
Børne- og  

ungebyrådet

I uge 40 afholdes der valg til Børne- og ungebyrådet  
på alle skoler i kommunen. Alle børn og unge fra 7. klasse 

og til og med 17 år kan stille op til en plads i Børne-  
og ungebyrådet for en periode på et år. 

”Vi håber, at rigtig mange igen i år har lyst til at stille op til en plads i Børne-og 
ungebyrådet. Hvis jeres barn vil stille op, så find kontaktoplysning på 

tovholderne i jeres område her: ungebyraad.dk/kontakt. 
Fristen er d. 16. september kl. 16

I Børne- og ungebyrådet får jeres barn/unge en unik erfaring med  
lokaldemokrati, ungeindflydelse og politik i et godt fællesskab med i alt  

40 unge fra hele kommunen.

Hvis du er interesseret i hvad Børne- og ungebyrådet i Aarhus laver, kan du 
se mere på Facebook her: www.facebook.com/ungebyraad eller på Instagram 

under ungebyraadet_aarhus.

Børne- og ungebyrådet  
i Aarhus Kommune 

http://ungebyraad.dk/kontakt/
http://www.facebook.com/ungebyraad


Børne- og  

ungebyrådet

 7 Børne- og ungebyrådsmøder som foregår fra kl. 13-16 på hverdage i 
byrådssalen. 

 Forberedelse til byrådsmøderne på senatsmøder i ungdomsskolen, 
UngiAarhus i jeres lokalområde mellem hvert ungebyrådsmøde.

Introdag onsdag d. 12. oktober fra kl. 9-18, hvor de nyvalgte medlem-
mer lærer hinanden at kende, hilser på Aarhus’ borgmester, og får 
udvalgt de temaer, der skal arbejdes med i perioden. 

 Det er selvfølgelig i orden at melde afbud til et møde, men det er 
vigtigt at man i udgangspunktet har mulighed for at deltage i de 
nævnte aktiviteter. 

 Børne- og ungebyrådet modtager også mange invitationer til at del-
tage i høringer, arbejdsgrupper, udvalg og meget andet. Det er helt 
frivilligt, om man som Børne- og ungebyrådsmedlem har lyst til det. 

Hvis dit barn vil stille op, så find kontaktoplysning på tovholderne i jeres 
område her: ungebyraad.dk/kontakt. Fristen er d. 16. september.

I er også velkomne til at kontakte Anne Sofie Skare Rasmussen, Børn og 
Unge, med spørgsmål rsoan@aarhus.dk

Med venlig hilsen
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Hvad omfatter det at være medlem i  
Børne- og ungebyrådet, Aarhus Kommune:  

http://ungebyraad.dk/kontakt/

