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Invitasjon til ungdomsrådet til å nominere deltakere til «Ungdomsparlamentet»

411,
«Ungdomsparlamentet» er et arrangement i regi av stifitelsen Fundatum, finansiert av Sparebankstiftelsen.

Viken fylkeskommune er ikke involvert i arrangementet, men har sagt oss villige til å koordinere deltakere fra

ungdomsråd i kommunene i Viken. OBS dette er IKKE Ungdommens fylkesting.

Deltakere kan nomineres ved at kontaktperson for ungdomsrådet i kommunen sender en e-post til

ragnhilde@viken.no innen 12. mars.

Dersom det blir nominert flere deltakere enn vi får plasser, vil vi gjøre en utvelgelse, i hovedsak basert på geografi.

Kort info om «Ungdomsparlamentet»:

For ungdom på østlandet

Deltakelse er gratis

Du forplikter deg til å delta på:

o Komitearbeid (2,5 dager i uke 14)

o Ungdomsparlamentet 22. april

Mulighet til å delta på egen prosjektutviklingsdag i etterkant

Noen av deltakerne vil bli plukket ut til talentprogrammet «Eidsvollskolen» høsten 2020•
Se mer informasjon i vedlegget.

For spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Tor Abild i Fundatum, tor@fundatum.no

Vennlig hilsen

Ragnhild Enstad

Rådgiver
Fylkestingets sekretariat

direkte: 22 05 54 29

mobil: 980 168 83
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Som
deltager
får du


Muligheten til å skape noe på et felt du

brenner for

Samarbeide, debattere og utfordre deg med

engasjerte ungdommer fra hele østlandet

Adgang til en egen prosjektutviklingsdag

med Sparebankstiftelsen DNB, Norges

største pengeutdelende stiftelse

Konkurrere om en av ti plasser på vårt

talentprogram høsten 2020

En helt unik mulighet til å utvikle deg



For å delta må du være utvalgt av

ungdomsrådett i ditt fylke

Deltagelse er gratis

Komitearbeid 2,5 dager i uke 14,

parlamentsdag 22. april

Antall plasser og utvelgelse varierer fra fylke

til fylke, ta gjerne direkte kontakt med oss:

prosjektleder Ungdomsparlamentet

Tor Abild

980 11 953

Praktisk



Jorns
areflte

Om Ungdomsparlamentet

Ungdomsparlamentet skal utvikle ungt, lokalt

engasjement og styrke unges deltagelse

demokratiet.

Vi samler og blander engasjerte representanter for

ungdomsråd fra hele Østlandet og gir dere

kontrollen over hvilke temaer som skal debatteres

og hva som vedtas.

Vi står klare med midler som kan bidra til å realisere

prosjekter dere selv utformer, i samarbeid med

Norges største pengeutdelende stiftelse.

Vi gir deg også muligheten til å kvalifisere deg til

vårt talentprogram i samarbeid med vår partner

demokratisenteret Eidsvold 1814.

Deltagelse i Ungdomsparlamentet er gratis.

For å søke om plass, ta kontakt med ditt

ungdomsråd eller direkte med vår prosjektleder

Tor Abild,980 11 953.



I dorns

Komitearbeid 0 Prosjektutvikling og finansiering

Sentralen
Vi har en egen pengepott til lokale prosjekter og

Sparebankstiftelsen DNB sitter klare til å støtte

enda flere! Deltagere og Ungdomsråd inviteres

til egen prosjektutviklingsdag høsten 2020.

1.-3. april

Fire komiteer med deltagere

fra ulike ungdomsråd utformer

sine egne resolusjoner

Sentralen, Oslo

OParlamentsdag

22. april

Komiteenes resolusjoner

debatteres.

Forstanderskapssalen,

Sentralen

Føl

®Talentprogram

En jury vil velge ut ti deltagere som har

utmerket seg særlig i løpet av

Ungdomsparlamentet.

Disse får tilbud om å delta i vårt

talentprogram høsten 2020 i

samarbeid med demokratisenteret

Eidsvoll 1814.

Hva skal skje?



Man blir fordelt på en av

fire komiteer, for eksempel

Miljø og Klima, Utdanning

eller Kultur.

Komiteene møtes på

Sentralen i Oslo i to og en

halv dag, med oppstart

enten 30. mars eller 1. april.

I løpet av
komitearbeidet skal
dere bli enige om hva
dere mener om deres
tema, og hva dere vil
foreslå skal skje. Dette
blir komiteens
resolusjon.

Som deltager får du

sjansen til å spille inn hva

temaet for din komite skal

være.

Du får også hjelp til å

forberede deg.

Komitearbeid



I parlamentet må hver
komite slåss for å få
vedtatt sin resolusjon. Blir
de vedtatt kan du få
penger til å gjennomføre
dine ideer i ditt
lokalsamfunn.

På Parlamentsdagen
22. april møtes alle
representantene i
Ungdomsparlamentet for
åpen debatt. Vi tar for oss
hver komites resolusjon før
det skal stemmes.

Debatten foregår etter
formelle regler. Du vil få en
god opplæring i disse på
forhånd.

Parlamentsdagen foregår i
Sentralens ærverdige
Forstanderskapssal.

• Parlamentsdagen
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Sparebankstiftelsen DNB er

Norges største pengeutdelende

stiftelse og finansierer

Ungdomsparlamentet.

Det er allerede satt av en egen

pengepott slik at ungdomsråd

som sender deltagere kan få

penger til egne prosjekter, men vi

ønsker å gi dere enda flere

muligheter —derfor arrangerer vi

en egen prosjektutviklingsdag

høsten 2020, kun for

Ungdornsparlamentet.
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Du og ditt
ungdomsråd kan få

midler til
drømmeprosjektet

deres!

Penger til ditt prosjekt



En egen jury vil følge
Ungdomsparlamentet og plukke
ut ti deltagere de mener viser
særlig engasjement, kompetanse
eller lederskap. Disse vil få tilbud
om å delta på vår demokratiskole
høsten 2020.

Demokratiskolen er
vårt talentprogram
for ti deltagere som
utmerker seg spesielt.

Demokratiskolen arrangeres med
historiske rammer på
demokratisenteret på Eidsvoll.
Det er et program for personlig
utvikling og lederskap for deg
som har det lille ekstra og vil nå
enda lenger.

Demokratiskolen



Ungdomsparlementet arrangeres

av den ideelle stiftelsen

Fundatum.
Lurer du på noe?

Fundatum jobber med å utvikle

engasjerte unge mennesker

sammen med et bredt spekter av

partnere i og rundt ideell sektor. fundatum 


Kontakt vår prosjektleder

Tor Abild

980 11 953
For mer informasjon, se våre

nettsider

Jtvik,ng — engasjement - ledese

Arrangøren


