KOMMUNALVALG 2017
INSPIRATIONSKATALOG

HEJ!
Kommunalvalget er alletiders mulighed for at få sat en stærk ungedagsorden for de næste
fire år i DIN kommune. Det er NU vi skal i arbejdstøjet, og NAU er mere end parat til at give
den fuld gas sammen med alle landets ungdomsråd!
Derfor sidder du nu med Netværket af Ungdomsråds kampagnefolder til kommunalvalget
2017 i hænderne. I dette katalog har vi samlet en oversigt over idéer til, hvordan I kan sætte
fokus på kommunalvalget og lave oplysning omkring de behov og ønsker, I har i jeres
kommune. Idéerne skal I se som forslag til, hvad man kan gøre - ikke en færdig løsning. De
strækker sig fra idéer til forskellige arrangementer til læserbreve og brug af sociale medier
og kan tilpasses, så de passer til lige præcis jeres kommune og jeres ungdomsråd.
Tag et kig og få inspiration til at gøre kommunalvalget 2017 til de unges valg.

God arbejdslyst!
De bedste hilsner
Netværket af Ungdomsråd
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DEBATARRANGEMENT
Debatarrangementer er det mest klassiske format for valgarrangementer. Debatter kan
tjene til flere formål og have forskellige formater.
En mulighed er at lave en klassisk paneldebat med repræsentanter fra alle partier. Dette
format kan give et billede af forskelle og ligheder mellem forskellige partier og være med til
at afklare, hvem man som ung skal stemme på. Her kan man lave forskellige temaer og
koncepter og give publikum mulighed for at stille spørgsmål.
I kan også vælge at inddrage andre deltagere i panelet. Hvis I for eksempel vil holde et
debatarrangement med temaet ungeinddragelse, kan I vælge at lade nogle af pladserne i
panelet gå til repræsentanter fra ungdomsrådet, forskere på området, repræsentanter fra
andre organisationer osv. Dette kan være med til at nuancere debatten og sikre, at andre
end politikerne får taletid.
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KLASSISK PANELDEBAT
Inviter en politiker fra hvert opstillet parti i kommunen. Forbered forinden nogle temaer, I
gerne vil have politikerne til at drøfte, her kan I tænke over, hvad I tror, de unge i jeres
kommune synes er spændende. Giv hver politiker 1 minut til at præsentere sig selv. Brug
derefter 40 minutter på at komme omkring jeres forberedte temaer og afslutningsvis 20
minutter på, at publikum kan stille spørgsmål.

DET SKAL I BRUGE
§
§
§
§
§
§

En lokation, eksempelvis ungdomshuset, lokaler på ungdomsskolen, biblioteket eller
lignende
En politiker fra hvert opstillet parti
En ordstyrer - gerne en fra ungdomsrådet
Borde og stole til panel og deltagere
Drikkevarer til panel og deltagere
Facebookevent og andet PR/reklame

PLANLÆGNING
Det er forholdsvis simpelt at arrangere en paneldebat, og det kan derfor udføres, selvom I
ikke er mange rådsmedlemmer. Den største udfordring kan være at finde et sted at være,
hvis I ikke har et ungdomshus eller lokaler til rådighed. Derudover har kommunalpolitikerne
ofte travlt op til et valg, hvorfor I bør kontakte dem i god tid. I må indstille jer på, at det ikke
er sikkert, at alle har mulighed for at deltage. Det kan dog sagtens blive en spændende
debat, selvom der kun er 4 i panelet.

DELTAGERANTAL / PUBLIKUM
Deltagerantal kan ligeledes skaleres, men det er dog vigtigt at have i mente, at det kan
fremstå som om, at politikerne spilder deres tid, hvis der kun sidder 5 deltagere. Det
allervigtigste er dog, at deltagerne er engagerede, forberedte og klar på at stille skarpe
spørgsmål til panelet.
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PANELDEBAT MED ET TWIST
Den klassiske paneldebat kan udvikles og nytænkes på flere måder. Som nævnt kan I
invitere andre personligheder end politikere til at deltage. En anden mulighed er at lave en
debat med en tom stol, som personer fra publikum har mulighed for at indtage. En højere
grad af inddragelse af publikum vil kunne hjælpe med at gøre paneldebatten mere
dynamisk. Ligeledes kan en politiker sætte sig ned blandt publikum og rejse spørgsmål. Det
vil give politikerne mulighed for at spørge ind til de unge: Hvad står højest på jeres
kommunale ønskeliste?
Husk at gøre såvel publikum som de inviterede paneldeltagere opmærksomme på formatet

inden debattens start.

DET SKAL I BRUGE
Se den klassiske paneldebat.

PLANLÆGNING
Se den klassiske paneldebat.

DELTAGERANTAL / PUBLIKUM
Se den klassiske paneldebat. Ved en inddragende paneldebat er det afgørende, at publikum
er engageret og forberedt, da de selv har mulighed for at agere panel og blive udspurgt.
Eventuelt kan medlemmer af ungdomsrådet lægge ud med at tage den tomme stol for at
vise, hvordan man som ung kan agere som paneldeltager.
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KULTURELLE
ARRANGEMENTER MED
POLITISK TWIST
Et alternativ til paneldebatten kan være at inkorporere politiske spørgsmål i de
arrangementer, ungdomsrådet allerede afholder, eksempelvis koncerter, spilaftener, stand
up arrangementer osv. Overvej hvilke arrangementer og projekter, I har på tegnebrættet
frem til kommunalvalget, og hvordan I kan sammentænke dem med valget.
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KONCERT MED
GÆSTEBARTENDERE
En mulighed kunne være at invitere en flok kommunalpolitikere til at komme og være
gæstebartendere i nogle timer. Det skaber et afslappet rum, hvor kommunens politikere og
unge kan mødes, småsludre om stort og bredt, men også drøfte politiske emner på de
unges præmisser. Det kan ligeledes være en god måde, hvorpå I kan vise politikerne, hvem I
er, hvad I laver i ungdomsrådet, hvor fedt jeres ungdomshus er osv.

DET SKAL I BRUGE
§
§
§
§
§
§
§
§

Et spillested
Lydudstyr
Et band
En bar
Tilladelse til at servere alkohol - hvis I vil det
Bartendere, for eksempel ungdomsrådet
Gæstebartendere, eventuelt politikere
Facebookevent og andet PR/reklame

PLANLÆGNING
Planlægning af en koncert kan være omfattende, medmindre I allerede har ovenstående til
rådighed. Har I eksempelvis et ungdomshus, hvor I må afholde koncerter, skal I bare lave en
aftale med et lokalt band (eller booke et større, hvis I har økonomi til det) og kontakte
politikerne. Har I ikke et ungdomshus, er det godt at være nogle stykker om planlægningen,
da det kræver en del koordinering at skaffe et sted, et band, diverse tilladelser osv. Her er
det en idé at uddelegere ansvaret, så nogen er ansvarlige for sted, andre for PR osv.

DELTAGERANTAL/PUBLIKUM
Afhængig af spillestedet og bandets størrelse kan det veksle mellem 30-150 deltagere.
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KREATIVE OG
AKTIVISTISKE METODER
Ønsker man at få opmærksomhed, er det altid en god idé at tænke ud af boksen og prøve
at finde på nye og kreative måder at komme igennem med sit budskab.
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HAPPENING
Happening er en fælles betegnelse for kreative og iøjnefaldende indslag på et offentligt sted.
Happenings kommer i mange forskellige former og størrelser. Derfor er det nemt at tilpasse
en happening til, hvor mange der har mulighed for at deltage, samt hvad man ønsker at
kommunikere ud til omverdenen.

I KAN FOR EKSEMPEL sætte fokus på at I ønsker bedre offentlig transport i kommunen,
ønsker et ungdomshus, vil have flere unge til at stemme eller noget helt fjerde.

EN AF FALDGRUBERNE ved at lave en happening er, at man bruger for lang tid på at
idéudvikle og tænke mulige negative scenarier til bunds og dermed aldrig når til at udføre
selve happeningen. Alt for mange lader sig stoppe af “hvad nu hvis” og “åh nej, så skal vi jo
også ud og have fat i anlæg, konfetti og kameler”. Hvis det er første gang I laver en
happening, så prøv at planlæg en mindre og mere enkel happening - så kan I altid avancere
fremtidige derfra.
Selvom der kan blive brugt for meget tid på idéudveksling er det dog også afgørende, at alle
arrangører er enige om, hvad der skal ske: Hvornår, hvordan og hvorfor. Derfor er det vigtigt
som udgangspunkt at få præciseret formål og form.

HUSK, at hvis I skal være et offentligt sted, så skal I ofte have tilladelse fra kommune eller
politi. BARE ROLIG! Det tager ikke lang tid – det er ikke komplicerede formler, I skal
udfyldes. Og hvis I skulle rende ind i problemer, er I altid velkomne til at ringe ind til NAU, så
hjælper vi gerne.
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CASE:
UNGEINDDRAGELSE NU!
På Årsmødet 2017 afholdte NAU en happening på Odense Rådhusplads.
Vi ønskede at sætte fokus på, hvordan man kan inddrage unge i kommunalvalget såvel som
i det daglige kommunalpolitiske arbejde. Vi skabte kontakt til forbipasserende på Odense
gågade, forklarede dem vores sag og bad dem om at skrive et ungeinddragende-ønske.
Ønskerne blev efterfølgende hængt op på opstillede grantræer. Efterfølgende inviterede vi
til debat om ungeinddragelse med unge kommunalvalgskandidater fra forskellige fynske
kommuner. Happeningen blev blandt andet bemærket, fordi vi havde valgt at sætte
grantræer på Odense Rådhusplads i april måned.
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FLASHMOBS
En flash mob beskriver en gruppe mennesker, der samles og udfører en usædvanlig
handling på et offentligt sted, hvorefter de spredes og lader som om intet er hændt.
Flash mobs blev brugt utrolig meget under lærerkonflikten, hvor blandt andet 10.000 lærere
på samme tid læste 2 minutter i en bog for at tabe den bagefter på klokkeslaget 12. En flash
mob behøver dog ikke bestå af mange mennesker. Også små flash mobs kan skabe
opmærksomhed. Som eksempel kan nævnes 15 studerende, der endte med at komme i de
nationale nyheder. De sad i papkasser på Strøget i København, for at gøre opmærksom på
boligmangel i uddannelsesbyerne. Søg eventuel på Youtube og bliv inspireret i at lave en
flash mob.
Rejs spørgsmålene: Hvad er vigtigt at gøre opmærksom på i jeres kommune? Mangel på
lærerpladser, studieboliger, studiejobs, transport, et ungdomshus? Politikere der ikke lytter?
Det er muligt at sætte fokus på vigtige ungdomspolitiske temaer med ganske simple og få
virkemidler.

HUSK: Det er vigtigt, at I husker at optage jeres flash mob, så I efterfølgende kan dele den
online. Derudover er det vigtigt, at I gør jeres lokalavis opmærksom på hvor og hvornår, det
sker, så I får den nødvendige opmærksomhed og presse.
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MEDIER OG VIRALE
KAMPAGNER
De sociale medier såvel som de mere klassiske i form af lokalavisen bør ses som
mulighedskanaler for at få jeres budskab ud til omverdenen – de egner sig dog til
forskellige ting.
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LÆSERBREV
Et læserbrev lyder måske ikke som det sjoveste i verden – men det virker!
Vi ved, at lokalpolitikerne holder skarpt øje med, hvad der rører sig i de lokale medier, og
derfor kan et læserbrev give mulighed for at vise lokalområdet, hvad der er vigtigt for unge i
din kommune. Et læserbrev kan sætte fokus på de problemer, de unge har i hverdagen –
hvad enten det er dårlig transport, manglende ungdomshus, utrygt natteliv, det hele på én
gang eller noget helt tredje.
Det slutter ikke, når et læserbrev bliver trykt i avisen. For at få mest muligt ud af et
læserbrev skal det også ses af en masse unge og derfor deles på Facebook. Artiklen kan I
finde senest dagen efter på infomedia.dk (brug dit skole- eller biblioteks-login), og så kan I
nemt dele det online. Derudover kan I helt sikkert også få en online-artikel op på jeres
lokalavis’ hjemmeside. Et læserbrev er en af de bedste muligheder for at nå
kommunalpolitikerne og er med til at sikre synlighed omkring ungdomsrådets arbejde.
De unge læser sjældent lokalavisen, og måske har ungdomsrådets Facebook ikke det
største besøgstal. Derfor kan det være en god idé at overveje, hvordan I kan komme ud til
de unge på en anderledes og sjov måde. Tag for eksempel ud på de forskellige
uddannelsesinstitutioner, og hæng jeres læserbrev(e) op på indersiden af alle toiletdøre.
Så har I folks opmærksomhed et sjovt sted, hvor de har tid til at læse.
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10 SKARPE NÅR I SKRIVER DET GODE LÆSERBREV
1. FIND DIT MEDIE
Lokalaviserne er gode til kommunalvalget, da det er her de lokale kampe ofte kæmpes.
Vil du skrive mere generelt om eksempelvis ungeinddragelse i kommunalpolitik, skal du
skrive til de landsdækkende aviser.
2. VÆLG EN VINKEL
Du skal have én mission – én holdning, som underbygges af teksten. Undgå lange og
indviklede sætninger og upræcise udtryk.
3. LAV EN FÆNGENDE OVERSKRIFT
Gerne overraskende. Sæt gerne sagen på spidsen. Overdriv gerne overskriften, så længe
du ikke kommer med falske påstande.
4. UNDGÅ EN MASSE FORKLARINGER OG UDENOMSSNAK
Skriv det vigtigste først og argumenter klart for jeres holdninger/synspunkter. Husk at
forklar hvad der er baggrunden for debatindlægget/læserbrevet. Læsere gider ikke
gætte.
5. VARIÉR DIT SPROG
Hold øje med den måde, I indleder sætninger på. Det duer ikke at skrive ”Jeg mener...”
eller ”Det er...” i hver sætning.
6. APPELLÉR TIL FØLELSER
Det er det, læserbreve er til for.
7. HOLD EN GOD TONE
Lad være med at svine andre til. Brug saglige argumenter.
8. FÅ ÉN TIL AT TJEKKE LÆSERBREVET IGENNEM – FEJL FORSTYRRER
Kommaer og punktummer skal være sat rigtigt, og der skal ikke være slå- og stavefejl. I
kan ikke regne med, at avisens ansatte retter fejl.
9. SKRIV AFSENDER, NAVN OG ADRESSE SAMT EMAIL-ADRESSE PÅ LÆSERBREVE
Mange aviser vil derudover også gerne have et portrætfoto i sort/hvid vedlagt.
10.TAG KONTAKT TIL AVISEN, OG TAL MED EN JOURNALIST
Måske kan I få dem til at lave en artikel om arbejdet i ungdomsrådet efterfølgende
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KÆRESTEBREV
En sjov måde, I kan skabe lidt opmærksomhed på, er ved at skrive et kærestebrev til jeres
kommunalpolitikere.
Formålet med kærestebrevet er at skabe opmærksomhed på ungdomsrådets fede
initiativer samt at drille politikerne med de ting, som de er bekymrede for. Humor er et
fantastisk virkemiddel, når det kommer til at sætte fokus på problemer - det skaber tit
positiv opmærksomhed.
Hvorfor ikke tage en tur ind på rådhuset og låne et par toiletter? Når I er derinde, så kan I jo
sætte jeres kærestebreve på indersiden af dørene eller andre steder på rådhuset. Hvis I
synes, det er lidt svært at skrive et kærestebrev i ungdomsrådet, kan I i stedet lave en
konkurrence på jeres Facebookside, hvor vinderen får en fed præmie for at have skrevet det
sjoveste kærestebrev til politikerne. I kan med lidt held lave en aftale med jeres lokalavis
om, at de laver reklame for konkurrencen og bringer det sjoveste kærestebrev i en avis op til
valget. Måske er jeres lokalpolitikere også på Facebook? Hvis de er, så kan I bruge deres
væg til at skrive kærestebreve specifikt til enkelte politikere.

NAU’S KÆRESTEBREV
”Jeg ved ikke om, du har det på samme måde? Men jeg synes, vi er gledet længere og
længere fra hinanden på det sidste. Du lytter sjældent til, hvad jeg siger og bruger alle dine
penge på fodboldholdet og våde drømme i svømmehallen. Jeg savner dig, at du ved det!
Det er efterhånden alt for længe siden, vi har lavet noget sammen, og jeg frygter, at du helt
glemmer, hvordan jeg ser ud og har det. Kan du overhovedet huske, hvad det er jeg gerne vil
bruge min fritid på? Hvor jeg går ud med mine venner? Ved du overhovedet, hvornår
busserne kommer og går, og hvordan jeg kommer hjem fra byen? Har du glemt, at jeg også
har et behov for at blive plejet? Lyttet til? Ellers flytter jeg måske væk fra dig. Det er svært at
få et studiejob her i byen og uden dig og din støtte, får jeg rigtigt svært ved at finde et. Når
jeg en dag flytter væk for at få en uddannelse, er det ikke, fordi jeg ikke kan lide dig mere.
Jeg vil gerne tilbage, men vil du overhovedet mig? Ønsker du, at jeg kommer hjem igen?
Kæreste, jeg håber, at vi kan gøre vores forhold godt igen i den næste valgperiode, og at vi
kan få et langt og godt forhold sammen.
Din egen, Dit Ungdomsråd.”
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VIDEOER TIL FACEBOOK
Du har den sikkert i lommen. Hvis du ikke har, så er du sikkert lidt småirriteret over, at dine
venner konstant sidder med deres smartphones fremme. Men nu hvor de alligevel glor ned i
telefonen, kan de ligeså godt få noget relevant viden smidt i hovedet. 99% af de danske
unge er på Facebook, så det er oplagt at lave kampagne her.
På nettet er det bedste indhold billeder og video, da man sjældent gider at læse lange
beskeder uden selv at have søgt på emnet. Derfor skal budskabet, I sender, være kort og
simpelt, og den gode nyhed er, at det faktisk er nemmere, end man skulle tro. I kan med lidt
god planlægning, et kamera eller en telefon, en computer, lidt humor og vovemod komme
rigtigt langt med at nå ud til en helt masse unge med budskabet om, at de skal stemme - og
at de ligeså godt kan stemme på politikere, der vil gøre en forskel for ungdommen! Husk
dog, at I ikke må fremhæve nogle specifikke partier eller politikere.
Der findes utallige eksempler på videoer, der er gode til at sælge budskaber – så lad jer
inspirere, og lav en søgning på Youtube. Nedenfor opridses nogle forskellige idéer, I kan
tage med i jeres overvejelser, når I har besluttet jer for at lave en video:
§

ET GODT TIP ER AT FINDE DE RIGTIGE LOKATIONER TIL JERES BUDSKAB
Har I store problemer med transport i kommunen? Så tag ud til et busstoppested, og
aftal med en buschauffør, at han kører forbi jer uden at samle jer op. Zoom så ind på
personen, der er blevet kørt forbi og få ham eller hende til at brokke sig over, at der er 2
timer til næste bus kører. Klippet behøver ikke vare mere end 10 sekunder – nemt,
hurtigt og let at forstå. Mere skal der ikke til for at sætte fokus på problemet.

§ HVIS DU IKKE SELV HAR LYST TIL AT VÆRE HOVEDPERSON I ALLE UNGDOMSRÅDETS
VIDEOER, SÅ ER VOXPOP EN GOD LØSNING
Ved at stille nogle få ultra-skarpe spørgsmål til forbipasserende unge i jeres bymidte,
kan I hurtigt få en fornemmelse af, hvad andre unge mener og få nogle lokalt-kendte
ansigter på skærmen. I kan for eksempel spørge om: ”Synes du vi mangler et
samlingssted for unge her i kommunen?”, ”Er du også træt af, at der ikke sker noget i
byen for 16-21-årige?”, ”Synes du også, at vi får for dårlig seksualundervisning i skolen?”
Find selv på flere. Fordelen ved at lave voxpops og små mini-film med unge, folk kender
fra byen, er, at de der medvirker gerne selv vil dele dem. Derudover kan de være med til
at skabe debat, hvis der er nogen, der er uenige eller enige i det, der bliver sagt, ved at
folk kommenterer på Facebook. Alt hvad I skal bruge er en smartphone med et godt
kamera eller et video/spejlreflekskamera med mikrofon.
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§

HAR I NOGLE LOKALE BANDS? SPILLER NOGLE I UNGDOMSRÅDET MUSIK?
Så kunne det være en idé at lave en konkurrence om, hvem der kan lave det bedste
musiknummer, der sætter en relevant problemstilling på spidsen i jeres kommune. I kan
måske også få et band til at skrive sange om, hvad kommunalvalget handler om, og
hvorfor det er vigtigt at stemme. Kun fantasien og lysten sætter grænser. Hvis I får lavet
en video til nummeret (eller numrene), så kan I let dele dem på Youtube og Facebook, og
på den måde nå ud til mange på en let og sjov måde.

KAMPAGNER
OG BRUG AF BILLEDER
Udover videoer så er vi vilde med at dele billeder, når vi er på nettet. Derfor skal I også
udnytte dette – men! Det er vigtigt at billederne er af en ordentlig kvalitet, hvis I ønsker, at
jeres budskab skal blive taget seriøst. Alt hvad I skal bruge er et kamera og et
billedredigeringsprogram (iPhoto, Gimp, Photoshop, Picasa med flere). Det fede ved at dele
billeder er, at når først de er lavet, så deler de sig selv – hvis altså de er sjove eller
interessante nok. Brug meget gerne humor eller ironi - bare I ikke træder nogen over
fødderne. Det er en svær balance, så spørg eventuelt nogle udenfor ungdomsrådet, om de
synes dét, I laver, er sjovt.
I kan også lave en kampagne på de sociale medier ved at tage en række billeder der har et
fælles tema. Et eksempel på dette er NAU’s seneste kampagne på vores Facebook-side,
hvor vi delte en række billeder af forskellige ungdomsrødder fra hele landet. Billederne var
seje og meget personlige, og til hvert billede var et citat om hvorfor vedkommende synes
kommunalvalget er vigtigt eller hvad de gerne ville ændre i deres kommune. Derudover
havde vi valgt to hashtags der gik igen på alle billederne.
I kan tjekke kampagnen på NAU’s Facebook-side eller under #ungKV17 og #NAUdk.
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VALGFEST
Valg bør ses som en fejring af demokratiet – valgdag er er en festdag!
Mange politiske partier holder valgaftener, men det er altid lidt ærgerligt, at man kun fejrer
med nogle, man er enige med, da man kan få meget ud af at diskutere og fejre med nogle
der har helt andre holdninger end en selv. Derfor kan ungdomsrådet være med til at sætte
en anden dagsorden, hvor alle unge mødes på tværs af politiske holdninger og følger med i
opgørelsen på TV samtidigt med, at man kan lave quizzer og konkurrencer, der handler om
valget, høre noget god musik og drikke en øl eller sodavand.
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Det er vigtigt, at I finder en fed lokation for jeres arrangement.
Det skal være centralt, og det skal være et sted, de unge kender og gider at tage til. Hvis I
ikke har et fedt ungdomshus, kan I måske låne et lokale på en café i byen eller en
koncertsal. I kan sikkert få arrangeret billige øl og sodavand til arrangementet hvis i kan lave
en god aftale med stedet eller få lokale sponsorater.
Det er vigtigt, at I har et trækplaster på aftenen. Det er altid sjovt at følge med i hvilke
kommuner, der er talt op på TV, men find også gerne på noget, der i højere grad involverer
de unge eller som er særligt underholdende. I kan lave speed-debat som er speeddating
med debatemner om problemer for unge i kommunen. I kan også lave en Kahoot med
kommunalpolitiske spørgsmål. Alternativt kan I hyre en stand-up komiker eller et band, folk
kender. Man kan få mange gode upcoming bands til billige penge, hvis man er i god tid.

DET SKAL I BRUGE
§
§
§
§
§
§

Et sted at være
En projektor til at vise TV dækningen af valget og eventuel lave en quiz/Kahoot
En bar
Eventuelt et band, en komiker eller lignende
Pynt/udsmykning
Facebookevent og eventuelt plakater til branding

PLANLÆGNING
Planlægningen afhænger meget af, om I har et sted I kan være. Hvis I har et ungdomshus,
skal I blot lave programmet for aftenen og PR - og dette kan tilpasses jeres succeskriterier.
Hvis I ikke har et sted, er det godt at være nogle stykker om planlægningen og eventuelt
dele opgaverne ud mellem jer, så nogle er ansvarlige for PR, andre for at finde lokation og
andre igen for programmet for aftenen.

DELTAGERANTAL / PUBLIKUM
Det kan blive en hyggelig aften lige meget hvor mange, I er, så valgfesten kan skaleres alt
efter jeres egne succeskriterier.
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GOD ARBEJDSLYST
OG GODT VALG!
Ovenfor har vi præsenteret en række forskellige idéer/forslag til, hvordan I kan sætte unge
på dagsordenen til kommunalvalget 2017. Vi håber, at der var noget I kunne bruge!
Hvis I selv har nogle fede idéer, er I altid velkomne til at dele dem med os og resten af
landets ungdomsråd i Facebook-gruppen NAU Fællesforum.
Hvis I har brug for yderligere inspiration, hjælp eller sparring, er I altid velkomne til at
kontakte NAU. Skriv til:
Ungdomsrådskonsulent Sidsel Torp Henriksen på sidsel@nau.dk
Sekretariatsleder Mie Hovmark på mie@nau.dk
Vi vil meget gerne støtte jer i jeres kommunalvalgsarbejde, så vi deler også meget gerne
artikler, videoer eller billeder på vores Facebook-side. Skriv til:
Kommunikationskonsulent Signe Helena Søgaard på signe@nau.dk
Vi glæder os til at følge med i jeres arbejde og til i fællesskab at få sat unge på den
kommunalpolitiske dagsorden!
God arbejdslyst og godt valg!

Inspirationskatalog / Kommunalvalg 2017 / Netværket af Ungdomsråd

20

