvad der sker af stort
og småt i den enkelte klub.

Allingåbro

http://w w w.facebook.
com/UngnorddjursVest

Hun syntes det er utroligt hyggeligt at komme i klubben og det er et
rigtigt godt sted at mødes med vennerne, især dem som man måske
ikke ser så tit.

Ørum

Det bedste ved klubben er, at der er så meget medbestemmelse og
frihed. Man er med til at planlægge hvad der skal ske i klubben. Men
hvis man ikke har lyst til at deltage i de planlagte aktiviteter, er det
også helt OK. Så kan man bare lave noget andet.

Grenaa

Det at gå i klubben har både givet hende nye venskaber og hun føler
hun har lært nye sider af sig selv at kende. I det hele taget syntes hun
det er fedt at man kan møde så mange forskellige typer i klubben.
I skolen holder man sig meget sammen med dem, som man går i
klasse med, eller dem fra ens egen årgang. Men i klubben i Allingåbro
møder man folk fra hele den vestlige del af kommunen, og somme
tider også fra de andre klubber. Her er alle meget lige, uanset hvilken
baggrund man kommer fra. Så det er lige som om man glemmer alt
om klikerne fra skolen, og taler lige godt med alle her.

https://www.facebook.
com/UngnorddjursOrum

Mandag den 2. September
åbnede ungdomsklubberne
i UngNorddjurs for den nye
sæson. Ungdomsklubben er
stedet, hvor man kan hænge
ud med vennerne og have det
sjovt, hvis man er mellem 13
og 18 år. Der er i alt tre ungdomsklubber i UngNorddjurs
og når du har købt klubkort i
en af dem, har du også fri adgang til de øvrige to klubber.
Hver klubaften vil der være en
programsat aktivitet, man kan

deltage i, hvis man har lyst. Aktivitetsprogrammet kan du finde i
klubben, på vores hjemmeside og
på den Facebook side, der hører
til den enkelte klub. Det er også
på Facebook du kan holde dig
opdateret om alle de spontane
aktiviteter, der foregår i løbet af
sæsonen.

For 7. klasser

Man kan starte med at gå i ungdomsklub, når man går i 7. klasse.
I år har vi valgt at lægge opstarten
for 7. klasserne allerede man-

dag d. 30. september. (Hvor den
tidligere har ligget i Januar.) Op
til opstarten vil der være nogle
introduktions aftener i klubberne
og en weekend med overnatning
i klubben. Begge dele hvor der
kun er adgang for dem der går i
7. klasse. Der vil komme et detaljeret program for intro-forløbet
senere.
Allerede fra sæsonstart kan man
deltage på vores ungdomsskole hold og melde sig på vores
mange ture.

https://www.facebook.
com/UngnorddjursGrenaa

Busser

UngNorddjurs har sammen med
kommunen i nogle offentlige
busruter, der kører til og fra vores
tre ungdomsklubber i Grenaa,
Ørum og Allingåbro. Det er gratis
at køre med busserne. Man kan se
køreplaner for de enkelte ruter på
vores hjemmeside www.ungnorddjurs.dk/klubber/bus-koereplan/.

der er altid en klub i nærheden store oplevelser
for de små
Juniorklubben er:

Allingåbro ungdomsklub

Ørum ungdomsklub

Grenaa ungdomsklub

Adresse:

Plantagevej 11A
8961 Allingåbro

Adresse:

Overbrovej 50A
8586 Ørum Djurs

Adresse:

Åboulevarden 62
8500 Grenaa

Kontaktperson:

Bjarne Kristensen: 40 13 32 18
e-mail: bk@ungnorddjurs.dk

Kontaktperson:

Mie Secher: 20 41 17 41
e-mail: ms@ungnorddjurs.dk

Kontaktperson:

Mads Nedergaard: 51 51 74 95
e-mail: mn@ungnorddjurs.dk

Åbningstider:

Mandag, onsdag og fredag:
18:30 - 21:30

Åbningstider:

Mandag, onsdag og fredag:
18:30 - 21:30

Åbningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 19:00 - 22:00

Grenaa juniorklub
Adresse:

Åboulevarden 62
8500 Grenaa

Kontakt:

Tlf.: 21 83 17 13

Åbningstider:

Mandag til fredag: 14:00 - 17:00

Allingåbro
Allingåbro

ørum
Ørum

auning
Auning

grenaa
Grenaa

Juniorklubben fristedet

Juniorklubben Enggaarden

Adresse:

Nyvangsvej 40
8963 Auning

Adresse:

Legravsvej 1
8500 Grenaa

Kontakt:

Tlf.: 26 70 03 23

Kontakt:

Tlf.: 21 13 63 62

Åbningstider:

Mandag til fredag: 14:00 - 17:00

Åbningstider:

Mandag til fredag: 14:00 - 17:00

Juniorklubberne er et fritidstilbud til dem, der går i 4. til
7. klasse.
Der findes i alt 3 juniorklubber i
Norddjurs Kommune - 2 klubber
i Grenaa og en i Auning, der alle
har åbent fra kl 14:00 til 17:00 på
hverdage. Her kan børnene opleve mange forskellige aktiviteter,
som fx. udeliv, børne-OL, boldspil,
computerspil, madlavning og musik. Hver dag er der en programsat
aktivitet. Programmet laves for en

måned ad gangen ud fra børnenes
idéer og ønsker. I de fleste skoleferier har klubberne åbent fra kl
9:00 til 16:00 og der er planlagt
specielle ferieaktiviteter. Hvert år,
i starten af sommerferien, er det
også muligt at tage med juniorklubberne på koloni til Anholt.
På www.ungnorddjurs.dk/juniorklubber/ kan man se mere
om priser og tilmelding til junorklubberne

I GRENAA KOMMER
MANGE UNGE I ARRESTEN

Derfor har vi forskellige fora, hvor de unge kan komme til orde, uanset om det drejer sig om, hvad der skal ske på en klubaften eller det
handler om at komme med indspark til kommunens ungdomspolitik.
Der er naturligvis forskel på, hvordan vi arbejder med demokrati med
de forskellige aldersgrupper. Her er nogle eksempler:

I 2014 blev den gamle Arrest i
Grenå lavet om til et ungdomshus
og samlingspunkt for events, hygge og sociale aktiviteter for unge
mellem 16 og 25 år.

Til daglig er der mulighed for at
hygge og hænge ud i huset. Aktiviteterne spænder bredt, fra
loppemarkeder og fællesspisning,
over workshops med fx. foto eller
grafisk design, og er man inte-

Norddjurs Ungdomsråd:

”Nose Noise” er et af de største projekter, der
er udsprunget fra Arresten. Her ses holdet,
der stod bag dette års festival.

resseret i at prøve kræfter som
event-mager kan man også deltage i arbejdsgrupperne omkring de
lidt større events.

kæmpe succes, der har vokset sig
lidt større for hver gang. Så det er
helt sikkert et arrangement, der er
kommet for at blive.

Et af dem er Arrestens absolutte
flagskib, musikfestivalen ”Nose
Noise”, der i år blev afviklet for
tredje år i træk. Her kom der
ungdomsbands fra hele landet
og spillede deres egen musik på
scenen på Torvet i Grenaa. Alle
tre gange har festivalen været en

Arresten rummer et lille øvelokale
og det nyeste skud på stammen er,
at man har indrettet et lydstudie.
I den forbindelse har man også
etableret pladeselskabet ”Sing
Sing”, der har til formål at hjælpe unge håbefulde musikere fra
Djursland med at få deres musik

Sådan går det,

NÅR DE UNGE
BESTEMMER

bredt ud til et større publikum. Flere bands har allerede været i gang
med at indspille i studiet, og nogle
af de unge er blevet lært op i at betjene det avancerede udstyr, så de
selv kan fungere som producer på
kommende indspilninger. Andre
har hjulpet til med at producere
musikvideoer mm.
Se mere om Arresten her:
https://www.facebook.com/
arrestengrenaa/

Fakta
Track afholdes for 10. gang,
•lørdag
d. 4. april 2020.
Hvert år besøges Track af
•mellem
600 og 700 unge.
i alt op mod 100 børn
•ogDerungeerinvolveret
i planlægningen og afviklingen af Track.

Ungdomsskoler fra hele
•landet
inviteres til at besøge
Track.

Til Track kan man både møde professionelle,
og amatørmusikere helt tæt på.

Track er en stor kultur- og musik-event for børn og unge, og er et
glimrende eksempel på, at vi mener det seriøst, når vi siger, at
de unge skal have medindflydelse.

sig primært af den del af arrangementet, der ikke har med musikken at gøre.

Det er eleverne på et ungdomsskolehold, der - med lidt hjælp
fra en voksen tovholder - står for
den overordnede planlægning og
afvikling af arrangementet.

Det er typisk aktiviteter og workshops af mere eller mindre kulturel
karakter, der finder sted i løbet af
dagen, og er med til at gøre Track
til andet, og mere, end blot en musikfestival.

De står blandt andet for markedsføringen, har møder med booking-

vigtig til kun at overlade til

UngNorddjurs’ tre kerneværdier er: Dannelse, Uddannelse og
Demokrati. De er med i alt, hvad vi laver på den ene eller den
anden måde. Særligt demokratisk dannelse har vores store
bevågenhed. Det er vigtigt, at vores unge mennesker føler sig
hørt, hvis vores tilbud skal være noget som de gider at bruge.

Det er måske ikke lige til at se
det, når man bare går forbi på
gaden. Men kommer man ind
bag de tykke mure i den gamle
arrest på Torvet i Grenaa, så
sprudler hele huset af aktiviteter, kreativitet og iværksætteri.

Et par medarbejdere fra UngNorddjurs er tilknyttet Arresten nogle
få timer om ugen til at hjælpe de
unge i gang med deres projekter.
Men ellers er det de unge selv, der
står for at planlægge og afvikle
alle aktiviteter i huset. De har mulighed for at få deres egen nøgle til
stedet, så de kan komme og gå når
det passer dem. Der er i øjeblikket
ca. 75 nøglebrugere.

Demokrati er for
de voksne

bureauer og skal træffe beslutninger
om hvilke professionelle kunstnere,
det giver bedst mening at bruge
musikbudgettet på.
Hvis man går på Søndre skole i
Grenaa, kan man også vælge Track
som valgfag. Valgfagsholdet tager

Derudover er juniorklubberne

Arrangementet er muligt
•takket
være sponsorater fra forskellige fonde, Ungdomsringen
og lokale erhvervsdrivende.

også med til at arrangere Track. De
har deres egen fest om aftenen.
Men i løbet af dagen bidrager de
til den fælles del af programmet
med aktiviteter og workshops.
Udover de professionelle kunstnere inviteres der også ungdomsskole- og efterskole-bands fra hele
landet til at komme og spille.

Ungdomsrådet er nedsat af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune, og er et partipolitisk uafhængigt organ for
unge mellem 16 og 25 år. Rådet arbejder, med base i Arresten
i Grenå, på at varetage unges interesser i kommunen. De har
til formål at realisere andre unges ideer, og at engagere unge
i forenings-, frivilligt- og politisk arbejde.

Sådan arbejder Ungdomsrådet:

• De kommunale udvalg hører Ungdomsrådet i sager, der
vedrører unge.
• Ungdomsrådet afholder dialogmøde med Børne- & ungdomsudvalget.
• Ungdomsrådet fungerer som en åben gruppe, der holder åbne
møder og åbne arrangementer.
• Ungdomsrådet har 2 pladser i UngNorddjurs’ bestyrelse.

Ungdomsskolerådet:
Ungdomsskolerådet er for alle mellem 13 – 18 år, der har en
mening og ønsker at bruge den til noget! Det består af unge
fra alle tre ungdomsklubber.
Som medlem af Ungdomsskolerådet repræsenterer man de andre unge i klubberne og er samtidig rollemodel og ambassadør for
UngNorddjurs. Ungdomsskolerådet har 2 pladser i UngNorddjurs´s
bestyrelse og deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de andre
medlemmer. Gennem bestyrelses arbejde både på lokal, regional og
landsplan, har Ungdomsskolerådet mulighed for indflydelse på politiske beslutninger for ungdomsklubberne.

Ungdomsskolerådet deltager i:

• Ungdommens Folkemøde, der afholdes i start september.
• Netværksweekender/workshops med andre ungdomsskole/klub
råd fra klubber i Danmark.
• Årsmøde og kongres i Ungdomsringen
• Kommunalbestyrelsesmøder
• Bestyrelsesmøder i Ungdomsringens Region Midt.
• Bestyrelsesmøder i UngNorddjurs
• Medarbejdermøder i ugdomsklubberne
• Stormøder i sin lokale klub

UngNorddjurs børneråd
UngNorddjurs børneråd er et nyetableret børneråd der er forankret i Ungnorddjurs’ tre juniorklubber.

Formål:

UngNordjurs Børneråd har til formål at skabe en større grad af medejerskab og medbestemmelse blandt brugerne af juniorklubberne.
UngNorddjurs Børneråd har ligeledes til formål at skabe demokratisk
nysgerrighed og inspirere børnene til senere forpligtende og demokratisk arbejde. Samtidig har Børnerådet til formål at skabe et kreativ
tænkende rum med plads til de store drømme og armbevægelser.

