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ung til ung skal mødes og snakke
sammen

Filmaften i frivilligcentret

Meld jer ind på Facebook-siden "Ung i Albertslund"

Ud ugter og turer som skaber
fællesskab

Ungdomsskolen er ikke kun undervisning
Kommunikation af mulighederne i ungdomsskolen
Ungdomsskolen har mange ting, man kan deltage i, men
man skal hive hinanden med og hjælpe hinanden til at se
mulighederne som ung i Albertslund.

Ungecenteret har en samling af unge i
deres lektiecafe
Hver dag kl. 16-19.
Her kommer både
Brugerne: Folkeskolerne... Gymnasieelever. Alle er
velkomne.

Begivenheder og aftener
Super Bowl
Fodbold
Grand Prix
Gerne hvor der ikke er lærere, men hvor de unge selv kan
stå for arrangementer.
For unge, af unge, med unge.
Kan man låne ungdomsskolens lokaler til at gøre tingene i?
Og byde ind med forslag.

Cafeområder og fælles udeområder at
mødes i...
Cafe-område... Hvor fx. dem fra det internationale kollegie
kan sidde og læse en bog og få en kop kaffe til en mere
studievenlig pris.

Albertslund Mural --> Gra tti festival
"Banderne" tagger det som er på muren ved DIK-kollegiet.

Vi gør ikke nok sammen
Kan skolerne samarbejde om fælles skolefest i udskolingen?
Kan man tale med kommunen om, at gøre noget mere med
og for de unge? Tale mere sammen om hvad der skal og kan
ske... Samarbejde om hvad der skal ske.

Mange af aktiviteterne som ses i Ballerup
går igen i Albertslund
Gennemsnitsalderen i Albertslund ungdomsråd er lavere i
Albertslund end i Ballerup...

Kan der laves en cafe i et tomt butikslokale. Et cafe-sted,
som kan tiltrække lidt ere unge.

Et sted hvor de unge kan mødes
Det fælles elevråd inviterer
ungdomsrådet ind til deres møder
...og omvendt måske?

Drives af frivillige kræfter...
Ungerådet kan måske blive DUF-støttet? Få støtte
herigennem... I så fald skal det gøres ti len forening.

Taler de forskellige ungeinstitutioner nok
sammen?
Der har i forbindelse med Campus Albertslund været et
samarbejde mellem byens ungdomsinstitutioner.

Som når ungdomsskolen laver musical på forbrændingen...
Vi har rigtig mange gode initiativer og tilbud. Der er brug for
at ere møder hinanden på tværs i bredere sammenhænge.
Kan vi skabe nogle rum og fora at mødes i, hvor de
forskellige aktører kan mødes og skabe noget sammen

Man kan forsøge noget lignende igen. Det vil være nok at
mødes en gang i kvartalet, hvor alle de institutioner som har
noget med unge at gøre mødes. Det må gerne være mere
bare bestyrelser, hvor de unge fra de enkelte steder mødes.

En fælles udskolingsfest
en fælles fest for alle skolerne.

Mere samarbejde
※※※※※※

