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Kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til SOSU Nord
Demokratiet er en afgørende grundsten i det danske samfund, men det eksisterer kun så
længe, der findes medborgere, som vil diskutere og debattere den fremtidige udvikling af
samfundet. Det er derfor helt afgørende, at der gøres en ekstra indsats for at indføre ungdommen i demokratiets spilleregler, og at de unge opnår et politisk og samfundsmæssigt
engagement.
Ungdomsuddannelsesinstitutionerne er en vigtig platform til at skabe en demokratisk kultur. Institutionerne og de samfundsengagerende ungdomsorganisationer kan i fællesskab
være med til at sikre, at de unge får demokratisk dannelse og aktivt opfordres til at deltage
i demokratiet.
SOSU Nords kodeks om ungdomsorganisationers adgang til skolen har afsæt i et fælles kodeks for ungdomsorganisationers adgang til ungdomsuddannelserne udarbejdet i 2013 i et
samarbejde mellem DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, Gymnasieskolernes Rektorforening,
Danske Erhvervsskoler og Undervisningsministeriet.
SOSU Nord modtager løbende forskellige henvendelser om adgang til skolen, og derigennem dialog med eleverne. For at holde aktiviteterne på et rimeligt niveau under hensyn til
skolens almindelige drift, har SOSU Nord besluttet at give adgang til følgende organisationer:
• Nationalt anerkendte nonprofitorganisationer med særlige humanitære formål
• Politiske partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget, og disses ungdomsorganisationer
• Faglige organisationer (arbejdsgivere/arbejdstagere), der har formel kompetence i
forhold til skolens uddannelser
Formålet med kodekset er at understøtte et konstruktivt samarbejde og en god dialog omkring praksis for samfundsengagerende organisationers adgang og tilstedeværelse på
SOSU Nord.
• Organisationerne og SOSU Nord aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer
• Som del af aftalen anviser SOSU Nord et lokale eller sted, hvor organisationen/-erne
har mulighed for at mødes med elever og studerende i løbet af skoledagen
• Det er ikke en forudsætning for organisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt uddannelsesinstitutionens elever.
• SOSU Nord kan efter nærmere aftale anvise steder (eksempelvis opslagstavler), hvor
organisationerne kan placere eller hænge materialer op.
• Organisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel
og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere organisationer henvender sig sammen til SOSU Nord.
• De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som organisationerne bidrager
med på SOSU Nord, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.
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•

Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptabel.

Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med
ordensregler på SOSU Nord. Derfor repræsentanter for organisationerne ikke gå rundt
på gangene eller i klasselokalerne. Derudover vil vi gerne, at I holder jeres samtaler afdæmpede og ikke opfører jer anmassende i jeres henvendelse til vores elever/kursister.
Organisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et
besøg/arrangement.
•

Salgsaktiviteter, fx salg af forsikringer eller hvervning af medlemmer, er ikke tilladt på
SOSU Nord, da dette ligger uden for erhvervsskolernes opgave, og i nogle tilfælde kan
være i strid med regler for markedsføring over for børn og unge
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