Det gode ungdomsliv
Sønderborg Kommunes ungepolitikken 2018 – 2019
Demokrati og Medborgerskab
Mål

Handlinger

Valgdeltagelse ikke blot blandt førstegangsvælgere,
men blandt unge vælgere generelt skal øges.

Der afholdes en Ungedag hvert år, med fokus på
for eksempel kommunens ungepolitik og det gode
ungdomsliv, og demokrati og medborgerskab, eller
valg.

Unge skal have erfaring med, hvordan de kan søge
politisk indflydelse på beslutninger, der vedrører
dem.

Unges demokratiske kompetencer skal styrkes via
fokus på demokrati og medborgerskab.
Ungdomsrådet skaber i højere grad
opmærksomhed omkring sig selv og de muligheder
der ligger ved ungdomsrådet i forhold til indflydelse,
pulje osv.
Kontakten mellem byrådet og Sønderborg
Ungdomsråd skal styrkes for at give unge konkrete
erfaringer med demokratisk deltagelse og
indflydelse.

Mødesteder
Mål

Handlinger

Flere unge skal være mere foreningsaktive.
Unge er medskabere og oplever sig som medejere
af Mejeriet.

Der afholdes en foreningsmesse i Mejeriet for at
synliggøre foreningslivet og hvilke muligheder, der
er for at blive aktiv i lokal samfundet.

Unge oplever, at der plads til deres fællesskaber,
også uden for de etablerede rammer.

Der afholdes et fedt åbningsarrangement af
Mejeriet af og for unge.
Der sikres et åbent og mangfoldigt miljø i Mejeriet,
hvor alle ungegrupper er velkomne og får
indflydelse på indholdet.
Unge støttes i at skabe aktiviteter i lokalområderne
og der, hvor de bor.
Der faciliteres løbende uformelle, midlertidige
mødesteder for unge i kommunen (koncerter,
festivaler, Breakdown, Zulu sommerbio og
lignende).

Et godt hverdagsliv
Mål

Handlinger

Flere unge skal opleve, at de er en del af et socialt
fællesskab både i deres fritid, og når de er under
uddannelse/på arbejde.

Sønderborg Ungdomsråds pulje har fokus på at
støtte arrangementer, hvor ensomme unge kan
blive introduceret til inkluderende fællesskaber.

Flere unge vokser op uden at eksperimentere med
euforiserende stoffer.

Det sikres, at Mejeriet tilbyder aktiviteter for
ensomme unge.
Der afsøges muligheder for at stille rådgiver eller
lignende til rådighed for ensomme unge et par timer
om ugen eller måneden i Mejeriet.
Der afholdes fyraftensmøder, hvor der er fokus på
hvordan, man spotter misbrug i sin omgangskreds
og hvad man selv kan gøre.

Et stærkt og synlig ungdomsmiljø
Mål

Handlinger

Ungdomsmiljøet i Sønderborg Kommune skal være
synligt for unge og for borgere generelt.

Sønderborg Ungdomsråds og rådets puljes formål
og råderum skal være mere synlig.

Unge skal rustes til at gøre positivt opmærksom på
sig selv.

Ungdomsmiljøet i kommunen synliggøres i højere
grad via aktiviteter for og af unge i Mejeriet.

Etablerede såvel som uformelle mødesteder skal
give plads til, at unge fra forskellige miljøer kan
mødes og inspirere hinanden på tværs.

De forskellige ungdomsmiljøer styrkes via
indflydelse og medbestemmelse i Mejeriet.
Sønderborg Ungdomsråd og Sønderborg Student
Foundation promoverer i højere grad også andre
events, aktiviteter og arrangementer end deres
egne for at skabe synergi på tværs af
ungdomsmiljøet.

Uddannelse og arbejde
Mål

Handlinger

Sønderborg Kommune skal være et attraktivt sted
for unge at uddanne sig.

Der afholdes aktiviteter på Mejeriet med fokus på
uddannelsesmuligheder efter
ungdomsuddannelser, og særligt
uddannelsesmuligheder lokalt, i samarbejde med
Ungecenteret.

Alle unge i kommunen skal have mulighed for at få
en uddannelse.

Unge skal opleve, at de har mulighed for at komme
i arbejde og dermed have lyst til at blive boende
(eller vende tilbage til kommunen) efter endt
uddannelse.

Der afholdes fyraftensmøder med oplæg fra folk i
arbejde/under uddannelse/fra spændende
virksomheder.
Ungecenteret stiller uddannelsesrådgivere til
rådighed til vejledning af unge, 2 timer om
måneden på Mejeriet.
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