6. møde mandag d. 4. april 2022
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, 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 og Søren Bjerre

Afbud
Suppleret
ind
1. Velkomst (13-13.05)
2. Henvendelser (13.05-13.15)

a.
b.
c.
d.
e.

Erhvervsplaymaker i samarbejde med Aarhus Kommune v/Stine
Festival for børnerettigheder den 9. juni 2022
Opfølgning på deltagelse i ungenetværksmøde hos Borgerservice v/Sihaam og Linda
Opfølgning på LGBT+-workshop den 30. marts
Opfølgning på deltagelse i workshop om udvikling af tilbud til børn i udsatte og sårbare
positioner på rådhuset den 1. marts
f. Møde med Ungeråd KBH v/Stine
g. Stine fortæller om planer for Musikhusparken
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3. Ønske om at Børne- og ungebyrådet fremover skriver læserbreve, debatindlæg mv. (13.20-13.35)
I Senatet Nord har de unge drøftet et ønske om, at Børne- og ungebyrådet i fremtiden bliver
afsender på flere læserbreve eller debatindlæg, der omhandler de forslag vi stiller.
På byrådsmødet snakker vi om, hvad vi synes om den idé, og hvordan ungebyrødderne kunne
forestille sig, det kan fungere i praksis.

4. Gruppearbejde om udkast til tredje forslag om Flere kommunale jobs til børn og unge i alderen
13-17 år (13.35-13.55)
Til dette møde skal vi snakke om udkastet til tredje forslag Flere kommunale jobs til børn og unge i
alderen 13-17 år. Derfor vil der være gruppearbejde, hvor I vender ønsker og inputs inden I
præsenterer disse i fællesskab.
5. Snak i fællesskab om og eventuel godkendelse af tredje forslag om Flere kommunale jobs til børn
og unge i alderen 13-17 år (13.55-14.15)
Grupperne præsenterer deres inputs til udkastet til tredje forslag om Flere kommunale jobs til børn
og unge i alderen 13-17 år. Hvis alle kan blive enige, kan tredje forslag godkendes og sendes til
Byrådet.

PAUSE (14.15-14.30)

6. Præsentation af arbejdsgruppens anbefalinger til den nye politik for bykvalitet og arkitektur
(14.30-14.50)
Børne- og ungebyrådet har besluttet at deltage i en arbejdsgruppe, som skal lave nogle
anbefalinger til den nye politik for bykvalitet og arkitektur. Siden december har en gruppe
ungebyrødder deltaget i workshops med Magistraten for Teknik og Miljø for at lave et udkast til
anbefalinger, som I bliver præsenteret for på dette møde. I har her mulighed for at snakke om og
godkende anbefalingerne.
I får tilsendt arbejdsgruppens anbefalinger på mail.
7. Gruppearbejde om hvad fjerde forslag om ”Kunst i byrummet” skal indeholde (14.50-15.10)
Grupperne drøfter idéer til, hvad Børne- og ungebyrådets fjerde forslag om ”Kunst i byrummet”
skal indeholde.

8. Snak i fællesskab om hvad fjerde forslag om ”Kunst i byrummet” skal indeholde (15.10-15.30)
Alle grupper præsenterer de idéer til indholdet af fjerde forslag, som de har drøftet ude i
grupperne.
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9. Evaluering af Børne- og ungebyrådsåret 2021/22 (15.30-16.00)
Vi skal på dette byrådsmøde evaluere Børne- og ungebyrådsåret 2021/22. På mødet evaluerer alle
medlemmer og suppleanter først via et spørgeskema. Derefter evaluerer vi i fællesskab året
mundtligt.

10. Tak for i dag! (16.00)
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Punkt 2 Bilag til henvendelser
Punkt 2.a Erhvervsplaymaker i samarbejde med Aarhus Kommune
Aarhus Kommune skal udvikle samarbejdet mellem kommunens skoler og erhvervslivet bl.a. i forbindelse
med det byrådsbesluttede obligatoriske tilbud om erhvervspraktik i 8. og/eller 9.klasse, men også mere
generelt skole-virksomhedssamarbejde fra 0-9. klasse. Det handler om at Aarhus Kommunes ønsker at flere
unge skal vælge en erhvervsuddannelse, men dækker også hvordan der kan være en bedre balance mellem
praktisk og boglig undervisning.
Børne- og ungebyrådet inviteres derfor til at høre om de indsatser og aktiviteter, der er igangsat, så I kan få
mere viden om arbejdet og komme med jeres tanker om erhvervspraktikker.
Punkt 2.b Festival for børnerettigheder den 9. juni 2022
”Hej Børne- og ungebyrådet,
Jeg skal på vegne af arrangørerne bag Festival for børnerettigheder inviterer Børne- og ungebyrådet til at
deltage på festivalen d. 9. juni.
Det kan enten være med oplysningsaktivitet om Børne- og ungebyrådet (tidligere har vi lavet en lille
tipskupon), som giver de unge deltagere ved Festivalen viden om Børne- og ungebyrådets arbejde og om
muligheden for at stille op. Eller det kan være som deltager ved arrangementet.
Festivalen afholdes i Gellerup, i Midtbyklubben og i Læssøesgades Skole Klub kl. 13-17 d. 9. juni for de 1015 årige. Deltagerne kommer når skoledagen er slut.
Samarbejdet består af Århus Forældreorganisation, Pædagoguddannelsen i Aarhus og Århus Ungdommens
Fællesråd.
Alle senaterne inviteres også til at deltage.
Har I lyst til at deltage med en oplysningsaktivitet om Børne- og ungebyrådet?”
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