
 

Sjette møde torsdag d. 16. marts 2023 kl. 13-16 på Aarhus Rådhus 

 

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

Indbudte Område Nord: 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, Vil- 

lads Frandsen 

 

Område Sydvest: Linda Zhao, Sophie Clementine Warner, Vigga Gytz Ammitz- 

bøll, Astrid Agerskov Andersen, Marius Kjær Sørensen 

 

Område Vest: Anouk Mus, Ingrid Sofie Frich, 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 Pe- 

tersen, Alice Christensen 
 

Børne- og ungebyrådets sekretariat: Emilie Vindfeldt-Bottke  

Afbud 
 

Suppleret ind    

 

 
 

1. Velkomst (13-13.05) 

 

2. Invitationer og praktiske informationer (13.05-13.15) 

1. Opdatering på møde om seksualundervisning 

2. Opdatering på møde med Magistraten 

3. Opdatering på besøg hos Marselisspejderne 

4. Opdatering på møde med rådmanden for omsorg og sundhed 

5. Opdatering på første forslag Bedre undervisning om diagnoser og mere 

støtteundervisning i klasserne 

6. Opdatering på andet forslag Forbedring af udearealer for unge i hele Aarhus 

Kommune 

7. Invitation til møde om forbedring af UU-vejledning 

8. Invitation til Festival for børns rettigheder (Bilag 1) 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 



 

 

2. Gruppearbejde om fjerde forslag (13.15- 14.00) 

På mødet skal vi arbejde videre med det fjerde forslag som omhandler, 

at flere børneinstitutioner skal besøge kommunale plejehjem. Vi får 

besøg udefra, og vi bliver derved klogere på emnet, og på hvor vores 

forslag skal fokusere. 

 

- Pause (14.00-

14.10) 

 

 

3. Drøftelse af fjerde forslag + nedsættelse af arbejdsgruppe (14.10-14.20) 

Grupperne præsenterer pointerne fra gruppearbejdet her, så det kan bruges i det videre 

arbejde. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som mødes d.  27. marts kl. 15.30-17.00 hos 

ÅUF. 

 

4. Forberedelse til dialogmøde (14.20-14.35) 

Den 12. april kl. 16-17 afholdes det årlige dialogmøde mellem Børne- og ungebyrådet 

og Aarhus Byråd. Her deltager alle medlemmer af begge byråd til en dialog om de 

emner og forslag, som Børne- og ungebyrådet har arbejdet med i år. I kan fortælle om, 

hvad der ligger bag forslagene, og byrådsmedlemmerne kan komme med deres inputs. 

På dette byrådsmøde snakker vi om, hvordan vi bedst forbereder os til mødet, og hvad 

man skal huske, når man deltager i et dialogmøde. 

 

5. Tur i Rådhustårnet (14.35-15.00) 

 

 
- Pause (15.00-

15.15) – 
 

 

6. Gruppearbejde om udkast til tredje forslag (15.15-15.35) 

Til dette møde skal vi snakke om udkastet til tredje forslag. Derfor vil der være 

gruppearbejde, hvor I vender ønsker og inputs inden I præsenterer disse i fællesskab. 

 
 

7. Drøftelse i fællesskab og eventuel godkendelse af tredje forslag (15.35-15.55) 

Grupperne præsenterer deres inputs til udkastet til tredje forslag. Hvis alle kan blive 

enige, kan tredje forslag godkendes og sendes til Byrådet. 
 

 

8. Mødeafslutning (15.55-16.00) 

 



 

 

 

Bilag 1 

Hej Børne- og ungebyrådet, 

  

Jeg skal på vegne af arrangørerne bag Festival for børns rettigheder invitere 

Børne- og ungebyrådet til at deltage på festivalen d. 1. juni kl. 13-17. 

I inviteres til at lave en aktivitet, der fortæller børn og unge i Aarhus om Børne- og ungebyrådet. 

Tidligere har vi lavet en tipskupon med viden om Børne- og ungebyrådets arbejde og om 

muligheden for at stille op. Alle 10-15-årige er inviteret til at deltage, når skoledagen er slut denne 

dag. 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? Det kan fint være i senaterne aktiviteterne 

planlægges.  

  

  

Mvh. Sara Springborg 

  
 


