
Referat, 7. møde i Børne- og ungebyrådet, 20.05.2019. 
 

Velkomst ved Ungeborgmester Karim Kaddoura. 

Ungeborgmester Karim Kaddoura bød velkommen. Suppleanter blev suppleret ind grundet blå mandag. 

1. Siden sidst 
a. Generationernes hus. 

Kristoffer: Generationernes hus er et byggeri på Aarhus Ø, der indebærer alle generationer, så børn, unge, 
voksne og ældre kan være under samme tag.  

b. Møde med Rabih, Rådmand for Kultur og Borgersevice. 

Amanda: Talte om vores forslag til en samlet borgerserviceplatform. Drøftede også hvordan man kan få 
flere unge til at læse i fritiden. De var meget interesserede og stillede gode spørgsmål. 

c. Skole-OL 

Karim: Var til åbning af skole-OL, sammen med Thomas Medom. Finalerne er i Aarhus fra 18-21. juni. 

 

2. Oplæg om BUB’s input med magistraten for Sundhed og omsorg. 
 

Ruth fra Sundhed og Omsorg og Amanda fra BUB fortalte om sundhedspolitikken 2020-2024. 

Børne- og ungebyrådet kom med indspark til, hvad de gerne så at man kunne sætte fokus på i 
sundhedspolitikken.  

3. Gruppearbejde om PR-gruppens fremtid 

 

Pause 

 

4. Drøftelse af gruppearbejde omkring PR-gruppen 

Amanda: Vi snakkede om, at PR-gruppen skal oprettes så tidligt så muligt. Måske allerede bruge tid på at 
oprette gruppen til introdagen. Give forskelligt ansvar til de forskellige medlemmer af gruppen, så man 
deler ansvaret ud. Mødes klokken 12 til møderne, så man løbende holder sig i gang, og kan lave videoer 
osv.  

Bertram: Vi snakkede om at møderne kan være hver måned, eller store møder hver anden måned, hvor 
man opdeler ansvaret, så man har det fordel for den næste måned. Huske at få video med, så man har 
noget at poste. Til BUB-møderne har man 5 min til at forklare hvad PR-gruppen har lavet siden sidste møde. 

Igran: Vi talte om at et møde i måneden er for meget, i stedet 7 møder så det passer til antallet af møder i 
BUB. 



Karim: Vi har snakket om at der skal være mere deling på hvem der repræsenterer BUB udadtil. I stedet for 
kun borgmestre kan PR også løfte noget af opgaven. Borgemesteren skal være en del af gruppen. 

Christine: Synes det er en fin idé at pressen tager fat i PR-gruppen. Foreslå at det inkluderer PR-gruppen.  

Amanda: Synes det er en god idé, men det er ikke at komme i medierne der skal være motivationen for at 
være med i BUB. Synes det er en god idé at det følger møderne. Kan blive bedre til at komme med 
høringssvar undervejs gennem PR-gruppen. 

Karim: God idé. Men så skal der være klare retningslinier. Enten stemmer man om hvem der sidder i PR-
gruppen, ellers skal det igennem et møde for at man er sikker på at det er demokratisk. 

Jens: Suppleanter til PR-gruppen. 

Amanda: Nu synes jeg det lyder som et ekstra valg. PR-gruppen skal være for alle der har lyst til at være 
med. Man kan skrive ud, hvis der mangler medlemmer i gruppen. 

Karim: For at gøre det demokratisk, mener jeg at man skal stemme til medlemmer af PR-gruppen.  

Alice: Fladt demokrati mener jeg, så man skal tale på egne vegne, i stedet for at stemme på en 
repræsentant. Små ting man kommenterer, behøver ikke være det store problem. 

Amanda: Vi behøver ikke kommentere på alle byrådsmøder, og alt der blive besluttet. Mere en idé at 
kommentere på almindelige ting der sker. Mest for at få instagram i gang. Mener ikke PR-gruppen skal 
være et ekstra valg. Det behøver ikke være højtideligt det hele. 

Jakob: PR gruppen skal reklamere til Aarhus kommune hvad ungebyrådet laver. Hvilke kampagner, events 
osv som man går til. PR-gruppen skal ikke være et talerør udadtil. Hvem der skal udtale sig til medierne, er 
en separat debat. 

Karim: Synes det er fint man kommer med en udtalelse fra PR-gruppen. 

 

5. Uddeling af diplomer v. Thomas Medom og Karim Kaddoura 

Karim byder Thomas Medom velkommen. 

Diplomerne uddeles til alle medlemmer af Ungebyrådet. 

 

 

6. Evaluering af BUB-året. 

Oliver: Jeg synes der skal mere kød i sandwich. 

Amanda: Dejligt år. Fremmødet har været et problem, både til møder, eller hvis man skulle ud til ting. Jeg 
håber folk vil tage det lidt mere seriøst. Folk havde det fedt til dialogmødet, og mange af de andre møder vi 
har, er mindst lige så fede som dialogmødet.  

Alberthe: Fællesskabet her i byrådet var bedre sidste år. Der var lidt mere noget socialt. Bruge flere penge 
på det.  



Alice: At man møder op til senatsmøder. Det skal man simpelthen. Jeg ved ikke om man kan gøre det 
herfra, og sende det ud til tovholderne.  

Thorvald: Jeg har en idé til næste år i forhold til fremmøde. Vi snakkede i Nord om, at hvis man misser to 
møder i træk, så skulle suppleanterne have pladsen. 

Sergiu: Hvad nu hvis man er syg? 

Thorvald: Så får man dispensation. 

 

Tovholderspørgsmål: Hvad skal der til for at I kommer til senatsmøderne? 

Oliver: Vi kommer til senatsmødet hvis der er pizza.  

Mikkel: Man kunne sende en privatbesked, skrive på messenger hvis man ikke kommer til møderne.  

Igran: Udmeldingerne til møderne kommer for sent.  

Amanda: En personlig reminder kan være en god idé. Hvis man ikke har meldt ind på meningsmålingerne, 
så lige send en privat besked. Hvis man kunne komme med en anden, skabe et fællesskab, så tror jeg flere 
vil dukke op. 

Jacob: Vi har i Nord mange møder. Måske hvis der er flere møder, får man et bedre sammenhold.  

Tovholder: Er der generel stemning for det? 

Afstemning: Klart flertal for flere senatsmøder – 2 stemmer imod. 

 

Esther: Problem at alt er på facebook. SMS’er virker ikke altid. En bedre løsning for dem der ikke er på 
facebook.  

Bertram: Hvis der er problemer med at folk ikke kommer, kan man reklamere med en aktivitet der intet har 
med BUB at gøre. Så er der noget at komme for hvis man ikke er med i BUB. 

Alberthe: I nord har vi hver anden uge – så vi ved det er hver anden uge med mindre det er aflyst. Find en 
dato fra starten, og så hold det den samme dag hver anden uge. 

Alice: fedt at lave noget andet end BUB – hjælper også med fællesskabet. 

Amanda: Ærgerligt at folk uden facebook ikke kan være med. Tovholderne skal skrive til dem der ikke har 
facebook. 

Oliver: Hvis man har et årshjul skal man bruge det, og ikke løbe fra det efter 3-4 møder. 

Alberthe: Vi snakkede om hvad vi gerne ville lave – det gav mere lyst til at komme når man selv bestemmer 
dagsordenen. Vi laver også mad – det skaber sammenhold. 

Input til tovholdere er slut. 

 

Generelt: 



Jens: Fra suppleanterne – hvorfor bliver vores navneskilte ikke bare sat ind i starten af mødet, hvis der er 
folk der ikke kommer.  

Sergiu: Kunne man gøre det, at senatet kan komme med til byrådsmødet i stedet hvis der er afbud? 

Karim: Man skal vælges. 

Amanda: Senatet er velkomne til at komme og se med. 

Sergiu: Giv bedre stedanvisninger til intromødet. 

Dima: Mere socialt. Sidste år var der en julefrokost, flere aktiviteter der kan ryste os sammen. 

Alice: Til de første fem møder var der en begivenhed på Facebook – det synes jeg var fedt. 

Alberthe: Brug messenger til relevante ting, tjek ovenover eller på events for at se hvornår møderne er. 

Karim: Vi havde for to år siden aldrig en plads tom. Det kan ske, at man melder afbud, men jeg vil gerne 
have forslag til hvordan man får folk der er valgt til at komme. 

Thorvald: Kan der blive valgt flere suppleanter ind? 

Amanda: Det ville være et tegn til, at det er okay at blive væk. Der skulle helst ikke være behov for 
suppleanter. Tror vi kan klare os med 9 suppleanter. Det er en særlig ting at få lov at sidde herinde. Så man 
skal sørge for at komme. 

Bertram: Det skal gøres mere klart inden man stiller op til valget. 

Karim: Jeg tror også vi kom til at hype det lidt for meget. Folk kom på grund af turene. Det er fedt at sidde 
her med folk der gerne vil diskutere politik.  

Alice: Få kridtet stregerne bedre op. Så er det ok at folk trækker sig og giver plads til en suppleant – fortæl 
folk om den mulighed. 

Bertram: Det er en fin idé at skrive til folk der ikke kommer, om de er ok eller har lyst til at komme. 

 

Er der noget der er vigtigt at tage med til valget? 

Kristoffer: vigtigt at man ved hvad man melder sig til, når man går ind til valget. 

Jens: Folk skal vide hvad de går ind til. 

Amanda: Hvad der forventes, men også nogle historier om hvad der er sjovt og fedt. Bruge 
medlemshistorier. Jeg synes der skal tænkes godt over hvordan man laver valgvideoer og bruger dem.  

Sergiu: Bruges mere krudt på at fortælle hvad det er, og hvordan man kan blive en del af ungebyrådet. 

Karim: Flere debatter i BUB. UNG til UNG formidling om BUB. 

Thorvald: Personlige historier. Når senaterne kommer ud på skolerne, kan der ikke komme et medlem med 
ud og fortælle? 

Amanda: Holde en debat hvor vi er værter, og lære hvordan man laver et godt argument. God idé med at få 
unge med ud i skolerne når der er oplæg om BUB. 



 

Har I været godt klædt på? 

Thorvald: God mulighed for at læse materialet – jeg synes vi har været godt klædt på. 

Alberthe: Stine har været god til information og få dagsordenen ud til tiden. 

Bertram: Tovholderne har været gode til at hjælpe os med at huske vores argumenter. Stine har været god 
med dagsordenener. 

Kristoffer: Måske kunne dem næste år få en lille bog man kan tage med fra møde til møde, fra senatsmøde 
til BUB-møde.  

Sergiu: Vi får et referat som vi læser inden BUB. 

Andreas: Første møde var forvirrende, afklar om suppleanter kan stemme til borgmestervalget. 

 

Hvad vil I gerne have til næste år? 

Jacob: Flere møder på et år. 

Amanda: Mere viden om vores forslags processer. Tit ryger de i udvalg, svært at gennemskue.  

Thorvald: Jeg synes vi har manglet temaaftner/debatter.  

Jacob: Tak for et godt år. Godt arbejde, klap hinanden på skulderen. 
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