1. Velkommen
Fraværende: Jacob Skriver, Ayan, Irene, Bassam, Sara Klit, Abukar, Viktor,
Marie,
Ungeborgmester Karim Kaddoura bød ungebyrådet velkommen til mødet.
ÅUF/Februar 2018

2. Siden sidst (orienteringspunkt)
Karim orienterede om hvad der er sket siden sidst.
–

Selma er udtrådt. Mathilde Lund er indsuppleret som nyt
Ungebyrådsmedlem.

–

Anne og Alberthe er indsuppleret som suppleanter i Ungebyrådet i
stedet for hhv Mathilde Lund og Malek Siri.

–

Der opfordres til, at man bliver bedre til at rydde op efter sig selv, og
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husker at aflevere navneskilt mv ved dagens afslutning.
–

Besøg fra PR-gruppen på Tranbjerg skole. Højne kendskabet til
ungebyrådet i Aarhus.

–

Karim har været til åbningen af frivillighovedstad 2018. Mødte de
nye byrådsmedlemmer blandt andet. Husk at dele ting der kommer
på FB – så kommer vi bredere ud.

3. Gennemgang af andet forslag
Amalie orienterede om fremgangsmåden ift. andet forslag. Amalie læste
forslaget op, og debat tages punkt for punkt.
Resumé: Ingen bemærkninger.
Beslutningspunkter: Forpligtiges tilføjes et forpligtiges til.
Baggrund: Ingen bemærkninger.

Beslutningspunkt 1:
Anine: Tilføje, at der skal udarbejdes en plan for hvordan man skal opnå
anti-mobbekampagnerne.
Mathilde: Mere konkrete svar til punkt 1. Hvilke elever er det, hvad sker
der hvis skolerne ikke opnår målene.
Aarhus Kommunes Børne- & Ungebyråd

Mads: Fokus på at alle eleverne der skal være med til at udarbejde
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anti-mobbestrategier.
Frederik: Vigtigt at have fokus på at alle elever skal være med til at udvikle
startegierne. Sætte mere fokus på hvad vi vil opnå med punkt nummer 1.
Mathilde: Et sted hvor anti-mobbestrategier sendes hen. Hvis skolerne ikke
gør det, så en færdig der kan sendes ud.
Anine: Hvis ikke skolerne laver den selv synes jeg ikke at der skal være en
færdig som de kan bruge. Det er for nemt for skolerne.
Amanda: Hvad plejer man at gøre når skoler ikke overholder direktiver? Så
kan vi tage udgangspunkt i dette, når vi fastsætter en mulig sanktion.
Amalie Østergaard: Ikke procedure på området. Potentielt en advarsel.
Mads: Vi kan ikke give dem en straf. Kan man lave et rangsystem/liste der
kan ligges frem offentligt.
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Otto: Vi kan kun give en advarsel, en offentlig advarsel ville være
incitament til en strategi.
Magnus: I punkt 3 har vi en pris. Det kan være en motivation i stedet for at
man straffer.
Amanda: Hvis man tager fat i smiley-ordningen, så kunne man gøre noget
lignende.
Gorm: Hvis man skal straffe nogen der ikke har en strategi, skal man vise
dem hvad konsekvenserne er. Altså, en dårlig antimobbe-strategi kan
påvirke børn fremadrettet.
Frode: En pris kan blive en jagt på prisen i stedet for et fokus på antimobbestrategi.
Mads: Synes at forslag om smiley-ordning er en god idé.
Karim: Man kunne lave en hel hjemmeside hvor man rangordner skolerne
så man kan gå ind og se på det.

Amanda: Kan man lave en smiley-ordning hvor man skal have den på
hjemmesiden.
Mads: Man kan også give en god smiley til dem der har lavet strategier, så
man belønner dem der er gode.
Frederik: God idé at give smileys til dem der har lavet strategier.
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Gorm: Støtter op om Mads' idé. Hvordan får vi skolerne til at synes det er
en god idé?
Ayo: Synes også smileyer er en god idé. Så man som forældre hvis man
leder efter en skole, kan se at skolen har en anti-mobbestrategi.
Anine: Synes ikke det er ligegyldigt at skolelederen ikke kan lide
ungebyrådet. Ingen grund til at gøre sig uvenner med dem. Hvis smileyordningenkommer igennem, er jegsikker på, at medierne nok skal bringe
historien.
Amanda: Vigtigt at lære forældrene at smileyen er en god ting, så det giver
en effekt på tværs af skoler.
Mads: Synes ikke vi skal lade være pga skoleledere, men skal komme ind
med en mere venlig tilgang til skolelederen.

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.

Alice: Synes der skal stå noget om, at antimobbe-strategien skal være let
tilgængelig på hjemmesiden.
Metteline: Hvis man ikke ved hvad smileyen betyder, så kunne man måske
skrive, at maner godkendt på baggrund af trivsel og har en mobbe-strategi.
Karim: Kan man lave en hjemmeside, hvor kun de gode skoler er
fremhævet?
Magnus: Vi skal ikke hænge skoler ud, det kan være demoraliserende for
eleverne også.
Otto: Synes vi skal give en offentlig advarsel. Vigtigt at få forældrene på
banen som et eksternt pres på skolen for at få gennemført antimobbestrategier.
Anine: Synes ikke der skal være røde-smileys. Skal kunne få en positiv
smiley. Synes ikke der skal være en hjemmeside, men i stedet på skolens
egen hjemmeside.

Beslutningspunkt 2:
Mads: Et tema for trivselsdagen, hvor man arbejder med mobning.
Mathilde: Skal der være noget fast, eller skal det være op til skolerne?
Generel trivsel.
Gorm: Dagen er overvurderet. Vi får en lille dreng eller pige i
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hånden. Istedet en skabelon over hvad der er indbefattet i en god trivselsdag.
Alice: Trivselsspil, hvor man sætter fokus på trivsel, har jeg gode erfaringer
med.
Amanda: God ide med en skabelon eller gode idéer. Ikke alle der synes det
er fedt, og skal have mere fokus på trivsel generelt.
Mads: Virker som en god idé, måske bedre idéer herude?
Gorm: Vi har en klasse der er venneklasse der er en 4. klasse. Vi kan se de
spejler sig i os, og adopterer de dårlige ting vi gør.
Anine: For mig fungerede det med en venneklasse. Synes ikke trivsel skal
skemalægges, men god idé at sende forslag ud til skolerne.
Ingeborg: Vigtigt at det ikke er venneklasser, men at man skaber trivsel og
sammenhold indenfor årgangen og de nærmeste årgange.
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Ayo: Forslag til hvad der kunne foregå: Kunne lave antimobbe-strategi på
selve dagen. Så kommer alle på skolen til at være med til at udvikle
strategien.
Amanda: Ikke en dårlig idé med en venneklasse. Men måske mere at lave
aktiviteter på tværs af klasser.

Beslutningspunkt 3:
Mads: Vi talte om i syd, at der skal være to priser. En til dem der har haft
den største udvikling og en til dem der har den bedste trivsel.
Metteline: Tænkte at ansøgningen kunne være at en pædagog og et barn der
repræsenterer klubben.
Frode: Bagtanken er penge ved en konkurrence – skal man have i
baghovedet.
Amanda: Ift kendte århusianere: Skal være nogen der har noget at gøre med
trivsel i stedet. Eks. Kronsprinsesse Mary.
Gorm: Svært at bedømme for en Jury. Evt. 5 punkter som man bedømmer
trivsel på.
Khaled A: Har man fundet ud af hvem der skal være dommere?
Amalie Ø: Nej, det er for tidligt i processen.
Khaled D: Arbejde sammen med en norsk organisation, der er stor.
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Peter: Kriterier for bedømmelsen som Gorm foreslår.
Alma: Ikke et problem med en pengepris, hvis der kommer god trivsel ud af
det.
Anine: Hvis man skal indstilles, skal man indstilles af folk udenfor
institutionen. Det kan være forældre mv.
Gorm: Undrer mig over, om privatskolerne kan være med.
Amanda: Hvis ikke det blev taget op, synes jeg ikke privatskoler skal
lukkes ude. Federe det er for hele Aarhus.
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Ayo: Hvis der skal en jury ud, er det svært at se om der foregår mobning.
Derfor synes jeg vi skal tage udgangspunkt i elevernes oplevelser.
Mads: Lige nu melder man selv sin institution til prisen?
Amalie Ø: Ikke nødvendigvis.
Peter: Hvis skolerne selv indstiller, vil de måske lyve om det?
Anine: Vi skal ikke give en pris ud fra hvad skolelederen skriver. Det skal
være noget ekstra ud over anti-mobbestrategi som f.eks en temaaften/uge.
Ingeborg: Vigtigt at komme ud på skolerne når man skal bedømme
skolerne.
Magnus: 10.000 er ikke mange penge i budgettet, derfor tror jeg de ville gå
efter prestigen i stedet.
Karim: Har de en god anti-mobbestrategi? Det kunne man bedømme skolen
ud fra.
Maja: Hvis en institution bliver indstillet, er det fordi de har gjort noget
ekstra, ellerkan det bare stamme i god trivsel?
Ayo: Forslag: Skolerne skal have det med i anti-mobbestrategier, så vi kan
bedømme skolen på dette grundlag.
Amanda: Svar til Maja. Når man har en skole der trives godt, skal det
kunne belønnes. Men et godt initiativ der udvikler skolen meget, så kan det
også belønnes for en god udvikling.

---------Pause--------Aarhus Kommunes Børne- & Ungebyråd
C/O ÅUF
N. J. Fjords Gade 2K
DK-8000 Århus C
tlf. +45 8613 8911
Web: www.ungebyraad.dk
E-mail: ungebyraad@ungebyraad.dk

4. Gennemgang af valgevaluering
Amalie orienterede via powerpoint om valget til ungebyrådet, og
evalueringens resutater i forbindelse med dette.

5. Børn og Unges grundlovsdag
Karim orienterede om Børn og Unges grundlovsdag. Åbnede op for en
debat, hvor Ungebyrådet kunne komme med inputs til hvilke aktiviteter der
kunne tiltrække unge til dagen.
Khaled D: Var med til arrangere det på Godsbanen. Det tiltrak en del med et
boyband, og Anders Morgenthaler tiltrak yngre børn.
Khaled A: Sportsevents tror jeg vil tiltrække flere.
Magnus: Lave en børn og unge-grundlov, lave en workshop der handler om
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dette. En idé der kan arbejdes videre med.
Gorm: Man kunne hænge en tilmeldingsseddel op ved indgangen, så der er
mere styr over hvor man skal være å det rigtige tidspunkt.
Frederik: Vigtigt at sigte bredt, evt. kendte der kan appellere bredt.
Anine: Sedler med tidspunkter er godt, så det virker som en festival. På den
måde får man et overblik over hvad der sker hvornår og hvor. Musik er en
god idé. Ungebyrådet kunne også gentage boden fra sidste år hvor vi
snakkede om demokrati.
Mads: Vigtigt at få dem fra 15-18 med også.
Mathilde: Enig med Anine i, at det kunne være fedt at komme ud med
Ungebyrådet. Fortælle om hvad vi gør ift rettigheder og demokrati.
Ingeborg: Musik virker, men man skal have musikere der er gode til den
målgruppe der kommer.
Khaled D: Hvis der er kunstnere ude, så skal de ikke synge om upassende
ting.
Amanda: God ide med demokratiske workshops. Kæde det sammen med
grundloven, og de rettigheder børn og unge har.
Frode: Vi snakkede om en grafitti-væg hvor man kunne få
undervisning/lave noget frit.
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6. Kommunikationsstrategi
Amalie orienterede om kommunikationsstrategien og dens formål.
Kommunikationsstrategien der skal vedtages, samt evalueres årligt af det
nye ungebyråd.
Amalie læste kommunikationsstrategien op.

Kommentarer:
Mathilde: Når Karim var til åbning, kan der så ikke komme en opdatering,
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så man kan melde sig på?
Alice: En kalender med events på facebook?
Mads: De sociale medier er ikke konstante nok. Vigtigt vi er mere
konsekvent til stede, så spreder vi det mere.
Maja: At lægge ting op når vi laver noget uden for møderne viser også
andre, at vi har det godt socialt sammen.
Mathilde: Når man ser der er arrangementer, så prøv at komme med.
Mads: Vi skal vise vi har et godt fællesskab, også når vi ikke er tvunget til
det.
Frode: Lave flere ture, som f.eks. skøjtebanen.

Afstemning om kommunikationsstrategien skal vedtages:
Kommunikationsstrategien er vedtaget.

Afstemning om den skal revideres årligt: Kommunikationsstrategien
revideres årligt af det til den tid siddende ungebyråd.

7. Fælles oprydning

8. Tak for i dag.
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