Global – International
Rebild Ungdomsskole har – i Vision 2015 – den internationale dimension, som et
indsatsområde. Vi vil gerne bidrage til at udvikle de unges interkulturelle kompetencer, i en
erkendelse af, at dette ikke kommer af sig selv. Det skal prøves, mærkes og føles. Et led i det
globale og internationale fokus har været at skabe R:UD, som er en taskforce / ungegruppe,
hvor vi vil arbejde med at sætte vores aftryk på verden, og at verden sætter sit aftryk på os.
R:UD drives ud fra principper, der er blevet til i samarbejde med Ungdomsskolens bestyrelse,
unge fra R:UD og tovholder på R:UD.

Principper for R:UD
Formål:
Formålet med R:UD er at skabe nye fællesskaber på tværs af landegrænser og dermed bidrage
til at dygtiggøre de unge til deltagelse i samfundslivet – såvel lokalt som globalt. Vi vil med
R:UD være globale trendsættere og gøre verden lidt mindre ved at skabe udsyn såvel som
indsigt i verden omkring os.

Læringsmål:
At R:UD bidrager til:
• At skabe en interesse for internationale forhold og bidrage til kulturmøder
• At de unge bliver i stand til at arbejde med et projekt fra ide til realisering – fokus på
processen
• At skabe såvel personlig som faglig udvikling
• At de unge bliver i stand til at formidle læring, erfaringer og oplevelser til andre – ungtil-ung

Målgruppe:
R:UD er for alle unge mellem 13-25 år, der har ungeliv i Rebild Kommune. Vi oplever unge,
som ikke har bopæl i kommunen, men som har deres daglige gang her, og dermed bidrager til et
aktivt ungeliv i kommunen. Derfor skal R:UD være åbent både for unge med bopæl i
kommunen såvel som unge med et tilhørsforhold hertil.

Finansiering:
Økonomien i R:UD styres gennem Ungdomsskolen, men Ungdomsskolen afholder ikke
udgifter til konkrete udvekslinger o.l. Finansiering hertil søges eksempelvis via fonde og penge,
de unge tjener via events, arbejde etc. Der kan forekomme egenbetaling i forbindelse med
udvekslinger, men denne søges at gøres minimal for at sikre os, at alle unge har mulighed for at
blive en del af R:UD.

Organisering:
Rebild Ungdomsskole bidrager til R:UD med timer til en tovholder, der understøtter de unges
proces og læring og bidrager til at følge de vedtagne principper for R:UD. Derudover har
tovholder en administrativ funktion i gruppen eks. at indkalde til møder, navigere i forhold til
samarbejdspartnere og hjælp til fondsansøgninger.
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