
Referat, 3. møde, torsdag d. 19. 

december 2019 kl. 13-16. 

__________________________________ 
Referent: Søren Bjerre 

Dirigent: Alberthe Anna Jarvig 

 

 

1. Velkomst og navneopråb. 
Punkt nummer 7 udgår. 

Tilstede: 

Nord: Alberthe Anna Jarvig, Jonas Ry Vestergaard, Kirstine Nicoline Kvernrød, Malthe Snerum-

Kofoed, Marcus Lykke Andreasen,Thorvald Helboe Johansen, Thomas Fjorback, Maya Jespersen 

Oehlenschlaeger 

Syd: Anders Gilling Poulsen, Benjamin Vestergaard Johansen, Caroline Ringling Skriver, Chahad 

Ahmad, Rebecca Bergholdt, Johan Birkmose, Elias Bader 

Sydvest: Dina Lilly Lykkegaard, Fine Homann Vestergård, Kathrine Cochran Bech, Mikkel Nisker, Ralia 

Almas, Helena Erritsø, Andreas Olof Ljungbo Møller 

Øst: Cecilie Waziri Zilstorff, Christian Haugaard Nielsen, Hannah Eichner, Villads Birk Rasmussen, 

Malika Bøge Rosenskjold, Mathias Odgaard-Jans, Molly Ulvsrod Koldsø 

Vest: Eva Aino Bak Christensen, Jada Jensen Kufuor, Mads Stubkjær Madsen, Nanna Jessen 

Ikke til stede: Ralia, Ahmad, Nahwa, Rayan, Karim, Bertram  

Fast indsupplering fremover - Thomas indsuppleres istedet for Christine.  

 

2. Siden sidst 
a. Arrangementer afholdt. 

Alberthe: Der har været klimakonference: 

Fine: Vi var til klimakonference, 8-10 personer. Mange forskellige mennesker fra kommunen og det 

private erhvervsliv med interesse i klima. Vi hørte foredrag og snakkede med forskellige mennesker. 

Workshops, jeg var på en om lokalt engagement og vækst - hvordan får man borgerne med i 

klimakampen. 

RULL:  



Mads: Mig og Fine og Stine med en 10 andre mennesker fra kommunen om indeklima. Mange skoler 

er dårlige til at være tidssvarende ift indeklima og støjafveksling. Skal have skolerne til at være mere 

moderne ift indeklima.  

b. Invitationer og kommende arrangementer 

Invitationer:  

- PR-gruppen mødes d. 14. januar kl 17.  

- Dialogmødet er flyttet til d. 25. marts fra 16-17. 

- Henvendelse fra Dorthe Borgquist vedrørende informationsfolder om bedre trivsel i skoler i Aarhus. 

Vil gerne have inputs fra BUB. 15. januar fra 15.30-16.30. 

Tre medlemmer skal med: Rebecca, Laura og Anders. 

 

 

 

3. Drøftelse om udkast til første forslag "Flere grønne områder i 

Aarhus" 
 

Kommentar til afsnit 2: 

Kathrine: Giver det mere mening at skrive grønnere istedet for mere grøn? 

- Rettes linie 3, afsnit 2 og linie 4-5 afsnit 1. 

 

Kommentarer til afsnit 3: 

Thorvald: Lidt for meget om miljøet, da jeg mener det skulle være et bedre samlingspunkt for unge.  

Fine: Jeg synes ikke det er et problem at der er fokus på klimaet. Gør ikke den store forskel om man 

kigger på miljø eller unge. 

Alberthe: Vi skal ligge vores fokus det rigtige sted. Skal det være klima, eller skal det være 

fællesskaber. 

Stine: Jeg tror godt i kan have begge dele med i forslaget uden det svækker det. 

Molly: Jeg tror også vi snakkede om at man kunne få en pænere by. Ikke kun for at få samlet unge, 

men også for en pænere by.  

 

Motivation af punkt 1: 

Afsnit 1: 



Elias: Hvordan flytter I en rutebilsstation. 

Alberthe: De flytter den, det er planlagt. Vi har nye visioner for den plads der kommer. 

Afsnit 2: 

Alberthe: Til hele øverste forslag. Vil gerne have mere "vi" i stedet for "BUB".  

Nanna: Vi repræsenterer også unge og børn. Så det er vigtigt den er skrevet fra alle unge. 

Afsnit 3: 

Fine: To steder der mangler et komma. 3. linie efter ved. anden linie mellem sted og hvor. 

 

Motivation af punkt 2: 

Afsnit 1: 

Alberthe: Vi vil gerne have mere fokus på aktiviteter. Højbede og køkkenhaver skal væk, det er ikke 

relevant. Køkkenhaver ville blive ødelagt hurtigt. 

Caroline: Klare krav om biodiversiteten. Sørge for fuglehuse og insekthoteller mm. Spiselige planter, 

æbletræer, brombærbuske. 

Fine: Ryk f.eks. til lige før opremsningen. 

Kathrine: Der skal være en grund til at gå ned i parkerne. Baner og boldspil kan gøre dem mere 

attraktive.  

Molly: Vil de spiseligeplanter være sunde at spise hvis man er tæt på en vej? 

Benjamin: Sager man kan låse op med en App, så man kan låne en fodbold eller andet.  

Thorvald: Jeg vil være bange for at man afskrækker folk fra at bruge parkerne med insekthoteller. 

Villads: Skal vi lave legepladser så små børn kan vokse op i en park.  

 

Forslaget generelt: 

Andreas: Få buske eller træer ind, så det virker mere livligt. 

 

 

 

Afstemning vedrørende motivation af punkt 2: 

Skal forslaget fastholdes ca som det er? 

Skal forslaget ændres til at trække nye ændringer ind? 

Forslaget blev sendt til genskrivning. 



 

 

 

4. Gruppearbejde om valg af andet emne. 
 

 

 

 

 

 

5. Drøftelse i Byrådssalen og valg af andet emne. 
Gruppe 1:  

Thorvald: 

Første emne: Tryghed i hjemmet. 

Nanna: Det 1. punkt er, at når man bliver 12-13, og er i systemet, skal der lyttes til barnet, man lytter 

mere til forældre og skoler, selvom det kan være dem der er problemet.  

Når man er 12-13 kan man som barn bede om at blive flyttet. 

Punkt 2: Børn skal lære deres rettigheder, tolvårsreglen mv. Tænker det som en del af 

undervisningen i folkeskolen. 

Andet emne: Kulturdag på skolen. 

Chahad: Vi vil gerne have en dag hvor vi lærer andres kultur at kende. Give mulighed for at lære 

noget om andres kultur. Lave maden derfra, lære lidt sprog mv. 

Tredje emne: Busbilletter.  

Bør sættes op, så man kan køre på børnebillet til og med 17. 

 

 

 

Gruppe 2: 

Punkt 1: Forebyggelse af ungdomskriminalitet 

Mads: Udvid "Din betjent", hvor politibetjente kommer og siger hej, og opbygger en relation med 

unge mennesker på skolerne.  

Flere ressourcer til ungesamarbejdet der laver tilbud til børn der er på vej ud på en forkert løbebane. 

Give mulighed for udredning, komme i praktik. Styrke med uddannelse og midler. 

Forslag 2: Busbilletter. 



Kirstine: Lave en offentlig transport-reformation. Flere elbusser, nye buslinier. Ændre priser. 

 

 

 

Gruppe 3:  

Forslag 1: Venskabsskoler. 

Tage på ture, se hvordan det er på skolerne. Være med til at nedbryde fordomme skoler imellem. 

 

 

 

Gruppe 4: 

Forslag 1: Unges rettigheder.  

Caroline: Få undervisning heri.  

 

Forslag 2: Venskabsskoler. 

Caroline: Knytte skoler tættere sammen.  

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Kirstine: Hvor mange stemmer har man? 

Alberthe: 1 stemme.  

Kirstine: Vi snakker ikke om at sætte børnebilletten ned. 

Fine: Det er ikke alt der er gratis. Vi må give penge til elbusser. 

Kirstine: Man taber penge på det. Tjener mindre ind.  

Elias: En pris for alle istedet for? 

 

 

 

Emner til afstemning: 

Tryghed for børn og unge i Hjemmet: 12 stemmer 

Kulturudvekslingsdag på skoler: 4 

Reformation af busser: 2 

Forebyggelse af ungdomskriminalitet: 8 



Venskabsskoler: 4 

Afstår fra at stemme: 1 

 

6. Oplæg om den kommende sundhedspolitik med henblik på at få 

BUBs inputs til det videre arbejde. 
 

 

 


