
3. møde tirsdag d. 14. december 2021 

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

  

 

 

 

1. Velkomst 

Ungeborgmester Mads bød velkommen. 

2. Henvendelser 

a. Opfølgning på møde med Sundhedsafdelingen fra Børn og Unge 

Selma: Vi var et par stykker der kom, og snakkede om vores erfaringer om hvordan man kan få 

os til at være med i et foreningsliv. Snakkede om hvilke aktiviteter, vores forældre osv. Hvordan 

der kunne komme flere unge med.  

b. Opfølgning på foretræde for Byrådets Social- og beskæftigelsesudvalg. 

Mads: Mikkel og jeg var ned for at tale om UU-vejledning. Fik en halv time, og byrådet har lavet 

en indstilling som ungebyrådet har godkendt via borgmestrene. 

c. Opfølgning på møde med Teknik og Miljø om arkitektur og bykvalitet 

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 Sebastian, Emir, Ali, Ojas, Ahmed og Aya 

Suppleret 

ind 

Ulrikke Thastum, Mathilde Klejs Pedersen, Sophie Clementine Warner, Anouk Mus, 

Rebecca Bjerrum 



Audrey: Vi skulle komme med forslag og punkter som unge har en mening om. Vi kom med en 

masse forskellige forslag, bygninger skal bygges med grønnere materialer, udearealer skal 

tænkes med. 

d. Podcast-afsnit om Børne- og ungebyrådet sammen med Aarhus Lytter. 

Stine fortalte om podcasten. Lucas, Laura Cecilie og Sarah sendes som repræsentanter.  

e. Opfølgning på Børne- og Ungebyrådets forslag om ordblindhed. 

For 4 år siden stillede ungebyrådet et forslag om ungebyrådet. Magistraten for Børn og Unge 

har tilbudt at komme med en lille status på arbejdet, og hvordan pengene er brugt. 

Ungebyrådet har takket ja til tilbuddet om at få en status på arbejdet med ordblindhed. 

f. Opfølgning på styregruppemøde om fornyelse af børne- og ungepolitikken de. 23. 

november. 

Liva: Præsentation og brainstorm om politikken. Interesserede i at komme ind til et møde.  

g. Inputs til fornyelse af børne- og ungepolitikken. 

Stine orienterede. Ungebyrådet besluttede at de gerne ville have besøg på et møde i 2022. 

h. Aarhus Omstiller vil gerne drøfte muligheden for at oprette et Ungeklimaråd i Aarhus 

Kommune. 

Ungebyrådet besluttede at de gerne vil have besøg af Aarhus Omstiller.  

 

Stine orienterede om klimakonference, kørselssedler, sociale medier mv.  

  

3. Hvordan er man en god repræsentant for Børne- og ungebyrådet? 

Stine orienterede om hvordan man bedst muligt repræsenterer Ungebyrådet, så både vi og 

samarbejdspartnere får mest ud af det. 

Ungebyrødderne bød ind med inputs. Helt overordnet er de glade for henvendelserne og for at 

blive hørt.  

 

4. Gruppearbejde om andet forslag: Flere og bedre mulighed for pantning i Aarhus 

 

Ungebyrødderne drøfter inputs til forslagene i 5 grupper på tværs af senater. 

 

 

5. Snak i fællesskab om hvad andet forslag konkret skal indeholde. 

Grupperne kom med deres inputs til hvad andet forslag skal omhandle. Stine indkalder til et 

arbejdsgruppemøde, som afholdes den 3/1 kl. 19-20.  



 

Deltage i arbejdsgruppemøde: Mads, Lucas, Jada, Laura Cecilie, Selma, Rikke, Sarah, Asbjørn, Jakub, 

Beate, Rakel, Mikkel, Liva, Mathilde, Storm.  

 

6. Drøftelse om første forslag: Bedre forberedelse til voksenlivet. 

 

Laura Cecilie orienterede om arbejdsgruppemødet den 25/11. Ungebyrødderne kom med inputs til 

deres første forslag.  

 

 

7. Oplæg fra Borgerservice om deres undervisningskoncept om offentlig digitalisering. 

Borgerservice i Aarhus besøgte byrådsmødet for at fortælle om deres undervisningstilbud til unge 

om digitalisering, og for at give inputs til Børne- og ungebyrådets første forslag.  

 

8. Drøftelse i fællesskab om første forslag: bedre forberedelse til voksenlivet. 

Børne- og ungebyrådet drøftede i fællesskab deres ønsker til første forslag.  

 

Til næste byrådsmøde skal de unge drøfte et udkast til forslaget. 

 

9. Tak for i dag. 

 

 

 

 


