1. Velkommen
Velkomst ved ungebyrådssekretær Amalie Østergaard og tidligere
Ungeborgmester Mathilde Crovato.
2. Diskussion og fastlæggelse af spilleregler
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Tidligere Ungeborgmester Mathilde Crovato gennemgår spillereglerne, og disse
vedtages punkt for punkt.
Ændring til punkt 9 , stk 2. Ændres til: at tidsbegrænsningen ikke er fastlagt til
mindst 1,5 møde, men at indstillinger kan afsluttes hurtigere, hvis der er en
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færdig indstilling.
Punkt 9, stk 2 lyder i kontekst således: Temaerne behandles typisk over
mindst 1,5 møde, men temaet kan vedtages hurtigere, hvis der forelægger en
færdig indstilling. Til det første møde gennemarbejder man temaet, hvorefter
man har mulighed for at tage det med tilbage til sin baggrundsgruppe. Ved det
næstkommende møde træffer man de(n) endelige beslutning(er).
Spillereglerne er vedtaget.
3. Gruppearbejde om emner fra introdagen
Ungebyrådsmedlemmerne opdeles i 4 grupper, og debatterede de emner der var
fremsat på introdagen.
4. Debat og valg af første emne
Gruppe 1: Rygning og misbrug, unge i erhverv, miljø.
Gruppe 2: Trivsel, miljø, unge i erhverv.
Gruppe 3: Unge i erhverv, trivsel, misbrug

Gruppe 4: Investering i elevdemokratiet, Mobning og elevinddragelse kombineret
med digital dannelse, førstehjælp og bedre psykologhjælp i skolen.
Kommentarer og debat vedrørende emnevalg:
Sara: Elevvenlig kommune i samarbejde med DSE,
elevdemokratiet. Mangler samarbejde på tværs af elevråd. Mener det
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skal være første indstilling.
Gorm: I stedet for fælleselevråd, så fælles mødedage på tværs. Sammen lave en
debatdag.
Ayo: Er det nødvendigt at elevrådene mødes. Er det ikke på skolerne de arbejder?
Sara: Stærkere når de er sammen. To gange om året er ikke nok. Mener det er en
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fællesindsats:
Frederik: Man skal ikke mødes for mange gange. Man kan godt diskutere det
lokalt, og så arbejde med det på tværs efterfølgende.
Metteline: Når man sidder i elevrådet handler det om den skole man går på.

Børn og Unge-byrådet i Aarhus består af
31 unge i alderen 13 til 17 år og
beskæftiger sig med alle spørgsmål, der
vedrører børn og unge i kommunen.
Byrådet er organiseret i et partnerskab
mellem Århus Ungdommens Fællesråd
(ÅUF) og Magistratsafdelingen Børn og
Unge.

Men inspiration på tværs er vigtigt.
Peter: Faste møder tror jeg ikke virker hver måned. 2 eller 3 møder virker.
Anders: Når man slår sig sammen, har man mere at skulle have sagt. Kan
ændre flere og større ting.
Khaled: Kan man ikke dele elevrådene, så en del arbejder med
Sara: Fælleselevråd mødes 2 gange i året. DSE afholder det, og faciliterer det.
Khaled: Er det ikke det som vi skal her i ungebyrådet?
Sara: Elevråd der specifikt kan ændre på skoledagen, hvor fælleselevråd kan
ændre på det.
Gorm: Vi kan ikke ændre i ungebyrådet på skoledagen. Hvordan kan et
fælleselevråd ændre på dette?
Sara: Eksempel: Hvis fælleselevråd siger at der skal være fokus på bevægelse.
Abukar: Godt hvis fælleselevrådet kunne minde om ungebyrådet men bare
handle om skoler.
Karim: Synes du det er vigtigere end gratis psykologhjælp f.eks.
Sara: Det her kunne være en af dem.
Ingeborg: Vi inddrager andre elevråd på hvert møde jeg har været til som
elevrådsformand.
Der motiveres for de forskellige emner:
Rygning og misbrug: 3
Unge i erhverv: 6
Trivsel: 8
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Miljø: 6
Elevdemokrati: 4
Psykologhjælp: 7
Trivsel er valgt som første emne.
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5. Information om Borgmestervalget
Amalie informerede om borgmestervalget, funktioner og hvordan vi stemmer.
6. Høringssvar om sports- og fritidspolitikken
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Sports- og fritidspolitikken er i høring. Tidligere viceungeborgmester Axel
Johannes Jespersen informerede om høringsmulighed, fristen for
høringssvaret og inviterede til debat om emnet.
Hvordan fastholdes unges engagement i fritidslivet:
1. Hvilke initiativer kan fastholde unge i fritidslivet:
Ingeborg: Mange går til noget de er meget engageret i. Man skal starte i de små
skoler. En karruselordning for fritidsaktiviteter, som man har i
musikundervisningen?
Gorm: Ham der orienterer om mulighederne er ældre. Tror det fungerer bedre
med ung-til-ung formidling.
Anine: Mangler tid og overskud efter skoledagen. Et bud er et samarbejde med
skolerne, forskelligt fokus på idræt, så man besøger forskellige aktiviteter i
skoletiden

Sara: Foodfestival men for fritidsinteresser. Gå rundt mellem stande, og høre fra
de unge der går til aktiviteterne, og få flyers med hjem.
Alma: Problemet: Mange piger får ikke lov hjemmefra. Forældrene er utrygge om
hvad der sker ved aktiviteten. Gå til forældrene og forsikre dem om at det er trygt.
Abukar: Svært for unge i puberteten. Aktiviteterne kan komme ud på skolerne og
arrangere ture.
Frederik: Energien mangler i teenageårene. Man skal gå til det på
en anden måde, så det adskiller sig fra valgfag og normal sport.
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Alma: Gøre de unge opmærksomme på de muligheder der findes. F.eks e-sport i
Aarhus nord - De unge ved det ikke.
2. Hvordan fastholdes de unge, så det ikke bliver en døgnflue?
Frederik: Trænerne/instruktørerne skal lytte til de unge der går til sportsgrenen.
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Ellers kan det hurtigt blive kedeligt.
Gorm: Enig med Frederik i at træneren har en central rolle. Skal vise interesse for
barnet og ikke kun sporten. Fokus kommer tit på at vinde, og ikke på
sammenholdet.
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Sara: Vigtigt med fleksibilitet. Skal rette sig bedre efter de unge, og deres
skema.
Ayo: Enig med Frederik. Det motiverer det hold jeg har, at jeg selv går til det,
og selv synes det er fedt.
Abukar: Trænere skal få et større indblik hvad unge kan lide.
Amanda: Vigtigt med variation i træning/undervisning. Når øvelserne bliver de
samme, bliver aktiviteten ensformig og kedelig. Veluddannede trænere der
tilbyder variation.
Maja: Trænerne er ikke gode til sporten, og det er demotiverende, pga.
manglende personligt fremskridt og progression.

Metteline: Trænere med forældre, hvor de har fået at vide de skal være der, det er
ikke motiverende. Trænere med en fagspecifik viden kan leve sig mere ind i det.
Gorm: Forældre kan være med til at underbygge anderledes
3. Hvordan får flere børn og unge lyst til at være frivillige?
Peter: Gør det mere fleksibelt.
Sara: Vigtigt at man bruger de unge mennesker som ressource. Som hjælpetræner
eksempelvis.
Gorm: Har været træner, og oplevede, at man ikke blev taget seriøst på samme
måde. Aflønningen er for dårlig, ikke værdsat.
Frederik: Fleksibilitet, ikke mødepligt hver gang. Bedre inddragelse, og trænerne
skal kunne gå på kompromis.
Ingeborg: De unge der er engageret i det skal være dem der
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engagerer.
4. FO-klubberne skal udgøre et stærkt og mangfoldigt udbud – hvordan sikrer vi
det?
Sara: Mulighed at lave en fritidsfestival, så man se hvad man kan gå til.
Gorm: Enig med Sara. Jeg har været til en del turneringer, hvor man viser sit hold
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frem. Vokser på baggrund af dette.
7. Kandidatpræsentation til Ungeborgmester
8. Afstemning

Børn og Unge-byrådet i Aarhus består af
31 unge i alderen 13 til 17 år og
beskæftiger sig med alle spørgsmål, der
vedrører børn og unge i kommunen.
Byrådet er organiseret i et partnerskab
mellem Århus Ungdommens Fællesråd
(ÅUF) og Magistratsafdelingen Børn og
Unge.

9. Kandidatpræsentation til Viceungeborgmester
10. Afstemning
11. Nedsættelse af arbejdsgruppe til
a. PR-gruppe
b. Første valgte emne
c. RULL
d. Høringssvar
Arbejdsgrupperne blev nedsat via Facebook.
12. Resultat af valget og afslutning
Valgt som Ungeborgmester: Karim Mowafac Kaddoura
Valgt som 1. viceungeborgmester: Frederik Grønnebæk Rhode
Valgt som 2. viceungeborgmester: Anine Vissing Qvist
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