FÆLLES AKTIVITETER på ungdomsøen for alle engagerede
Projektbeskrivelse

Til dig som...

Tidspunkt

Omfang

Tovholder

Spørgsmål?

Ø-Rådet er til at diskutere og træffe fælles … er ung og ønsker
demokratiske beslutninger om projekter,
indflydelse på
frivillighed, økonomi m.m. på Ungdomsøen
Ungdomsøen. ALLE er
velkomne, også dig som
ikke allerede er
engageret

12. december og 4 Hvert Ø-råd tager 2-4
Ø-råd i 2021
timer

Aksel

bliv.hort@ungdomsoen.dk

Åben Ø er den første lørdag i hver måned,
hvor der er mulighed for at få en gratis
rundvisning og deltage i aktiviteter

… er nysgerrig på hvad
Ungdomsøen er og er
interesseret i månedens
Åben Ø tema

Den første lørdag Fra 11.00-15.15
i hver måned

Malthe

malthe.masboel@ungdomsoen.dk

Engagementsweeekend er for ALLE unge, som
vil være, eller allerede er, med til at
skabe Ungdomsøen som frivillig

… har lyst til at være
12.- 14. marts
med til at skabe
2021
Ungdomsøen og blive en
del af et frivilligteam,
enten ved at bringe en
nye projektidé til
Ungdomsøen, eller ved at
være med på nogen andres
idé

Anna

anna.rask@ungdomsoen.dk

En weekend

FÆLLES AKTIVITETER på ungdomsøen for alle engagerede
Projektbeskrivelse

Til dig som...

Arbejdsweekend er for alle frivilligteams på … er frivillig i et
øen, hvor der er mulighed for at arbejde med projektteam
sit projekt på øen. På weekenden skabes også
fællesskab på tværs af frivilligteams, når
vi spiser sammen

Øktionær-forum er en samling for alle, der
er med til at skabe Ungdomsøen - frivillige,
partnere, bestyrelse og sekretariat.
Formålet er at skabe nye samarbejder på
tværs

Tidspunkt

Omfang

4 gange årligt.
Fleksibel deltagelse
Næste
arbejdsweekend er
11. - 13. december

… har lyst til, at være 2 gange årligt
med til at skabe
Ungdomsøen og indgå i nye
samarbejder

Projektcamp er for frivilligteams og
… vil lære og udvikle dit En dag i foråret
partnerprojekter, som ønsker at få hjælp til Ungdomø projekt
2021
at gå fra idé til handling på den gode
projektidé og få indsigt i Ungdomsøens
projektværktøjer

Øktionærforum er én dag
på Ungdomsøen 2 gange
årligt

Tovholder

Spørgsmål?

Rikkemaija rml@ungdomsoen.dk

Mads

Få dit frivilligteam med Anna
på project camp og
deltage

mads.oustrup@ungdomsoen.dk

anna.rask@ungdomsoen.dk

