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

Indbudte

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
Petersen, Najma Hussein Hassen, Alice Christensen

Børne- og ungebyrådets sekretariat: Emilie Vindfeldt-Bottke og Simone
Vestergaard Laursen
Afbud
Maia Cornett Pedersen, Niels Peter Rasmussen, Simone Pagh Petersen, Rebecca
Bjerrum, Leonora Natalie Dalvang, David Trier Thygesen, Laura Wamberg
Nielsen, Lærke Overballe Hansen
Suppleret ind Marius Kjær Sørensen, Asbjørn Pill Larsen, Alice Christensen, Mads Skovlund
Pedersen, Frida Lyly Nguyen Pedersen, Therese Odgaard Nielsen

1. Velkomst (13-13.05)
Marius, Asbjørn Alice, Mads, Frida og Therese blev indsuppleret.
2. Invitationer og praktiske informationer (13.05-13.15)
1. Status på klummeskrivning
Borgmestrene orienterede om, at de er i gang med klummeskrivningen
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2. Opdatering på møde med rådmanden og formanden for Børn- og Ungeudvalget
Borgmesteren orienterede om, at borgmesterholdet har været til møde, hvor de blandt
andet har drøftet deres emne til første forslag.

3. Opfølgning på høringssvar til sparekataloget
Høringssvarsudkastet blev godkendt med enkelte kommentarer. Det bliver sendt afsted
inden fristen.

4. Forespørgsel om deltagelse på møde om faglige udflugter
Sarah, Mads og Simon blev valgt til at deltage i mødet.

5. Status på forslag om flere kommunale fritidsjob til unge efter behandling i Byrådet + kunst
i byrummet
Der blev givet en status på de to forslag. Det første forslag er gået igennem, og det andet er
blevet sendt i udvalg.

6. Forespørgsel fra enhedslisten, besøg med Katrine, d. 8. 15.30-16.30
Jada, Jakub, Sophie og Asbjørn l. mødes med Katrine.

3. Gruppearbejde om første forslag: Bedre hjælp i skolen til elever med diagnoser (13.1513.45)
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
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
eksisterende indsatser på området.

Der blev givet et oplæg fra kommunens PPR-afdeling, og de unge arbejder i grupper med
hvad et konkret forslag kunne indebære.
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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.

Gruppe 1: Flere ressourcer til specialklasser og det skal være nemmere at komme i en
specialklasse. Ledere skal nemmere kunne stilles til ansvar, hvis de fra holder eleverne
muligheden for at komme i en specialklasse.
Gruppe 2: Man kunne lave en digital platform med undervisningsmateriale om de elever
med forskellige diagnoser, skal både kunne bruges af lærer og pædagoger men også til at
informere eleverne. Flere ATP lærer som kan støtte de elever der har det svært.
Gruppe 3: Klassen skal have viden om den diagnose der er fx hvad kan man gøre i bestemte
situationer eller hvad vil det sige at have diagnosen. Lærerne bruger meget tid på de
elever der har diagnoser derfor ville det være rart, hvis der kunne være en støttepædagog,
læsevejleder eller 2 lærer ordning så det ikke går ud over de øvrige elever.
Gruppe 4: Mere information til både lærer og elever, hvis der er diagnoser i en klasse. Nogle
skoler har det allerede, men det skal udbredes til hele kommunen.
Oskar: Det skal ikke være et tabu at have brug for hjælp. Man skal kunne få hjælp selvom
man ikke nødvendigvis har en diagnose, men måske bare har det svært i et fag.
Sophie: Ressourcer til alle dem der har behov for hjælp.

Beslutning: Der nedsættes en arbejdsgruppe som består af følgende byrødder: Alice, Asbjørn,
Asbjørn, Marius, Najma, Vigga Sø, Sebastian, Storm, Jakub og Villads.
Hvad er det videre arbejde: Arbejdsgruppen mødes online d. 24. november kl.18.30-19.30
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- 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. Herefter nedsættes PR-gruppen.
Beslutning: PR-gruppen kan arbejde med læserbreve, pressemeddelelser og indhold på
diverse sociale medier
Der nedsættes et PR-udvalg med følgende medlemmer: Linda, Alice, Sarah, Asbjørn
Longfors, Najma, Vigga Sø, Oskar, Ingrid, Rakel, Sebastian, Astrid, Frida, Therese
Mohammed, Storm, Asbjørn, Mathilde, Mads, Villads, Jakub.
Hvad er det videre arbejde: Der bliver meldt en dato ud for første møde i PR-udvalget

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.
Gruppe 1: Udearealer med multifunktioner fx halvtag og forskellige ting man kan lave
derhenne. Bedre seksualundervisning i uge 6 herunder krav om antal timer og indhold i
undervisningen.
Gruppe 2: Arealer til børn og unge både udendørs og indendørsarealer. Flere busser til
yderområderne.
Gruppe 3: Flere og bedre udearealer. Reklame for ungdomsklubber/ungdomsskoler, da
4

mange ikke ved at de eksisterer og hvordan man gør brug af dem.
Gruppe 4: Ændring af/sikring af antimobbe indsats som er en del af sparekataloget. Ikke
fjerne trivselsundersøgelser og måske også foretage dem oftere end en gang om året.
Gruppe 5: Forslag fra sidste år, som ikke blev vedtaget som handler om lygtepæle, mere
belysning og måske sensorer på lygtepælene, så de tænder ved bevægelse. .
Beslutning: Andet emne bliver bedre udearealer for unge.
Hvad er det videre arbejde: På næste møde kommer vi til at have en workshop omkring
indholdet af andet emne.

- 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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