
Fjerde møde torsdag d. 19. jan. 

2023 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, Leo- 

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

Bjerrum, Sarah Ravn Iversen, Simon Riis Carlsen, Storm Søttrup Nielsen, As- 

bjørn 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, Nana Agersbæk 

 

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

bøll, Astrid Agerskov Andersen, Marius Kjær Sørensen 

 

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

sen Kufour, Mads Stubkjær Madsen, Rakel Ariel Wegeberg Nebel, Vigga Sø An- 

dersen, Frida Lyly Nguyen Pedersen, Therese Odgaard Nielsen 

 

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

tersen, Najma Hussein Hassen, Alice Christensen 
 

Børne- og ungebyrådets sekretariat: Emilie Vindfeldt-Bottke  

Afbud  

Suppleret ind    

 

 
 

1. Velkomst (13-13.05) 

 

2. Invitationer og praktiske informationer (13.05-13.20) 

1. Opdatering fra møde i styregruppen for den nye børn- og ungepolitik 

2. Opfølgning fra møde omkring udvikling af Aarhus Ø 

3. Forespørgsel fra rådmanden for Sundhed og Omsorg om møde omkring ensomhed 

(bilag 1) 

4. Information om dato for PR-møde 

5. Opfølgning på høringssvar efter beslutning om sparekataloget 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 



3. Debat og beslutning om første forslag (13.20-13.50) 

Børne- og ungebyrådet drøfter udkastet til første forslag ‘Bedre undervisning om 

diagnoser og flere to-lærer-timer’, som er blevet lavet på baggrund af jeres inputs på de 

seneste byrådsmøder og arbejdsgruppemøderne. På mødet har I mulighed for at godkende 

forslaget eller sende det tilbage til behandling i arbejdsgruppen. 

 

 

- Pause (13.50-

14.05) – 

 

4. Gruppearbejde om kommunalt bøvl (14.05- 14.25) 

Børne- og ungebyrådet sidder i Borgerservices ungenetværk. For at kvalificere arbejdet i 

netværket skal vi diskutere spørgsmålet ” Hvor møder I og andre unge bøvl i mødet med 

Aarhus Kommune eller andre dele af den offentlige sektor?” 

 

5. Drøftelse af kommunalt bøvl (14.25-14.35) 

Grupperne præsenterer pointerne fra gruppearbejdet, så deltagerne i netværket kan tage det 

med til næste netværksmøde. 

 

6. Debat og beslutning om andet forslag (14.35-15.05) 

Børne- og ungebyrådet drøfter udkastet til andet forslag ‘Bedre udeområder til unge’, som 

er blevet lavet på baggrund af jeres inputs på de seneste byrådsmøder og 

arbejdsgruppemødet. På mødet har I mulighed for at godkende forslaget eller sende det 

tilbage til behandling i arbejdsgruppen. 

 

 

 
- Pause (15.05-

15.20) – 
 

 

7. Gruppearbejde om idéer til fjerde forslag (15.20-15.40) 

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

 

 
 

8. Debat og valg af emne til fjerde forslag (15.40-16.00) 

Alle grupper præsenterer deres idéer. Alle forslag samles på en liste. Afslutningsvist 

stemmer ungebyrødderne om hvilket emne de skal arbejde med. 
 
 

 

9. Mødeafslutning (16.00)  



 

Bilag 1 

Kære Børn- og ungebyråd 

  

I Danmark står vi foran en stor udfordring omkring trivsel, ensomhed og mental sundhed. Ikke 

mindst blandt børn og unge. De seneste tal fra ’Hvordan har du det ’-undersøgelsen viser således, at 

22 pct. af alle unge i alderen 16-24 år føler sig ensomme. Det er en stigning på 10 procentpoint fra 

12 pct. i 2017. 

  

Jeg har en ambition om, at Aarhus Kommune skal gå forrest i kampen mod ensomhed, og byrådet 

har netop vedtaget en strategi mod ensomhed, som skal hjælpe med at sætte handling bag ordene. 

  

Hvis vi skal lykkes med at knække ensomhedskurven kræver det dog, at vi samarbejder på tværs af 

borgere, civilsamfund, erhvervsliv – og ikke mindst generationer. Jeg vil derfor gerne invitere jer til 

en snak om, hvordan vi fællesskab kan knække ensomhedskurven blandt børn og unge. Et 

datoforslag kunne være den 13. marts 2023 kl. 15-16. 

  

Med venlig hilsen 

Christian Budde 

Rådmand 

  

Sundhed og Omsorg 

Aarhus Kommune 
  
 


