Referat af 7. møde torsdag d. 18. juni 2020 Kl. 13-16
Deltagere:
Alberthe, Kirstine, Malthe, Marcus, Thorvald, Anders, Benjamin, Bertram, Caroline, Rebecca, Johan, Fine,
Kathrine, Mikkel, Helena, Cecilie, Christian, Villads, Malika, Mathias, Molly, Laura Cecilie, Jada, Mads,
Nanna, Rayan.
Fraværende:
Thomas, Jonas, Maya, Christine, Chahad, Dina, Andreas, Hannah, Eva
1. Velkomst og navneopråb
Der bydes velkommen og laves navneopråb.
2. Siden sidst
a) Arrangementer afholdt
Nanna: Morgenmøde hos Børn og Unge: I starten af corona, så det blev livestreamet. Det fik mange
visninger på Facebook.
Nanna: Møde om hvorvidt onlineundervisning kan bruges efter corona.
Alberthe: Røde Kors årsmøde. Det handlede om social vaccine mod corona. Jeg deltog i et oplæg
om hvad der kan gøres for de unge i den forbindelse.
Kammeratskabsprisen: Alberthe skal ud og overrække den.
Stine: Dialogmøde er aflyst for i år.
b) Invitationer og kommende arrangementer
i) Der er ingen
c) Henvendelser
Stine:
i) Konference på Tilst skole om børn og unges perspektiv på rettigheder. Er der interesse for at
deltage i det? 9 personer markerer.
ii) Børnecentret Aarhus ønsker at arbejde mere med forebyggelse mod vold i hjemmet blandt
børn og unge. De vil gerne lave en undersøgelse, så de kan styrke de tiltag som allerede er. De
vil høre om BUB vil svare på dem, de sendes på mail og Facebook. Der skal gives svar inden
tirsdag den 23. juni.
d) Status på forslag
i) Flere grønne områder: Der var stor ros fra byrådet ift. forsalget. Der er en god og en dårlig
nyhed. Rutebilsstationen forbliver hvor den er. Men de vil tage anden del af forslaget (at stille
krav til byrummet og mængden af grønne områder) med videre.
3. Drøftelse af praksis i forbindelse med de årlige dialogmøder om seksualundervisning i Aarhus
kommune.
Dette var et forslag som blev vedtaget sidste periode. BUB er blevet kontaktet ift. hvordan disse
dialogmøder skal afvikles. Hvem skal deltage?
Nanna: Det er fornuftigt hvis nogen af dem som sad med forslaget sidste år, også sidder med der.
Det er dem der ved hvad tankerne bag forslaget er. Der kunne også være nogen fra f.eks. sex og
samfund. Det kan også være fra forskellige skoler – bare der er nogle unge med.

Benjamin: Der skal være nogle unge. Hvis de kun tænker på brugen af sociale medier, så skal vi ikke
bruge tiden på det. Det ved vi allerede.
Sex og samfund bør være med.
Mikkel: Nogen fra BUB. Nogen som ved noget om undervisningsmetoder, så der også kommer
realistiske bud fra folk som ved noget om emnet.
Alberthe: Folkeskole elever. Det er dem der sidder i undervisningen på de enkelte skoler, hvor
undervisningen er forskellig alt efter skolen.
Nanna: Meget undervisning har handlet om sociale medier. Men det er vi opvokset med, så vi ved
godt hvad det handler om. Vi ved ikke hvad kroppen er, det er nok her der skal sættes ind.
Stine: Der skal være repræsentanter fra BUB, men hvor mange?
Nanna: 3 så der er forskellige perspektiver og man er ikke så sårbar ift. afbud.
Benjamin: Nogen fra sidste år bør være med.
Alberthe: Hvad hvis ikke der ikke er gengangere?
Benjamin: Der skal være en form for rotation, så der altid er en ny som kan ”tage over”. Altså fra
forskellige årgange af BUB.
Christian: Det er smart hvis der i starten er nogen fra sidste år med, men også fra nu og det
kommende byråd.
Nanna: Alle der sidder her ved ca. hvad det handler om, så det behøver ikke være fra sidste år, det
kan også være fra i år.
Stine: Det er ikke forslaget der skal drøftes, men hvad status er på skolen.
OPSAMLING: Der skal være nogen fra folkeskolerne, BUB, sex og samfund, lærere og fra
kommunen.
4. Inputs til ny kulturpolitik 2021-2024
Ved Astrid Guldhammer. Der skal laves en ny kulturpolitik og der skal komme input fra borgerne.
Hun søger ideer til ting som skal tænkes med i den kommende kulturpolitik.
Nanna: Vi har snakket om at lave en kultur-fest inde i byen, hvor forskellige områder repræsentere
forskellige kulture. Det skal være hyggeligt, sjovt og en oplevelse.
Astrid G: Det skal være inde i midtbyen? Så hvis det var ude i de små byer, så kommer I måske ikke.
Benjamin: Graffiti rundt i byen, så der er plads til at udsmykke byen.
Så byen bliver vores, at børn og unge kan sætte deres præg. Lade de unge lave noget i Aarhus, så
de bliver en del af Aarhus

Astrid G: Aarhus er mere end bare midtbyen.
Mads: Åbne op for mere specielle sportsgrene, f.eks. motocross og skydning. Der laves hele tiden
flere multibaner og kunstgræsbaner, men der er langt mellem f.eks. skydebanerne.
Mikkel: Give noget til børn. F.eks. har der været et børnehus (som nu er lukket), det brugte jeg selv
meget da jeg var mindre.
Molly: Det er fedt med steder hvor man kan være kreativ. Børnenes Jord er en oase midt i
storbyen.
Når den nye kulturpolitik ligger klar kan BUB komme til høringssvar.

5. Drøftelse af og beslutning om udkast til andet forslag ”ret til at kende børn og unges rettigheder”
Stine: der er kommet et par ændringer. Der er ændret på rækkefølgen af punkterne. Der er også
ændret i punkt 1, det er ikke længere begrænset til/skal foregå på et bestemt klassetrin, men at
alle skal have modtaget det inden afslutning af 9. klasse. Det skal ikke kun være en enkelt time,
men noget som sker undervejs i undervisningen gennem skolen.
Nanna: Det er sikkert fint. Det skal ikke være et enkelt forløb (som man risikrere at gå glip af), men
mere som en del af dem normale undervisning.
Mads: Jeg sidder i bestyrelsen i Aarhus V, der sidder nogle forældre med, som fortalte om Børn og
unges grundlovsdag.
(Fine og Alberthe har bl.a. deltaget i det tidligere)
Fine: Deltagerne skulle fortælle om rettigheder, mens de lavede konkurrencer.
Alberthe: Der var forskellige boder, hvor man skulle forskellige ting og snakke om rettigheder.
Stine: Det nye BUB for besked om det, når det næste er planlagt.
AFSTEMNING:
IMOD: 0
BLANK: 0
FOR: alle deltagende til mødet.
FORSLAG GODKENDT!
6. Drøftelse af tredje forslag om ”fejring af mangfoldigheden i Aarhus” i grupper
7. Drøftelse af og beslutning om tredje forslag ”fejring af mangfoldigheden i Aarhus” i byrådssalen.
SYD/SYDVEST
Fine: Der har været meldinger om at hvis vi er hurtige, så kan dette være med på Aarhus Festuge.
Man kan reklamere i aviser. Måske man kan få tilskud fra kommunen til at iværksætte det, så det
ikke bliver en omkostning. Vi har snakket om hvorvidt det skal opdeles efter geografiske områder
eller om det skal blandes. Benjamin forslog om der skulle udviklingshæmmede med, men det var
vist kun ham der synes det.

Bertram: Det kunne være godt hvis det sker i festugen, så folk alligevel er afsted. Det er en måde at
få børn med på det, så de lærer noget om forskellige kulturer, hvilket kan forbygge racisme.
Anders: Man kunne måske lave en skattejagt for børn, så de kommer rundt til alle stederne.
Bertram: Man kunne måske lave et pas hvor man får stempler i de forskellige lande. Måske med en
præmie?
Mads: Nu er det jo mangfoldighed. Men hvad med LGBT+? Hvor hører de til, hvis det opdeles i
lande?
Bertram: De er ikke med i denne ide. Det handler om lande, så kan LGBT+ og udviklingshæmmede
komme senere.
Molly: Skattejagten var en god ide. Det kunne gøres som flyers som hænger forskellige steder.
Nanna: Der skal være en indtægt, hvis der skal være et mål/en præmie.
Stine: Vi skal have fokus på forslaget, ikke specifikke ideer.
Fine: Måske det er for sent, men hvis vi også vil favne LGBT+ og udviklingshæmmede bliver det
måske for bredt. Måske vi skal holde os til et fokus, og så evt. lave noget for de andre senere.
Caroline: Hvis vi kun vil have fokus på lande, så skal vi måske slette ”LGBT+” fra forslaget. Og hvis vi
vil have det med i festugen, så skal det måske stå mere klart.
Stine: Fordelen ved at det er bredt er, at byrådet kan forholde sig bredere til det.
Nanna: Hvis vi ønsker at formidle kulture, så er LGBT+ måske ikke så egnet, da de ikke har en særlig
musik, dans osv.. Der er det ikke et spørgsmål om kultur og etnicitet, men om seksualitet.
ØST/VEST
Malika: Vi ved ikke om det er en god ide med Aarhus Festuge. Det kunne godt være en festuge,
men for sig selv. Det skal være for kulturmøde.
Villads: Måske det ville være en ide at have det som en del af Aarhus Festuge det første år, for at
teste hvordan det fungerer.
Stine: Der står at det skal evalueres år for år, så vi behøver ikke være så specifikke.
Der er et par forslag til småændringer af ordlyden.
NORD
Alberthe: Vi er enige i at det på sigt ikke bør være en del af Aarhus Festuge. Man kunne have
områder med madboder, musik og en tredje ting. Der kan godt være f.eks. dansk musik og indisk
mad på samme sted.
ÅBEN

Malika: Det er ærgerligt at kalde det for mangfoldighedsfejring, hvis ikke vi har alt med. Så skal vi
måske hellere kalde det noget med kultur. Hvis vi ikke vil have alle grupperinger med, så er det
bedre at kalde det noget andet.
Stine: Kan vi kalde det forskelligheder?
Villads: Måske holde os til kulturer i stedet for lande?
Cecilie: Det er mange ting at rumme, hvis vi både vil have nationalitet og seksualitet med. Jeg synes
det er det med nationaliteter som mangler.
Thorvald: Jeg har været på folkemøde hvor der var en transkønnet som kom og fortalte om det.
Det var spændende at høre. Måske man kunne gøre lidt som det?
Alberthe: Måske man godt kan rumme det hele? Altså de har jo alle noget at skulle have sagt.
Fine: Det ville være en god ide at starte det i festugen, så folk alligevel er her. Jeg synes det er
vigtigt at vi laver noget for LGBT+, men jeg tror det bliver for forvirrende her, hvis de også skal være
med. Seksualitet og nationalitet er for forskelligt. Det bliver for besværligt at forklare. Det er et
forsøg på at favne alle, uden at favne nogen.
Bertram: LGBT+ skal anerkendes, men det er næsten for stort til dette forslag.
Malika: Nu snakker vi om LGBT+, men der står jo også ”andre minoriteter”. Men det kan være
farligt hvis ikke vi favner alle.
Alberthe: Der er for meget fokus på det med lande. Tanken er at det er minoriteter. Altså at man
kommer her fra et andet land og dermed bliver minoritet, eller på anden måde er det.
Fine: Vores første tanke var at det handlede om nationaliteter. Det er synd at have to store emner
som skal presses sammen i en ting.
Alberthe: Jeg tror mange ser skvæt til LGBT+, fordi vi udelukker dem fra ting som dette. Det bliver
noget mærkeligt, fordi det f.eks. ikke må være med her.
Molly: Måske vi er lidt urealistiske omkring størrelsen på arrangementet? Lige nu taler vi om at det
bliver et kæmpe stort arrangement med en masse gæster, måske vi skulle tænke lidt mindre.
Stine: Hvor mange mener at LGBT+ og andre minoriteter skal tages ud af forslaget? 12 stemmer
Hvem mener de skal blive? 13 stemmer
Det forbliver en del af forslaget.
Alle der mener at det omkring Festugen som eksempel skal blive stående? Det bliver
vedtaget.
Overskriften: vi beholder mangfoldighed i titlen på forslaget.
Stine sender det rettede forslag ud med en dato for kommentarer. Hvis hun ikke hører noget, er
det vedtaget.

8. Mundtlig og skriftlig evaluering af Børne- og ungebyrådsåret 2019/20
Stine: Er der noget I ikke føler har været med i evalueringen?
Mads: Kød i sandwich.
Villads: Det 6. online-byrådsmøde var forvirrende og meget kort.
Kirstine: Det ville være fedt at bruge mere tid i starten til at lære de andre at kende.
Nanna: introdagen var ikke god, legene var lidt kaotiske. Det fungerede bedst med spisningen.
Mikkel: Kunne man lave en messenger-gruppe, så man kan arrangere ting der?
Fine: Der er erfaringer med at en sådan gruppe bliver kaotisk.
9. Uddeling af beviser v/ Thomas Medom, Rådmand for Børn og Unge
Thomas Medom holder kort tale og beviser uddeles af ham og Alberthe.
10. Opsamling, oprydning og tak for i år!
Er der nogen som overvejer at genopstille? Der er ca. 9 som markerer.

