UNGERÅDSMØDE 19. APRIL
STED
Online
DELTAGERE
Alle + ungerådskoordinator Sofie (referent)
DAGENS PLAN
19.30 - 20.00: Velkomst. Hvad er der sket siden sidst? Presse, UiH-bestyrelsesmøde, KLmøde, Alkoholrådet?
20.00 - 20.10: Gr. 1 præsenterer tanker om bæredygtighed.
20.10 - 20.35: Besøg fra Thomas Skaarup Østergaard, klima- og energiplanlægger i
Hørsholm Kommune. 10 min. oplæg + 15 min. debat.
20.35 - 20.45: Gr. 2 præsenterer tanker om skoler og undervisning
20.45 - 21.00: Invitationer. Eventuelt. Afrunding og plan for næste møde.
REFERAT
★ Siden sidst:
★ Talspersonsholdet var ude og få taget billede til pressemeddelelse. Maria fra
Hørsholm kommune vil gerne hjælpe os med at sprede budskabet endnu mere –
hun har lavet en kommunikationsstrategi, som muligvis kan medføre flere
pressehenvendelser i den kommende tid.
★ Alkoholrådet er ved at blive nedsat og skal lave alkoholpolitik, som skal være klar i
november. Nicoline og Maria opdaterer os andre, når der sker nyt.
★ Mødet med Kommunernes Landsforening: Der kom ikke så meget nyt på bordet,
som ungerådets repræsentanter ikke allerede var klar over, men det var godt, at
unge blev hørt, og KL vil tage ideerne med videre.
★ Møde i UiH-bestyrelse. Maria deltog.
★ Fokus på mærkesagsområdet bæredygtighed. Ungerådets medlemmer delte idéer og tanker
om, hvad vi ser som udfordringer i fht. klima og bæredygtighed:
★ Der mangler skraldespande ved banestien og i skovene, fx Rungsted Hegn. Der
ligger mange mundbind og flyder + hundelorteposer
★ I skoven er der langt mellem skraldespande ved stierne
★ Affaldssortering på skolerne kan forbedres
★ På Usserød har de haft en grøn cykeldag – en konkurrence mellem klasser om at
cykle til skole. Man kunne vinde en ny cykel. Det var motiverende for dem, der ikke
normalt cykler til skoler, men måske bliver kørt af forældre.
★ Der mangler lader til elbiler, hvilket er relevant for de ældste elever i gymnasiet,
der gerne vil købe bil.
★ Besøg fra Thomas Skaarup Østergaard, klima- og energiplanlægger i Hørsholm Kommune.
Han delte sine tanker/ideer:
★ Persontransport. Stor udfordring i Hørsholm. En kommune, hvor mange børn
bliver kørt til skole, og mange voksne kører i bil til arbejde. Giver CO2-udledning,
trængsel ved skoler og gener og farer. Den største kilde til CO2 i kommunen
udover opvarmning og strøm. God idé med cykelkampagne. Kunne man lave en
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konkurrence som på Usserød, men på tværs af skolerne? God idé med flere elladestandere – Hørsholm er også den kommune med flest elbiler pr. indbygger.
Men der er noget lovgivning, der gør det svært.
★ Affaldssortering: det er et krav at skoler skal affaldssortere. Men lige nu bliver det
ikke gjort godt nok. Det er dog noget, skolelederne er blevet gjort opmærksom på.
★ Kantiner på skolerne: mere klimavenlige menuer.
★ Klima i undervisningen. Her kunne man fx samarbejde med ’Undervisning for
fremtiden’ eller ’Klima-ambassaden’. Også en måde at gøre fag som matematik mere
spændende/aktuelle på.
★ Skolepraktik i lokale, bæredygtige virksomheder. Fx Velux eller Chr. Hansen.
Ungerådet foreslår, at man kunne sørge for, at de grønne virksomheder på lige fod
med fx militæret og biblioteket blev gjort til praktiksteder til dem, der ikke selv
havde fundet andre muligheder.
★ Skolehaver. Et sted, hvor man kan lære om naturen, men også hvor unge kan hænge
ud, lave bål, hygge sig. Ungerådet foreslår, at man kunne bruge erfaringer fra nogle
af de skoler, der har eksperimenteret med skolehaver.
Invitationer: topmøde & udflugt 9. maj + NAU-landsmøde 14.–16. maj. Der er stemning for
begge. Vigtigt at alle prioriterer den 9. maj, da turen er udgangspunkt for resten af årets
arbejde.
Gr. 2 tanker om skoler og undervisning skubbes til næste møde.
Næste møde – fysisk håber vi! 5. maj med aftensmad.
Eventuelt:
★ Chantell var ikke med på sidste møde, men vil gerne være med på ansvarsposterne:
havneprojekt og kasserer. Også Alkoholrådet, hvis muligt. Maria spørger i morgen,
når hun skal tale med Anne fra Alkoholrådet.
★ Nicoline har kørekort til bus.

NÆSTE MØDE
Onsdag den 5. maj 16.30–18.30 + aftensmad
Foreløbig dagsorden:
★ Hvilke mærkesager skal vi arbejde med?

