1. møde torsdag d. 28. oktober 2021
Kl. 13-16 på Aarhus Rådhus
Der vil være frokost i receptionslokalet på Rådhuset fra 12.30-13
HUSK at medbringe jeres håndbøger som I modtog pr. mail den 8/10 og på introdagen.

Indbudte

Område Nord: Jakub Balog, Lucas Kjerrumgaard Schjerlund Thygesen, Mathilde Klejs Pedersen, Oliver
Victor Mingo Simonsen, Sarah Ravn Iversen, Lasse Korfits Hjernøe, Liva Munk Kaae, Selma Schmidt,
Storm Søttrup Nielsen, Ulrikke Thastum
Område Syd: Linda Zhao, Maya Møller Kastrup, Mikkel Nisker, Alfred James Larsen
Område Sydvest: Audrey Morris, Vitus Juan Østervang, Sophie Clementine Warner
Område Vest: Jada Jensen Kufuor, Mads Stubkjær Madsen, Ali Salam Ali Balasim, Otto Vesti Krogh,
Rahaf Yassin Amin, Rakel Ariel Wegeberg Nebel, Anouk Mus, Noura Siam
Område Øst: Asbjørn Longfors, Laura Cecilie Nielsen, Ahmad Jessen, Alberte Lindskov Pedersen, Altaf
"Latifa" Hassan Ahmed Hashi, Aya Lorca Hoekstra Lietzen, Beate Sondrup Bøegh, Frederikke Ank
Nielsen, Najma Hassen, Ojas Nandrajog, Sihaam Mohamed B. Hussein, Necherwan Mohammad,
Rebecca Bjerrum, Sebastian S. Hedegaard

Afbud
Suppleret
ind

Børne- og ungebyrådets sekretariat: Stine Alkert og Sara Springborg
Vest: Emir T. Berdici

1. Velkomst
2. Invitationer og praktiske informationer
a. Ungekontakten
b. Styregruppemøde om den kommende Børn- og ungepolitik i Aarhus Kommune
c. Henvendelse fra Magistraten for Teknik og Miljø om den nye politik for arkitektur og
bykvalitet
d. Årligt møde mellem Magistraten for Børn og Unge og Børne- og ungebyrådet om
seksualundervisning på skolerne i Aarhus Kommune.

Beslutning:
Hvad er det videre arbejde:

3. Diskussion og fastlæggelse af spilleregler
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For at kunne gennemføre gode og konstruktive Børne- og ungebyrådsmøder, skal I først fastlægge
jeres spilleregler. Her står det f.eks. skrevet hvordan I stemmer, og hvordan møderne skal foregå
rent praktisk. I kan finde spillereglerne i håndbogen.

Beslutning:

4. Gruppearbejde om idéer til første forslag
Grupperne drøfter idéer til hvad Børne- og ungebyrådets første forslag skal omhandle.

5. Debat og valg af første emne
Alle 5 grupper præsenterer de idéer som de har drøftet ude i grupperne. Alle forslag samles på en
liste. Afslutningsvist stemmer ungebyrødderne om hvilket emne de skal arbejde med først.

Beslutning:
Hvad er det videre arbejde:

6. Information om Ungeborgmestervalget samt opstilling af kandidater
Stine præsenterer forløbet for valg af én ungeborgmester og to viceungeborgmestre. Alle
medlemmer der ønsker at stille op, melder deres kandidatur.

Beslutning:

7. Kandidatpræsentation til Ungeborgmesterposten og afstemning
Alle kandidater til ungeborgmesterposten præsenterer sig selv og holder deres valgtale på max. 1
minut. Herefter stemmes der, stemmerne tælles op og resultatet bliver afsløret.

Beslutning:

8. Kandidatpræsentation til Viceungeborgmesterposterne og afstemning
Alle kandidater til viceungeborgmesterposterne præsenterer sig selv. Herefter stemmes der,
stemmerne tælles op og resultatet bliver afsløret.
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Beslutning:

9. Tak for i dag!
Henvendelser og invitationer
2.a Henvendelse fra Ungekontakten
Vi er Aarhus Kommunes åbne rådgivning for børn og unge mellem 14-17 år. Ungekontakten hedder vi, og vi
er en del af Ungecentret Skanderborgvej, som ligger i Viby J. Vi har både en åben dør, telefonrådgivning,
chat og som noget nyt kan man anonymt over sms bestille en tid med en af vores ungerådgivere, når det
passer en. Man skal ikke være visiteret for at få hjælp hos os. Det man har brug for rådgivning/vejledning i
kan være alt fra mobning i skolen, at man føler sig ked af det eller til at man har misbrugsproblemer eller
ikke ønsker at leve mere.
Vi har lige efter jul haft plakater på byens standere om vores tilbud – Ungekontakten. Vi forsøger at råbe op
om det på vores egen facebook side, MEN vi ved jo godt, at de unge ikke er på facebook. De er på snapchat,
instagram osv. Eller hvad? Og ser man overhovedet sin AULA som ungt menneske i folkeskolen? Det er her,
vi har brug for jeres input og ideer. I er selv børn/unge. Hvad fanger jer? Hvad skal vi gøre for at fange jer,
så I ved, at vi eksisterer den dag, I får brug for hjælp? Og her skal det siges, at vi netop er et professionelt
kommunalt tilbud, der ikke har alverdens midler til at køre kæmpe kampagner.
Se vores hjemmeside her: Ungekontakten (aarhus.dk)

2.b Styregruppemøde om den kommende Børn- og ungepolitik i Aarhus Kommune
I 2022-2023 skal vi i gang med en fornyelse af børne- og ungepolitikken. Vi er pt. i gang med at planlægge
processen og få organiseringen på plads. I den forbindelse, vil vi meget gerne have et par repræsentanter
fra Børne- og ungebyrådet med i styregruppen. Det første møde er den 23. november kl. 13-14 på Rådhuset.
Ud over repræsentanter fra børne- og ungebyrådet er der deltagere i styregruppen fra
forældreorganisationer, faglige organisationer og ledelsen i Børn- og Unge.
Det første møde i styregruppen handler primært om den proces, vi skal i gang med. Det er vigtigt for os, at
vi tager udgangspunkt i børnenes perspektiv, og derfor starter processen med at få spurgt nogle børn, unge
(og senere forældre) om, hvad der er vigtigt for dem ift. det gode børneliv. Styregruppemødet den 23.
november skal bruges til at drøfte og få input til processen. Sidenhen mødes styregruppen med 3-4
måneders mellemrum indtil foråret 2023.

2.c Henvendelse fra Magistraten for Teknik og Miljø om den nye politik for arkitektur og bykvalitet
Ny politik for arkitektur og bykvalitet – i et børne- og ungeperspektiv
Aarhus Kommune skal have en ny politik for arkitektur og bykvalitet, som skal være med til at sætte en
retning for udviklingen i kommunen i de kommende år. I efteråret skal politikkens indhold formuleres og her
er det rigtig vigtigt, at vi også får fremtidens Aarhusianere med. Hvad skal vi huske, når vi arbejder med
vores bygninger, vores byrum og byens indretning, hvordan vi bor og lever – og hvordan Aarhus i det hele
taget bliver et godt sted at være for alle? Hvad drømmer kommunens børn og unge om? Vi håber at Børne-
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og ungebyrådet vil hjælpe os med at få fokus på de emner, der optager børn og unge. Og vi håber, at I vil
være med til at diskutere det med jeres venner og klassekammerater, der hvor I bor, så vi kan få en masse
input til arbejdet med politikken.
2.d Årligt møde mellem Magistraten for Børn og Unge og Børne- og ungebyrådet om seksualundervisning
på skolerne i Aarhus Kommune.
På baggrund af et tidligere Børne- og ungebyrådsforslag om forbedret seksualundervisning i skolerne, blev
det besluttet at der skal afholde et årligt møde mellem repræsentanter fra Børne- og ungebyrådet og
repræsentanter fra Magistraten for Børn og Unge. Formålet med mødet er at tage en status på hvordan det
går med seksualundervisningen i skolerne og hvor den kan forbedres.
Det er tid til at vi finder repræsentanter og tidspunkt for dette møde, som afholdes mellem december og
februar.
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