
Hej ungdomsrådsmedlem!

Netværket af Ungdomsråd samarbejder med TuborgFondet og Mandag Morgen om projektet ”Unge 
Stemmer - Nye Veje til Demokratisk Deltagelse”, og nu har du som ungdomsrådsmedlem mulighe-
den for at blive ambassadør for projektet!

Om projektet ”Unge Stemmer - Nye Veje til Demokratisk Deltagelse”
”Unge Stemmer - Nye Veje til Demokratisk Deltagelse” er et projekt, der sætter fokus på alle de 
forskellige og seje måder, unge engagerer sig på i deres lokalområde. Netværket af Ungdomsråd 
(NAU) har sammen med andre ungdomsorganisationer været på en bustur rundt i hele landet, hvor 
vi har besøgt en masse forskellige unge, der har lavet fede events og engageret sig på forskellige 
måder. Alt dette har NAU samlet i kataloget “Hvem Sagde Ung og Uengageret?” Kataloget er ved-
hæftet i denne mail. Denne viden vil vi gerne udbrede til alle landets ungdomsråd, og det kan du 
være med til at hjælpe os med! Hvis du bliver ’Unge Stemmer’ ambassadør skal du nemlig hjælpe 
os med at dele denne viden og lave spændende workshops, der kan give ungdomsrådene værk-
tøjerne til at engagere endnu flere unge og styrke samarbejdet med f.eks. kommunen eller lokale 
organisationer.   

Men hvad er en ‘Unge Stemmer’ ambassadør?
Som ‘Unge Stemmer’ ambassadør har du mulighed for at repræsentere Netværket af Ungdomsråd, 
når vi til efteråret skal besøge alle landets ungdomsråd. Du og en anden ambassadør skal sammen 
styrke ungdomsrådene via en workshop, samt ved at formidle viden om forskellige måder unge kan 
engagere sig i lokalmiljøet på. Du får derfor styrket dine kompetencer inden for formidling og møder 
samtidig en masse nye mennesker. 

Hvordan bliver man en god ‘Unge Stemmer’ ambassadør?
For at være klædt på, inviterer vi dig til en uddannelsesweekend, hvor der vil være en masse fede 
workshops og oplæg, der handler om at blive en god formidler og om at afholde spændende works-
hops. På uddannelsesweekenden udarbejder vi det oplæg, du skal holde for ungdomsrådene, og du 
har løbende mulighed for at sparre med os omkring dine besøg hos ungdomsrådene.  

Læs mere om projektet ”Unge Stemmer - Nye Veje til Demokratisk Deltagelse” på: 
https://www.nau.dk/unge-stemer/

Hvad skal jeg møde op til?
 Uddannelsesweekend fra den 24.-26. august 
 Evalueringsweekend fra d. 7.-9. december
 Besøg hos 2-4 ungdomsråd (Hvornår finder disse besøg sted?)

Uddannelsesweekenden og evalueringsweekenden foregår på Netværket af Ungdomsråd  ho-
vedkontor på Blegdamsvej 24A, 2200 København. Netværket af Ungdomsråd  betaler selvfølgelig 
transportudgifter i forbindelse med uddannelsesweekenden, evalueringsweekenden og besøgene 
i ungdomsrådene, og der vil være forplejning i forbindelse med både uddannelsesweekenden og 
evalueringsweekenden. Det er gratis at deltage i begge weekender.

Tilmelding foregår først til mølle. Tilmeld dig via linket senest d.10. august
 https://podio.com/webforms/21109632/1458944 
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