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Ungepolitik, Jammerbugt Kommune  
Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. august 2011 
        
Kulturelle aktiviteter 
Det vil vi:  Unge i Jammerbugt ønsker kulturelle aktiviteter 
Det gør vi:  Ungerådet arrangerer koncerter, stand-up og andre kulturelle events. 

Ungerådet samarbejder med FAME, elevråd og andre om kulturelle arrangementer  
 
 
Sports- og friluftsaktiviteter 
Det vil vi: Unge i Jammerbugt ønsker flere og anderledes sportslige aktiviteter 
Det gør vi: Ungerådet samarbejder med foreninger, DGI, Grejbank og andre om sports- og friluftsaktiviteter 
 
 
De unges egne steder 
Det vil vi: Unge i Jammerbugt ønsker at have og drive deres egne steder; café, ungdomshus, scenemulighed 
Det gør vi: Ungerådet tager udgangspunkt i at arbejde med at skabe et miljø med kulturelle og andre 

arrangementer. Dernæst arbejder Ungerådet for fysiske lokaliteter til at huse arrangementerne. 
 
  
Bedre busser 
Det vil vi: Unge i Jammerbugt er meget afhængige af den kollektive trafik og ønsker offentlig transport, der 

passer bedre til deres behov.  
Det gør vi: Ungerådet vil arbejde for at gøre opmærksom på de unges behov i forhold til planlægning af busdriften. 

 
 
Bedre skolemad 
Det vil vi: Sund mad i skolen er et ønske blandt unge i Jammerbugt. 
Det gør vi: Ungerådet vil gerne i dialog med skolerne om deres mad-tilbud til eleverne. 
 
 
Samarbejde, synliggørelse, formidling og netværk  
Det vil vi: Unge i Jammerbugt skal kende til Ungerådets arbejde og tilbud. Uden dette giver det ikke mening at 

have et Ungeråd. 
Unge i Jammerbugt skal kende til allerede eksisterende tilbud, der er relevante og interessante for 
unge. 
Unge i Jammerbugt skal være aktivt deltagende og interesserede i Ungerådets arbejde. 

Det gør vi: Ungerådet samarbejder med andre netværk for og med unge (FAME, elevråd på skoler / FG, 
foreninger) 

 Ungerådet inddrager andre unge i planlægning af arrangementer og hvor det ellers er muligt. 
 
 
Ungerådet og det voksenpolitiske niveau 
Det vil vi: Ungerådet ønsker et velfungerende samarbejde med voksenpolitikere og forvaltning.  

Det er nyt for Jammerbugt Kommune at have et Ungeråd og dermed er Jammerbugt Kommune i en 
læringsproces i forhold til det at have et Ungeråd. 

Det gør vi: Ungerådet arbejder for en god dialog og et givende samarbejde med voksenpolitikere og forvaltning.  
Ungerådet vil gøre brug af sin høringsret, hvor dette er relevant. 

 
 
Miljø 
Det vil vi: Ungerådet ønsker at unge i Jammerbugt Kommune bliver mere miljøbevidste. 
Det gør vi: Ungerådet samarbejder med forvaltning, skoler og andre om at føre miljø-projekter ud i livet. 
 


