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HOT SPOT

FÆLLES ELEVRÅDSDAG
- for 5.-9.

årgang på Vesterbro

På tirsdag d. 2/11 afholder vi i samarbejde m.
Ungdomsskolen og skolerne på Vesterbro endnu
engang en Fælles Elevårdsdag for elevrådene på
mellemtrinet og i udskolingen.
Dagen kommer til at bestå af et overblik over
pligter og rettigheder som elevråd (bl.a. forskellen
på elevråd vs. ungeråd i Københavns Kommune).
Derudover vil der være øvelser og værktøjer til at
udvikle ideer til initiativer og kampagner på
skolerne på dagen og til brug i elevrådene
efterfølgende. Vi kommer også til at fokusere på
sparring og erfaringsudveksling i forhold til
arbejdet i elevrådene de forrige år - hvilke succeser
og udfordringer har de med sig i bagagen?
Afslutningsvis vil der være en kort præsentation af
’Speak Out’ som er Vesterbro Ungdomsgårds
ungeråd til udvikling af HELE Vesterbro, hvor de
unge har muligheden for at være innovative og
stille kritiske spørgsmål til udviklingen af
Ungehuset.
Med dagen håber vi, at Vesterbros elevråd får
endnu mere lyst til at bidrage til udviklingen af
deres skoler - og måske endnu!

SOCIALE MEDIER
Det sidste nye sker her, så følg
med her:

Instagram: Ungehuset
Snapchat: vug-uh
Facebook: Ungehuset Vesterbro
Ungdomsgård

ØVELOKALE
Mangler du og dit band et
øvelokale? Så har vi stadig
få ledige tider i løbet af

UNGEHUSET I NOVEMBER

ugen (mandag-torsdag) i

- tjek hjemmesiden www.vesterbro-ungdomsgaard.dk

Ungehuset.
Skriv til musik@vesterbroungdomsgaard.dk for at
høre nærmere eller gå
direkte på hjemmesiden
www.vesterbroungdomsgaard.dk for at
booke tid.

Vi har hele tiden særlige events, ture og rejser i Ungehuset
og som oftest er torsdag aften vores eventdag. Her inviterer vi
nogen udefra til at komme og lave aktiviteter, oplæg og
workshops.
11/11 - Escape Room:

Torsdag d. 11. november tager vi en flok unge med i Escape
Room. Turen er gratis, men kræver tilmelding på
hjemmesiden! Det er først til mølle og begrænset med
pladser, så skynd dig at melde dig til, hvis du vil nå med.
16/11: FISKEN:

Står du og mangler et fritidsjob? Så kan du få hjælp til at
søge et, når FISKEN kommer forbi. De har også nogle helt
konkrete jobtilbud med, som måske er noget for dig?

TRIVSELSBORDE
Hver aften kl. 20.00
afholder vi i Ungehuset
trivselsborde, hvor vi tager
emner op til diskussion
med de unge. Det kan
være alt lige fra
kærlighed og venskaber
til øget kropspres på
sociale medier. Pointen
m. trivselsbordet er den
åbne dialog, og at man
bliver klogere på andres
udgangspunkter.

17/11 - SIND:

SIND besøger vores trivselsbord og taler med om psykisk
sårbarhed med tips og tricks til, hvordan man håndterer at
være pårørende til en med psykiske udfordringer.
18/11 - Musikcafé:

Årets første musikcafé kan endelig afholdes - og den vil du
ikke gå glip af! Vi annoncerer først kunstneren lige op til.
Eventet er udelukkende for Ungehusets medlemmer.
.
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