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Forslag til politiske mål for ungepolitikken 2014

21. november 2013

Ungeudvalget
Ungeudvalget skal fortsætte udviklingen som et demokratisk talerør for unge i Roskilde. Udvalget skal fortsat
engagere sig i lokaldemokratiske spørgsmål og støtte ungeinitiativer med vejledning og økonomisk støtte fra
ungepuljen. Derudover vil udvalget gerne bruges som høringsinstans i forhold til ungepolitiske områder.
Et eksempel:
Arrangør søger ungepuljen i forhold til event → ungeudvalget inviterer til rådgivning → Ungeudvalget giver
feedback og evt. økonomisk støtte til arrangementet.
Ungeudvalget har i 2013 haft fokus på unges deltagelse i kommunalvalget. I 2014 er der fokus på ung til ung
kommunikation på tværs af ungegrupper. Unge skal vejlede unge i en naturlig fødekæde, både når det gælder
uddannelse, eventplanlægning og markedsføring.
Mål:

1) Ung til ung kommunikation.
2) Rekruttering af ungegrupper til ungeudvalget.
Ungeudvalget skal i 2014 være en mere synlig instans, der yder eventvejledning og økonomisk støtte til
arrangementer for unge - arrangeret af unge. Ungeudvalget tilbyder vejledning til hele klasser på skoler eller
grupper i fritidsklubberne. Udvalget vil i 2014 samarbejde med flere grupper af unge på skoler og i fritidsklubber for
at sikre repræsentative inputs til indsatsområder i den nye ungepolitik.
Målemetode: Ungeudvalget arbejder på tværs af ungegrupper og fortæller om ungepuljen på skoler og i
fritidsklubber minimum to gange i 2014. Ungeudvalget bidrager til den nye ungepolitik.
Søen mellem RUC og Trekroner
Der er en stor stigning i antallet af unge i området omkring søen ved Trekroner. Der er bevilget midler til faciliteter,
der skal fungere som naturlige udendørs samlingspunkter i området. Byggeriet ”Trekroner Hub” opstartes i april
2014 som et nyt rekreativt område med fokus på bevægelse. Mulighederne for aktiviteter og bevægelse i området
er blevet diskuteret på Ungedag 2012 og Ungedag 2013.
Mål:

1) Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre opmærksomhed på at lokale aktører bruger området i
byggefasen for at skabe opmærksomhed på de nye faciliteter.
2) Der arbejdes på at skabe et udebibliotek i området på baggrund af de unges inputs på ungedagen.
3) Ungeudvalget bidrager til processen omkring udviklingen af aktiviteter.
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Målemetode: Der afvikles minimum 3-5 konkrete aktiviteter i området i 2014.
Udvikling af Latinerhaven
Latinerhaven ligger skjult bag Stændertorvet mellem Borgerservice og Roskilde Gymnasium. Det blev på Ungedag
2012 besluttet, at Latinerhaven skulle have nye midlertidige faciliteter, der skulle udvikles sammen med unge. Det
mundede ud i et byggeproces, der løb af stablen primo september 2013. Byggeriet var en inddragende proces og
med hjælp fra unge på Teknisk skole og unge fra Roskilde Gymnasium, er der nu faciliteter i Latinerhaven, hvor de
unge kan ”hænge ud” og afholde arrangementer og andet. Tre grupper arbejdede på ungedag 2013 med at udvikle
konkrete aktiviteter til området. Vindergruppen vandt kr. 5000,- til at realisere deres idé i Latinerhaven.
Mål:

1) Unge udvikler indhold til de nye faciliteter, der skal bruges af unge i samarbejde med det mobile
projektværksted.
2) Faciliteterne evalueres, og proces omkring mere permanente faciliteter igangsættes.
Målemetode: Der afvikles minimum 3-5 arrangementer af unge i Latinerhaven i 2014. Heraf et arrangement
arrangeret af andre unge end Roskilde Gymnasium.
Mobilt projektværksted for unge
Roskilde Kommune vil videreudvikle på idéen fra Ungedag 2012 om at skabe et mobilt projektværksted for unge.
Projektværkstedet skal tilbyde ung til ung vejledning og understøtte de spirende eventmagere på Roskildes mange
ungesteder.
Det mobile værksted er opstartet i 2013 og har allerede markeret sig med f.eks. Create for change der blev
arrangeret af syv unge.
Mål:

1) Der arbejdes videre med det mobile projektværksted og metoden afprøves i nye områder.
Målemetode: Der afvikles 2 konkrete aktiviteter i 2014

