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6. møde mandag d. 4. april 2022 kl. 13-16 i Byrådssalen 

 

 

 

 

 

1. Velkomst (13-13.05) 

Velkomst ved ungebyrådsborgmester Mads.  

 

2. Henvendelser (13.05-13.15) 

 

Til referat: 

a. Invitation til møde med Erhvervsplaymaker hos Børn og Unge i Aarhus Kommune v/Stine 
Stine fortalte om Erhvervsplaymaker. Børne- og ungebyrådet besluttede, at de gerne vil 
deltage i møde. 

b. Invitation til at deltage med aktiviteter i Festival for børns rettigheder den 9. juni v/Sara 
Børne- og ungebyrådet besluttede at de gerne vil deltage.  
Deltagere: Sophie, Linda, Sarah, Anouk, Maya, Mathilde, Otto, Aya, Vitus. 

c. Opfølgning på deltagelse i ungenetværksmøde hos Borgerservice v/Sihaam og Linda 
d. Opfølgning på LGBT+-workshop den 30. marts v. Stine 

Workshoppen er blevet udskudt. Hvem kan på ny dato d. 27.04 15.30-17. 
Ungebyrådsmedlemmer der gerne vil deltage: Aya, Selma, Lukas, Jada, Anouk, Alfred, 
Maya, Vitus, Storm, Laura Cecilie, Mads 

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 Mikkel Nisker 

Suppleret 

ind 

Anouk indsuppleres fast for Vest, Rebecca indsuppleres fast for Øst. 

Afbud fra Mikkel. Alfred indsuppleres 
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e. Opfølgning på deltagelse i workshop om udvikling af tilbud til børn i udsatte og sårbare 
positioner på rådhuset den 1. marts v/Najma 

f. Møde med Ungeråd KBH v/Stine. 
Ungeråd KBH foreslår ny dato d. 7.5. De vil gerne mødes og snakke om vores forslag og 
deres mærkesager.  
Der er OMG i UngiAarhus den dag, så der skal findes en ny dag.  
Deltagere fra ungebyrådet: Aya, Lucas, Jada, Mads, Storm, Liva, Alberthe, Frederikke, 
Jakub, Anouk, Asbjørn, Sarah, Linda, Sophie, Selma, Laura Cecilie 

g. Planer for Musikhusparken v/Stine 
Kunne I tænke jer at bidrage til processen omkring den ny Musikhuspark? 
Børne- og ungebyrådet besluttede at bidrage til processen for den nye Musikhuspark. 

h. Opfølgning på møde med Aalborg fælleselevråd og Aalborg Ungeråd v/ Lucas, Najma og 

Jada  

Aalborg fælleselevråd har sendt invitation til deres diversitetsdag d. 22.04, hvor alle 

ungebyrådsmedlemmer er inviteret. Sekretariatet undersøger om det er muligt at 

arrangere en tur til Aalborg.   

 

3. Ønske om at Børne- og ungebyrådet fremover skriver læserbreve, debatindlæg mv. (13.20-13.35) 

I Senatet i Nord har de 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 kan forestille sig, det kan fungere i 

praksis.  

 

Til referat: 

Nord fremlagde deres ønske om at Børne- og ungebyrådet fremover skriver læserbreve, 

debatindlæg mv. 

 

Noter fra debatten: 

- Idéen fra Senatet i Nord er at lave en mediearbejdsgruppe, der arbejder for at få mere 

fokus på vores forslag. Det kan hjælpe til at folk ved hvem vi er. 

- Vi putter meget arbejde i vores forslag, og det skal folk vide.  

- Det kunne også gøre arbejdet i børne- og ungebyrådet lidt mere forskelligt, så man også 

kan lave læserbreve for eksempel. 

- Børne- og ungebyrådets medlemmer kunne også få tips fra en af 

kommunikationsmedarbejderne i kommunen. 

 

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.  

 

Til referat:  

Ungebyrødderne drøftede udkast til forslaget i arbejdsgrupper. 
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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) 

 

Til referat:  

Grupperne præsenterede deres idéer til forslaget i plenum. 

 

Børne og ungebyrådet besluttede at godkende forslaget med de rettelser, der blev bragt op på 

mødet. 

 

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 anbefalinger til 

den nye politik for bykvalitet og arkitektur i Aarhus. 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. 

 

Til referat: 

Anbefalingerne til den nye politik for bykvalitet og arkitektur blev gennemgået af arbejdsgruppen.  

Børne- og ungebyrådet besluttede at godkende anbefalingerne med den ændring at de sidste to 

anbefalinger byttes om. 

 

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.  

 

Til referat: 

Ændring af dagsorden: Besøg fra Maria Work, kulturkonsulent i Aarhus Kommune, der fortæller om 

kunsten i det offentlige rum i Aarhus. 

 

8. Snak i fællesskab om hvad fjerde forslag om ”Kunst i byrummet” skal indeholde (15.10-15.30) 

 

Til referat: 

Noter fra debatten: 

- Forslaget kunne have fokus på leje-stande, hvor kunstnere kan leje sig ind. 

- Kunsten skal være spredt udover byen, så det ikke er kun centralt i Aarhus. 

- Kunne også være fortovsfliser eller vægmalerier. 

- Åbne mulighed for at lave graffiti lovligt, specifikke steder. 

- Man kan lave kunstfliser der kan blive permanente på sigt. 
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- Man kunne foreslå at der laves områder på skoler, hvor der kan laves kunst på asfalten. 

- Aarhus breder sig, og vi kan foreslå at det skal være en del af de nye områder. 

- Alle må være med, men fokus på unge ved at øremærke en andel til de unge  

- Kunstneren skal have lokal tilknytning, fx en kunstner fra Højbjerg kan få forrang i 

Højbjerg. 

- samarbejder med kunstskoler eller andre institutioner, så man får talenterne med i 

forslaget. 

 

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. 

Til referat: 

Børne- og ungebyrådsåret blev evalueret skriftligt og mundtligt. I den mundtlige evaluering var der ros 

til året der er gået, men også ønske om flere sociale arrangementer, og flere åbne debatpunkter på 

møderne.  

  

10. Tak for i dag!  (16.00) 

 


