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Andet møde torsdag d. 17. nov. 2022 

Kl. 13-16 på Aarhus Rådhus 

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

  

 

 

 

 

1. Velkomst (13-13.05) 

2. Invitationer og praktiske informationer (13.05-13.15) 

1. Status på klummeskrivning 

2. Opdatering på møde med rådmanden og formanden for Børn- og Ungeudvalget 

3. Opfølgning på høringssvar til sparekataloget 

4. Forespørgsel om deltagelse på møde om faglige udflugter 

5. Status på forslag om flere kommunale fritidsjob til unge efter behandling i Byrådet 

 

3. Gruppearbejde om første forslag: Bedre hjælp i skolen til elever med diagnoser (13.15-

13.45) 

Ved seneste byrådsmøde besluttede ungebyrødderne, at første forslag skal omhandle bedre 

hjælp i skolen til elever med diagnoser. Til dette møde skal vi snakke om hvad dette emne 

Ind-

budte 

Område Nord: Carolina Sofia Brocelius, Melendez Martinez, Jakub Balog, Leonora 

Natalie Dalvang, Mathilde Klejs Pedersen, Niels Peter Rasmussen, Rebecca Bjerrum, 

Sarah Ravn Iversen, Simon Riis Carlsen, Storm Søttrup Nielsen, Asbjørn Pill Larsen, 

Mads Skovlund Pedersen  

 

Område Syd: Mohamed Daydine Daylamine Himidi, Oskar Kristensen Risborg, Laura 

Wamberg Nielsen, Lærke Overballe Hansen, Maia Cornett Pedersen, Villads Frandsen, 

Nana Agersbæk 

 

Område Sydvest: Linda Zhao, Sophie Clementine Warner, Vigga Gytz Ammitzbøll, 

Astrid Agerskov Andersen, Marius Kjær Sørensen 

 

Område Vest: Anouk Mus, David Trier Thygesen, Ingrid Sofie Frich, Jada Jensen 

Kufour, Mads Stubkjær Madsen, Rakel Ariel Wegeberg Nebel, Vigga Sø Andersen, 

Frida Lyly Nguyen Pedersen,Therese Odgaard Nielsen 

 

Område Øst: Asbjørn Longfors, Sebastian Slipsager Hedegaard, Simone Pagh Peter-

sen, Najma Hussein Hassen, Alice Christensen 

 

Børne- og ungebyrådets sekretariat: Emilie Vindfeldt-Bottke og Simone Vestergaard 

Laursen  

Afbud  

Supple-

ret ind 
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skal indeholde. Derfor vil der være gruppearbejde hvor I vender idéer inden I præsenterer 

disse i fællesskab. Før gruppearbejdet vil der være et kort oplæg om kommunens eksiste-

rende indsatser på området. 

 

4. Debat om første emne og nedsættelse af arbejdsgruppe (13.45-14.05) 

      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.  

 

- Pause (14.05-14.15) – 

5. Nedsættelse af PR-gruppe (14.15 – 14.30) 

Der skal nedsættes en PR-gruppe. På mødet drøfter alle medlemmer, hvad arbejdsopgaverne 

for en sådan gruppe skal være. PR-gruppen nedsættes. 

 

6. Gruppearbejde om idéer til andet forslag (14.30-14.50) 

Grupperne drøfter idéer til hvad Børne- og ungebyrådets andet forslag skal omhandle.  

 

7. Debat og valg af andet emne (14.50-15.10) 

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. 

 

- Pause (15.10-15.20) – 

 

8. Oplæg om Børne- og ungepolitkken og input fra Børne- og ungebyrådets medlemmer 

(15.20-15.55) 

 

9. Tak for i dag! (15.55-16.00)   
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Bilag om henvendelser og invitationer 

Forespørgsel om deltagelse på møde om faglige udflugter 

Sagen 

• BUB 2020/21 fremsatte et forslag til byrådet om, at der oprettes en kommunal pulje, som 

udskolingsklasser kan søge til faglige endagsudflugter. Forslaget var motiveret af et ønske 

om, at de unge skal opleve en mere varieret skoledag, hvor den faglige læring også sker 

uden for klassen, og at dette både har et fagligt og et socialt formål. BUB_Fjerde_for-

slag.pdf (ungebyraad.dk) 

  

• Byrådet besluttede, at der afholdes en temadrøftelse i skoleledernetværket i skoleåret 

2022/23 om åben skole, herunder faglige udflugter, som en del af en varieret og motive-

rende skoledag, og at (repræsentanter for) Børne- og ungebyrådet inviteres til temadrøftel-

sen Aarhus Byråd - Byrådssalen (sag 29). 

Opfølgning 

• Dato for temadrøftelsen er fastlagt til skoleledernetværkets møde 20/2/2023. Der er afsat 

1 time til drøftelsen indenfor tidsrummet 12.30-15.30.  Ledelsen i børn og Unge har be-

sluttet at mødet skal synliggøre de mange muligheder for åben skole / faglige udflugter, 

som skolerne tilbydes og omsætte denne viden ved, at skolelederne drøfter hvordan de 

kan understøtte en mere varieret skoledag med faglige udflugter. 

Ulf i Aarhus (Information | ulfiaarhus.dk) og erhvervsplaymaker Christina Højlund (Er-

hvervsplaymaker Christina Højlund | udsynmodarbejdsliv.dk) vil stå for at formidle viften 

af undervisningstilbud for eleverne og mulighederne for at skolerne kan hente sparring. 

ULF vil formidle om det brede udvalg af udbydere (kulturinstitutioner, foreninger mv.), 

refusionsmuligheder, transport, ULF-ambassadører mv. (link ind). Erhvervsplaymaker vil 

formidle om tilbud fra virksomheder, hvor der kan arbejdes med skolens fag i virkelighe-

den og autentiske problemstillinger, der samtidig giver viden om uddannelser og jobs.

(link ind) 

  

Børne- og ungebyrådets medvirken 

• Som besluttet af byrådet inviteres BUB til drøftelsen. Vi har forsøgt at tænke i en form, 

der både kan give en god oplevelse for den/de unge, der deltager og give lederne et rele-

vant og autentisk indspark til deres drøftelser. 

Konkret foreslår vi, 

• at de unge kan uddybe motiveringen af forslaget ved at sætte ord på de behov for ele-

verne oplever 

• at formen kan være, at en eller flere unge interviewes (ca. 10 min) v/Stefan Møller 

Christensen. Han er chef på skoleområdet, leder møderne i skoleledernetværk – og er 

selv gammel skoleleder med stor interesse for åben skole / faglige udflugter. 

• At interviewet danner baggrund for en kort refleksion blandt lederne over, hvad de har 

hørt med mulighed for enkelte spørgsmål til de unge (Hvad hæfter vi os ved, er der 

noget, vi gerne vil have uddybet?)  

  

  

  

 

https://ungebyraad.dk/forslag/BUB_Fjerde_forslag.pdf
https://ungebyraad.dk/forslag/BUB_Fjerde_forslag.pdf
https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=4019af16-6d15-415a-b6dd-dd4c8900bf1c&fritekst=faglige%20udflugter
https://www.ulfiaarhus.dk/information
https://www.udsynmodarbejdsliv.dk/udbyder/christina
https://www.udsynmodarbejdsliv.dk/udbyder/christina
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