VIL DU VÆRE MED I
DRAGØR
UNGDOMSRÅD?
Der er plads til op til 16 unge, så vi har
plads til flere!
Du skal ca. være i alderen 13-20 år (fra
7. klasse til endt ungdomsuddannelse) og
bo eller gå i skole i kommunen.
Vi vil gerne sikre at vi repræsentere
forskellige unge, så der reserveret plads
i rådet til unge fra følgende steder:

Hvem er vi?
Ungdomsrådet består af 7 unge,
der også i deres fritid er aktive i
det politiske liv i Dragør. Vi er
særligt optagede af hvordan det
påvirker de unge i hverdagen.

Dragør
Ungdomsråd

Rådet har eksisteret siden julen
2015, og har med tiden udviklet sig
til et velfungerende organ, hvor vi i
samarbejde med kommunen,
arbejder side om side.

2 elever fra Store Magleby elevråd
2 elever fra Dragør skole Syds elevråd
2 elever fra Dragør skole Nords elevråd
2 medlemmer fra Klub Dragør
2 elever fra Dragør ungdomsskole
(Shapers)
4 medlemmer fra sports-, fritids- og
kulturforeninger for unge
1 elevrepræsentant fra Dragør Musikog Kulturskole
1 ungerepræsentant Dragør
biblioteksråd
Har du lyst til at høre mere og måske
være med?

DE UNGES STEMME

Så kan du kontakte et af ovenstående
steder eller skrive til vores
kontaktperson fra kommunen, Nanna F.
Kjølholt på sbk@dragoer.dk

i Dragør Kommune

DRAGØR UNGDOMSRÅD

UNGDOMSRÅDETS
”UNGDOMSPULJE”

DRAGØR KOMMUNES
”UNGEPRIS”
Hvad er prisen?

TUR TIL FOLKEMØDET
Vi som Ungdomsråd, har det som
tradition, at vi hvert år, tager til
folkemøde på Bornholm.
Dette gør vi for at en anderledes
politisk indlæreing, nye kendskaber og
ideer til debatter.
Se mere om hvad vi laver her:

FÅ PENGE TIL JERES IDÉ

Ungdomsprisen er en statuette og
1000 kr., der uddeles én gang årligt. I
2017 d. 3. nov.

Dragør Ungdomsråd har lavet en pulje
på 5000 kr., som kan søges af alle, der
vil gøre noget godt for Dragørs unge i
forhold til fællesskab, sikkerhed eller
rettigheder.

Prisen overrækkes af borgmesteren
sammen med repræsentanter fra
Dragør Ungdomsråd.

Hvad kan I søge til?
Der kan søges om støtte til projekter,
begivenheder og materialer.
Hvordan søger I?
Send en beskrivelse og begrundelse på
hvorfor I søger puljen til
sbk@dragoer.dk – og skriv
”ungdomspulje” i emnefeltet.
I skal fortælle:


Hvilken udfordring I gerne vil løse?

Dragør Ungdomsråd



Hvorfor det er særligt vigtigt for
unge?

&



Hvilken målgruppe/aldersgruppe I
vil arbejde med?



Hvorfor det lige er jer, der skal have
støtte?

dragoerungdomsraad
Hvornår søger man?
Senest 24. sep. 2017

Hvem kan få prisen?
Prismodtageren skal være en ung (1325 år), eller en gruppe af unge, som er
hjemmehørende i Dragør Kommune,
og har gjort en positiv forskel i byen.
Hvem kan foreslå modtagere af prisen?
Enhver borger, gruppe, forening,
institution eller organisation, som er
hjemmehørende i kommunen,
kan sende en motiveret indstilling til
sbk@dragoer.dk. Skriv ”Ungdomspris”
i emnefeltet.
Forslag skal sendes senest:
d. 24. sep. 2017.
Hvem vælger prismodtageren?
Dragør Ungdomsråd

