Unge Projekt
I har nu til opgave at planlægge et arrangement, som skal bidrage med noget socialt
til Holstebros unge. Arrangementet skal kunne afholdes for max 10.000 kr.

Krav:
1. Det skal være et arrangement, som tiltrækker unge i alderen fra 13-30 år.
2. Skal afholdes inden den 1. april 2020.
3. I skal være til stede ved afviklingen af arrangementet.
4. I skal have overvejet nedenstående ting:

En beskrivelse af arrangementet: Hvad går arrangementet ud på?
Arrangementets målgruppe: Hvem henvender eventet sig til?
Arrangementets formål: Hvorfor skal arrangementet afholdes? Hvad kan det gøre for de unge i
Holstebro?
Arrangementets varighed: Hvor lang tid varer arrangementet? Hvilken dag foreslår I, at det skal
afholdes?
Afholdelsessted: Hvor skal arrangementet holdes henne?
Materialer: Hvilke ting skal der bruges for, at arrangementet kan afholdes?
Antal hjælpere: Hvor mange skal hjælpe med at afholde arrangementet udover jer selv? Hvem
kunne det være?
Økonomi: Hvad vil det koste at afholde arrangementet?
Efter arrangementer: Hvad skal de indkøbte materialer benyttes til?
Evt. Rollefordeling: Hvem sørger for hvad? Altså hvilken rolle har i inden arrangementet afholdes,
og når arrangementet afholdes?

Eksempel:
En beskrivelse af arrangementet: Hvad går arrangementet ud på?
Vores event skal være en social aften med fokus på hygge. Vi vil afholde brætspilsaften for hele
Holstebro. Der skal være Partners, Bezzerwizzer, Kahoot.it m.m. Der skal være mulighed for at
købe drikkevarer og sandwich.
Arrangementets målgruppe: Hvem henvender eventet sig til?
Eventet skal henvende sig til alle studerende i Holstebro.
Arrangementets formål: Hvorfor skal arrangementet afholdes? Hvad kan det gøre for de unge i
Holstebro?
Der mangles et mødested, som ikke koster for mange penge for de studerende i Holstebro. Vi vil
gerne afholde 1 månedlig brætspilsaften, hvor der skal være turneringer.
Arrangementets varighed: Hvor lang tid varer arrangementet? Hvilken dag foreslår I, at det skal
afholdes?
Det skal være den første torsdag hver måned fra kl.18-21 indtil den 1. april 2020.
Afholdelsessted: Hvor skal arrangementet holdes henne?
Vi mangler et lokale.
Materialer: Hvilke ting skal der bruges for, at arrangementet kan afholdes?
Vi skal bruge: 2x Partners, 2x Partners+, 2x Bezzerwizzer, musikanlæg, toastmaskine, et par brugte
sofaer og sofaborde.
Antal hjælpere: Hvor mange skal hjælpe med at afholde arrangementet udover jer selv? Hvem
kunne det være?
Vi er 8 studerende i en klasse, der vil stå for det hele. Vi har lidt flere venner der gerne vil hjælpe.
Økonomi: Hvad vil det koste at afholde arrangementet?
Samlet estimat på pris = 4.500.
Efter arrangementer: Hvad skal de indkøbte materialer benyttes til?
Vi vil fortsætte med at afholde turneringer i brætspil, hvis det er muligt.
Evt. Rollefordeling: Hvem sørger for hvad? Altså hvilken rolle har i inden arrangementet afholdes,
og når arrangementet afholdes?
Vi vil stå for at afholde eventet. Vi mangler hjælp til planlægning og markedsføring.

Det forventes ikke at alle spørgsmål kan besvares inden eventet. Et godt udgangspunkt er at have en idé til
et event. Det kan være at man på forhånd, allerede kan besvare en masse af disse problemstillinger og hvis
ikke man kan er dette også helt okay. Der vil være konsulenter der går rundt og stiller deres tid til rådighed
for at hjælpe med at finpudse idéen.

