2. møde mandag d. 22. november 2021
Der vil være frokost i receptionslokalet på Rådhuset fra 12.30-13

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, Emir T. Berdici, Anouk Mus
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
Børne- og ungebyrådets sekretariat: Stine Alkert

Afbud
Suppleret
ind

1. Velkomst (13-13.05)
2. Invitationer og praktiske informationer (13.05-13.20)

a. Henvendelse fra Sundhed i Børn og Unge vedrørende initiativ for at få unge til at blive en
del af frivitidsaktiviteter.
b. Opfølgning fra møde med Ungekontakten. Rakel, Jakub, LC og Aya deltog.
c. Opfølgning på workshop om natur og læring 9. november. Mathilde og Alfred deltog.
d. Opfølgning på åbningsreception den 5/11 kl. 13-16 hos Headspace.

Beslutning:
Hvad er det videre arbejde:

1

3. Oplæg fra Magistraten for Teknik og Miljø om den nye politik for arkitektur og bykvalitet (13.2013.50)
Ved seneste byrådsmøde besluttede ungebyrødderne at invitere Magistraten for Teknik og Miljø
forbi for at fortælle om og få inputs til den nye politik for arkitektur og bykvalitet i et børne- og
ungeperspektiv. De besøger derfor mødet.

4. Gruppearbejde om første forslag: Bedre forberedelse til voksenlivet: økonomisk fagdag i skolen
(13.50-14.10)
Ved seneste byrådsmøde besluttede ungebyrødderne, at første forslag skal omhandle Bedre
forberedelse til voksenlivet: økonomisk fagdag i skolen. Til dette møde skal vi snakke om hvad dette
emne skal indeholde. Derfor vil der være gruppearbejde hvor I vender idéer inden I præsenterer
disse i fællesskab.
PAUSE 14.10-14.25

5. Debat om første emne og nedsættelse af arbejdsgruppe (14.25-14.45)
Alle 5 grupper præsenterer de idéer som de har drøftet ude i grupperne. Disse forslag drøftes og
tages med videre ud i en arbejdsgruppe. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som afholder et møde
den 24. november kl. 18.30-19.30 for at drøfte emnet.

Beslutning:
Hvad er det videre arbejde:

6. Gruppearbejde om idéer til andet forslag (14.45-15.05)
Grupperne drøfter idéer til hvad Børne- og ungebyrådets andet forslag skal omhandle.

7. Debat og valg af andet emne (15.05-15.35)
Alle 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.

Beslutning:
Hvad er det videre arbejde:
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8. Mundtlig og skriftlig evaluering af børne- og ungebyrådsvalget 2021 (15.35-15.55)
Vanen tro skal vi på andet møde evaluere børne- og ungebyrådsvalget 2021, som fandt sted i uge
40 på skolerne i Aarhus Kommune. På mødet evaluerer alle medlemmer og suppleanter skrifteligt,
ligesom valget bliver evalueret mundtligt på mødet.
Beslutning:

9. Tak for i dag! (15.55-16)
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Henvendelser og invitationer
2.a Henvendelse fra Sundhed i Børn og Unge vedrørende initiativ for at få unge til at blive en del af
frivitidsaktiviteter.
Jeg hedder er Marie og er koordinator på et projekt i Aarhus Kommune, i Børn og Unge. Projektet har til
formål, at blive klogere på hvad der skal til for at børn/unge i 11-13 års alderen har lyst til at dyrke
fritidsaktiviteter i en forening. Det kunne jeg godt tænke mig at snakke med nogle af jer om. Jeg vil også
gerne snakke med jer om, hvordan I synes forældre bedst kan støtte børn i 11-13 års alderen, i at dyrke
fritidsaktiviteter.
Mødet foregår i Fjordsgade Foreningshus på N.J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C. Datoen er den 9. december
kl. 15.30-17.
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