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NOTAT: Status på Roskilde Kommunes ungepolitik

28. april 2017

Indledning
I notatet giver forvaltningen en status på arbejdet med målene under Roskilde Kommunes ungepolitik under de tre
politiske målsætninger: Unge og demokrati, Frivillighed og fællesskaber samt Liv i Byen. Ungepolitikkens
nuværende version blev vedtaget i september 2015 med otte mål, hvor seks allerede er implementeret og to
afsluttes efter sommerferien.

Unge og demokrati
1. MÅL: Eksperimentere med forskellige inddragelsesmetoder
Målemetode: Der er blevet testet nye måder for inddragelse af unge i to til tre kommunale indsatser.
Status: Der er blevet inddraget unge i SUA-projektet (Samskabelse Unge Alkohol) og i udviklingen af henholdsvis
Byens Hus og Kulturcosmos. Forvaltningen opsamler erfaringerne og orienterer udvalgene om dem umiddelbart
efter sommer 2017.
2. MÅL: Videreudvikling af den årlige Ungedag
Målemetode: Deltagerantallet til Ungedag 2016 er mindst 70 unge, og der er etableret nye samarbejder om
workshops på dagen.
Status: Ungeudvalget udviklede et nyt koncept for Ungedag 2016, hvor deltagerne skulle udvikle
projekter/arrangementer til en efterfølgende Ungekulturcrawl to uger senere. Der deltog godt 70 unge i Ungedag
2016, som var understøttet af kulturinstitutionerne INSP!, Hal 12, Gimle, Byens Hus, Museet for Samtidskunst samt
ungdomsklubben Arena. Stederne faciliterede workshops på dagen og lagde også hus til de efterfølgende
Ungekulturcrawl-arrangementer, mens Ungeudvalget var værter på dagen.
For at brede arrangementet ud, øge rekrutteringen og udvide målgruppen, var der arrangeret 3 demokratibesøg
forud for Ungedagen. Her deltog udskolingselever fra Tjørnegårdsskolen samt to linjer fra Tiendeklassecentret i
besøg på Gimle, Insp! og Rådhuset.
Konceptet fungerede godt ift. at inddrage eksisterende ungekultursteder i Ungedagen, komme hurtigere fra ide til
handling samt at Ungeudvalget følte større ejerskab til arrangementet. Der er dog stadig store problemer med at
rekruttere unge til arrangementet, ligesom formatet ikke imødekommer ønsket om at Ungedagen skal være en
platform for mødet mellem unge og politikere.
3. MÅL: Videreudvikling af Ungeudvalget
Målemetode: Ungeudvalget har reklameret for de projekter, der har fået støtte fra Ungepuljen på facebook.
Støttemodtagerne har lagt billeddokumentation fra det støttede projekt på Instagram med hashtag #Ungepuljen#.
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Status: Ungeudvalget har haft fokus på facebook-siden, som i forbindelse med Ungedag 2016 blev løftet både
indholdsmæssigt og ift. antal følgere. Der har været et større fokus på at få støttede projekter til at dele events på
Ungepuljens side. Desuden har Ungeudvalget overtaget behandlingen af ansøgninger til Ungepuljen og er generelt
blevet mere selvstyrende og har taget stort ansvar for udviklingen af Ungedagen.
Frivillighed og fællesskaber
4. MÅL: Understøtte selvorganisering og entreprenante unge.
Målemetode: Ungeudvalget har udviklet en introduktionsturné, og har besøgt tre til fem steder, hvor de unge kan
afholde events og projekter.
Status: Ungeudvalget indarbejdede projektvejledning og -udvikling i deres koncept for Ungedag 2016 og nåede ud
til en bred gruppe af unge, som ikke før havde stablet projekter på benene selv. Samtidig yder Ungeudvalget
projektvejledning til ansøgere til Ungepuljen.
5. MÅL: Unge og ensomhed.
Målemetode: Der er udarbejdet flyer, der synliggør tilbud for ensomme unge i Roskilde Kommune i samarbejde
med Ungeudvalget.
Status: Der blev i juni 2016 afholdt møde med Ungeudvalget samt aktører på området – Ventilen,
ungdomsklubberne, D’Nu, URK, Headspace, Pulsen, Frivillig Center Roskilde og Social Psykiatri. Efterfølgende er
formidlingen af disse tilbud blevet samlet og indarbejdet i den nyudviklede app Ungeguiden, som vurderes at nå de
unge bedre end en flyer.
6. MÅL: Samskabelse.
Målemetode: Kultur- og Idrætsforvaltningen vil kortlægge de kulturentreprenante kompetencer, som de unge
tilegner sig gennem alternative skole- og uddannelsesprojekter såsom KulturCrew (LMS), Projektpionererne
(Projectspace) og Trænerspirerne (DGI).
Status:
Der er gennemført interviews med Kulturcrew-elever i skoleåret 2015/16. Der foreligger evalueringer med elever og
projektrådgivere på Projektpioner-uddannelsen, som lukker 1. maj. Trænerspirerne kører som valgfag på Gadstrup
skole og Peder Syv Skolen i dette skoleår under ledelse af DGI. Forvaltningen sammenfatter erfaringerne og
fremlægger det i en sag for udvalgene umiddelbart efter sommerferien.
Liv i byen

7. MÅL: Videreudvikling af Latinerhaven.
Målemetode: Roskilde Kommune og Makerspace har med en gruppe unge lavet skilte til Latinerhaven, og
Roskilde Kommune har i samarbejde med Roskilde Gymnasium lavet et forsøg, der understøtter brugen af haven.

Status: Der blev afholdt en skilteworkshop i Latinerhaven i efteråret 2015 for unge i samarbejde med Makerspace
og Byens Hus. Skiltene er opsat i Latinerhaven og giver forslag til, hvad Latinerhaven og musikanlægget kan
bruges til. Desuden har INSP Sound produceret to lydfiler med forslag til, hvordan man kan træne i Latinerhaven
(fx yoga) som en måde at synliggøre, hvad Latinerhaven kan bruges til. Produktionerne er offentliggjort via
Latinerhavens facebook-side.
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8. MÅL: Samskab din drømmeby.
Målemetode: Der er produceret en video af de unge og til de unge, der skal oplyse om unges rolle som
medskabere af lokalsamfundet.
Status: Kulturcosmos afholdt i samarbejde med Klub Roskilde Syd et videokursus i januar 2016 for 4-6 unge.
Kurset gav dem kompetencer til efterfølgende at kunne producere en lille viralfilm, som oplyser andre unge om
deres rolle som medskabere af lokalsamfundet. Videoen er produceret og delt på facebook.

