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§ 1 Navn og hjemsted  

Stk. 1: Organisationens navn er Børne- og ungebyrådet. Organisationen er hjemhørende i Aarhus Kommune.  

 

§ 2 Formål  

Stk. 1: Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes Børne- og ungepolitik er formålet med Børne- og ungebyrådet at:  

• Give børn og unge i Aarhus en fælles stemme og mulighed for at komme til orde, særligt i spørgsmål, der vedrører 

deres trivsel, læring og udvikling 

• Udvikle børns og unges demokratiske medborgerskab, herunder at give børn og unge større mulighed for 

deltagelse i og indflydelse på udviklingen af Aarhus.  

• Bidrage til sammenhængskraften på tværs af byen, på tværs af kulturelle forskelle og på tværs af generationer.  

• Udvikle børns og unges bevidsthed om deres medansvar for det samfund de lever i, herunder at give børn og unge 

et globalt udsyn og lokal indsigt.  

• Skabe rollemodeller for byens børn og unge, så børn og unge i en tidlig alder stifter kendskab til ideen om 

medborgerskab.  

• Fungere som sparringspartner for Byrådet, særligt ift. børne- og ungepolitiske emner.  

 

§ 3 Medlemmer  

Stk. 1: Børne- og ungebyrådet består af 31 unge fra 7. klasse til og med 17 år. 

Stk. 2: Børne- og ungebyrådet vælger blandt de 31 medlemmer en børne- og ungeborgmester og to børne- og 

ungeviceborgmestre. 

Børne- og ungeborgmesteren og viceborgmestrene vælges for én børne- og ungebyrådsperiode og kan fungere som 

repræsentanter for hele Børne- og ungebyrådet fx i forhold til pressen og i dialog med byrådet. 

 

§ 4 Organisering  

Stk. 1: Børne- og ungebyrådet er organiseret under Magistratsafdelingen for Børn og Unge. 

 

Stk. 2: Børne- og ungebyrådet organiseres i et partnerskab mellem Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) og 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge.  

 

Stk. 3: Til at understøtte og koordinere arbejdet i Børne- og ungebyrådet tilknytter ÅUF en børne- og 

ungebyrådssekretær, der er procesansvarlig for arbejdet i Børne- og ungebyrådet.  

 

Stk. 4: Børn og Unge stiller en kontaktperson til rådighed for Børne- og ungebyrådet. Den pågældende kan fungere 

som sparringspartner og varetage kontakten til offentlige myndigheder.  



 

Stk. 5: I hvert af de fem fritids- og ungdomsskoleområder oprettes en baggrundsgruppe til Børne- og ungebyrådet. 

Baggrundsgrupperne faciliteres af en fritids- og ungdomsskolemedarbejder. Baggrundsgrupperne fungerer, i 

koordination med børne- og ungebyrådssekretæren, som forberedelse til børne- og ungebyrådsmøderne.  

 

Stk. 6: Alle skoler stiller en kontaktperson til rådighed for Børne- og ungebyrådet. Alle kontaktpersoner inviteres af 

fritids- og ungdomsskoleområdet til et forberedelsesmøde inden afholdelsen af valget.  

 

Stk. 7: Børne- og ungebyrådets kontakt til det politiske niveau sikres ved følgende:  

• I hver valgperiode mødes børne- og ungeborgmesteren og viceborgmestrene med Magistraten, hvor kommende 

sager og emner drøftes.  

• I hver valgperiode mødes hele Børne- og ungebyrådet med hele Byrådet.  

 

Stk. 8: Til Børne- og ungebyrådet er der tilknyttet en procesgruppe, der består af hovedinteressenterne omkring 

Børne- og ungebyrådet.  

 

Stk. 9: Til Børne- og ungebyrådet er der tilknyttet en netværksgruppe (jf. Bilag 2 Kontrakt for drift af Børn og Unge-

byrådet for Aarhus Kommune), der består af relevante interessenter omkring Børne- og ungebyrådet.  

 

§ 5 Valg  

Stk. 1: Alle børn og unge fra 7. klasse til og med 17 år i Aarhus Kommune er stemmeberettigede til valget til Børne- 

og ungebyrådet.  

 

Stk. 2: Procesgruppen beslutter tidsplanen for afviklingen af valget. 

  

Stk. 3: En børne- og ungebyrådsperiode strækker sig fra oktober til maj.  

Alle medlemmer af Børne- og ungebyrådet kan repræsentere Børne- og ungebyrådet, fra de er valgt, til der bliver 

valgt et nyt Børne- og ungebyråd.  

 

Stk. 4: Der vælges i hvert af de fem fritids- og ungdomsskoleområder et antal medlemmer til Børne- og ungebyrådet.  

Mandatfordeling pr. fritids- og ungdomsskoleområde beregnes på baggrund af børnetallet 0-18 år.  

I tilfælde af for få opstillede kandidater til Børne- og ungebyrådsvalget i ét fritids- og ungdomsskoleområde kan der 

ændres på den overordnede mandatfordeling, så man dermed kan sikre afholdelse af valg i alle fem fritids- og 

ungdomsskoleområder  

Der vælges for hver valgperiode et passende antal suppleanter.  

Alle valg gælder for én valgperiode.  

 



Stk. 5: Aarhus Kommunes fem fritids- og ungdomsskoleområder forestår i samarbejde med Århus Ungdommens 

Fællesråd (ÅUF) og skolerne valget til Børne- og ungebyrådet.  

 

§ 6 Opgaver  

Stk. 1: Børne- og ungebyrådet beslutter selv, hvilke emner de vil beskæftige sig med.  

 

Stk. 2: Børne- og ungebyrådet fordeler selv deres opgaver.  

 

Stk. 3: Alle børn og unge, der er under 18 år og bosat i Aarhus Kommune, kan fremsende emner og forslag til Børne- 

og ungebyrådet.  

 

Stk. 4: Børne- og ungebyrådet fremsender deres forslag til rådmanden for Børn og Unge, som uden forudgående 

sagsbehandling videresender dette til Borgmesterens Afdeling med henblik på at blive sat på dagsordenen til 

førstkommende byrådsmøde.  

Børne- og ungebyrådet kan fremsende op til fire forslag pr. børne- og ungebyrådsperiode.  

 

Stk. 5: Byrådet kan hvert år oversende emner, med en anmodning om, at Børne- og ungebyrådet behandler disse i 

den kommende periode.  

 

Stk. 6: Ud over opgaverne i stk. 1–6 kan Børne- og ungebyrådet afgive høringssvar, deltage i debatter og andre 

relevante arrangementer.  

 

§ 7 Børne- og ungebyrådsmøderne  

Stk. 1: Der afholdes minimum syv børne- og ungebyrådsmøder i hver børne- og ungebyrådsperiode.  

Børne- og ungebyrådet starter deres byrådsperiode med en fælles introduktionsdag.  

 

Stk. 2: Børne- og ungebyrådsmøderne afholdes som udgangspunkt i byrådssalen på Aarhus Rådhus.  

Børne-og ungebyrådsmøderne i byrådssalen er offentlige.  

Møder holdes delvist i skoletiden og delvist i fritiden. 

 

Stk. 3: Børne- og ungebyrådet vedtager på det første ordinære møde en forretningsorden (spilleregler), der, ud over 

de bestemmelser som er nævnt i disse vedtægter,  

regulerer arbejdet og beslutningsprocessen i Børne- og ungebyrådet.  

 

Stk. 4: Der føres referat fra alle møderne i Børne- og ungebyrådet. Referaterne offentliggøres på Børne- og 

ungebyrådets hjemmeside og sendes til baggrundsgrupperne.  

 



§ 8 Økonomi  

Stk. 1: Magistratsafdelingen for Børn og Unge afsætter hvert år et rammebeløb til Børne- og ungebyrådet (jf. Bilag 2 

Kontrakt for drift af Børn og Unge-byrådet for Aarhus Kommune).  

 

Stk. 2: Børn og Unge har ansvaret for, at samarbejdet mellem ÅUF og Børn og Unge hvert år evalueres på et møde.  

 

§ 9 Vedtægtsændring:  

Stk. 1: Vedtægterne for Børne- og ungebyrådet er godkendt d.30.8.2017 af Byrådet efter drøftelse med Børn og 

Unge-udvalget.  

 

Stk. 2: Ændringer i vedtægterne foretages af Rådmanden for Børn og Unge efter drøftelse med Børn og Unge-

udvalget.  


