
1 
 

2. møde mandag d. 22. november 2021 

Der vil være frokost i receptionslokalet på Rådhuset fra 12.30-13 
  

 

 

 

 

 

 

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: 

a. Ungebyrådet er inviteret til et forum om at få flere unge med til fritidsaktiviteter. Følgende 
melder sig til: Laura Cecilie, Mathilde, Vitus, Anouk, Selma, Ahmad, Latifa, Sarah, Alfred, Alberte, 
Liva, Maya, Aya, Rebecca. 

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, Latifa 

Hassan Ahmed Hashi, Aya Lorca Hoekstra Lietzen, Beate Sondrup Bøegh, Frederikke Ank Nielsen, 

Najma Hassen, Ojas Nandrajog, Sihaam Mohamed B. Hussein, Rebecca Bjerrum, Sebastian S. 

Hedegaard 

 

Børne- og ungebyrådets sekretariat: Stine Alkert, Søren Bjerre 

Afbud Lucas Kjerrumgaard Schjerlund Thygesen, Ulrikke Thastum, Jada Jensen Kufuor, Ali Salam Ali Balasim, 

Otto Vesti Krogh, Necherwan Mohammad 

 

Suppleret 

ind 

Mathilde Klejs Pedersen, Alfred James Larsen, Anouk Mus, Rebecca Bjerrum 
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b. Mathilde orienterer om workshoppen. Vi talte med nogle personer fra ReGreen, om 

visioner for grøn omstilling. 

c: Laura Cecilie fortæller om åbningsreceptionen hos HeadSpace. Vi var til åbningsreception 

ved HeadSpace. Tog billeder med borgmesteren, mødte Poul Nyrup Rasmussen. Fokus for 

HeadSpace er at få unge til at tale om deres problemer. 

 d. Henvendelse fra Samsø Ungeskole. Stine og Mads deltager i oplægget.  

 e. Foretræde for udvalget for Sociale forhold og Beskæftigelse onsdag d. 24.11 

 vedrørende forslag om ungdomsuddannelser. Mads, Audrey og Mikkel tager med. 

 f. Høringssvar til Sport- og Fritidspolitik 2022-2025. Kort frist på at give høringssvar. To 

 muligheder: 1) Læse politikken til imorgen, og give inputs. 2) Takke nej til at give 

 høringssvar. Ojas og Asbjørn kommer med forslag til input, som de sender til Stine.  

 

 

3. Oplæg fra Magistraten for Teknik og Miljø om den nye politik for arkitektur og bykvalitet (13.20-

13.50) 

• 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.  
 
Det videre arbejde:  
De unge ønskede at arbejde videre med inputs til den nye politik gennem en workshop med 
Magistraten for Teknik og Miljø. Til det meldte følgende sig: Ahmad, Lasse, Rahaf, Sarah, Audrey, 
Beate, Alfred, Najma, Rebecca, Jakub, Rakel, Sihaam, Ojas, Maya, Aya, Mathilde, Vitus, Mads, 
Latifa.  
 

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. 

 

Børne- og ungebyrådet diskuterede forslag til første emne i fire grupper. 

 

PAUSE 14.10-14.25 

 

 

5. Debat om første emne og nedsættelse af arbejdsgruppe (14.25-14.45) 
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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 25. november kl. 18.30-19.30 for at drøfte emnet.  

 

Hvad er det videre arbejde:  

Grupperne præsenterede deres drøftelser. Asbjørn, Beate, Vitus, Laura Cecilie, Maya, Liva, Alberte, 

Mathilde og Frederikke deltager i et arbejdsgruppemøde med Stine den 25/11.  

 

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: 

Følgende emner til andet forslag blev præsenteret (stemmetal står efter forslaget):  

Forbedret internet på skoler:  4 

Antidiskrimination i skolerne: 7 

Bedre gadebelysning, flere skraldespande: 6 

Overdækkede arealer til unge: 1 

Pant-tilføjelse til skraldespande: 13 

 

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 skriftligt, 

ligesom valget bliver evalueret mundtligt på mødet. 

 

Til referat:  

Børne- og ungebyrådet lavede en skriftlig evaluering af valget til Børne- og ungebyrådet og 

efterfølgende evaluerede de mundtligt. Hovedpointerne fra den mundtlige evaluering er:  

- Ønske om at flere på ungdomsuddannelserne får mulighed for at stemme/viden om valget. 
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- Manglende engagement om valget og viden om Børne- og ungebyrådet på flere skoler/i 

flere klasser.  

- Udfordringerne i klasserne med kvaliteten af valgvideoen. Både billed- og lydkvalitet var 

ikke god nok.  

- Der skal være mere information om hvad der sket, hvis man som kandidat ikke indsender 

en valgvideo.  

- Inputs til smartere måder at køre valghandlingen på.   

 

 

9. Tak for i dag!  (15.55-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


