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1. Godkendelse af forslag til dagsorden 

2. Campus Odder 

Vi skal samle ungdomsuddannelsesinstitutionerne under samme tag, herunder 10. klasse, 
Skanderborg/Odder og gymnasiet.  

- Hvordan skal vi skabe et attraktivt studiemiljø for alle unge? 
 

- Hvad skal der til for at fastholde og tiltrække unge til at uddanne sig i Odder? Hvordan sikrer vi et 
godt studiemiljø og egnede boliger? 
 
 

- Hvilke fællesskaber giver det mening at indgå i for at styrke studiemiljøet?  Skal det fx være med 
kommunen, fritidsorganisationer, erhvervsliv? I folkeskolen snakker de meget om den åbne skole, 
hvor der etableres samarbejder med ex. erhvervslivet og kultur- og fritidsordninger. Skal der være 
mere af det på ungdomsuddannelserne? 

 

 
3. Flygtninge  

Der findes ingen præcise opgørelser over, hvor mange flygtninge, der er kommet il Danmark, men i 
2014 modtog Danmark 14.820 asylansøgninger, i 2015 var antallet 21.225. 

Odder Kommune har lige nu 151 borgere i integrationsperiode, dvs. de første tre år.  I 2016 skal Odder 
Kommune modtage mindst 96 flygtninge og hertil kommer familiesammenføringerne. 

- Hvordan skal vi i Odder Kommune arbejde med de nye borgere, der skal være her i tre år og måske 
bliver permanente borgere i Odder Kommune? 
 

- Hvordan skal de modtages og integreres på skolerne, på arbejdsmarkedet, i fritiden og hvordan kan 
unge hjælpe andre unge? 
 
 

- Hvordan kan vi blive bedre til at integrere flygtninge i Odder Kommune? 

 

 

4. Ungdoms- og studieboliger 

Det er en udfordring for Odder Kommune, at unge flytter fra byen, når de skal studere på en 
videregående uddannelse.  



- Hvordan kan Odder Kommune hjælpe til, at unge bliver boende i Odder i deres uddannelsestid og 
hvordan gør Odder Kommune det attraktivt at være ung studerende i Odder? 
 

- Hvordan kan vi gøre Odder Kommune attraktiv, så de unge vil flytte tilbage hertil efter uddannelse? 

 

5. Hvordan kan Odder Kommune sørge for, at de unge både direkte og via Ungdomsrådet inddrages i 
beslutningsprocesser i Odder Kommune? 

 

Der er stor politisk interesse i Odder for at have dialog med de unge og blive klogere på, hvordan unge 
kan inddrages mere i udviklingen af Odder Kommune. 

- Hvordan kan og skal unge i Odder inddrages i udviklingen af Odder Kommune?  
- Hvad skal unge i Odder inddrages i?  
- Giver det mening med et Ungdomsråd? Hvad er de tre vigtigste opgaver, som Ungdomsrådet skal 

arbejde med? 

 

6. Afslutning 

Skal vi gøre det igen næste år? 

 


