
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, Søren Bjerre 

Afbud Najma Hussein Hassen, Alice Christensen, Vigga Sø Andersen, Sebastian Slipsager 

Hedegaard, David Trier Thygesen, Nana Agersbæk, Carolina Sofia Brocelius 

Melendez Martinez, Jada Jensen Kufour,  

Suppleret ind   Frida Lyly Nguyen Pedersen, Therese Odgaard Nielsen, Marius Kjær Sørensen,  

Asbjørn Pill Larsen, Mads Skovlund Pedersen 

 

1. Velkomst (13-13.05) 
Jakub orienterede om, at han er blevet tilbudt at holde åbningstalen for OMG.  

Emilie orienterede om mødet om seksuel sundhed, der ligger torsdag d. 2. marts, 15.30-17. Astrid 

tager med i stedet for Mona, som ikke kan den pågældende dag. 

 

2. Invitationer og praktiske informationer (13.05-13.20) 

1. Opdatering fra møde i styregruppen for den nye børn- og ungepolitik.  
Mads orienterede om mødet. I styregruppen for den nye børn- og ungepolitik. Vi er i den 

afsluttende fase med arbejdet. 

2. Forespørgsel fra rådmanden for Sundhed og Omsorg om møde omkring ensomhed  
Ungebyrådet deltager gerne i et møde. 13 marts 15-16. Linda, Mads M, Mona, Sarah, 

Asbjørn, Leonora, Anouk, Mads Skovlund, Mathilde, Marius. 



 

3. Information om dato for PR-møde 
Information og dato på PR-møde. 9. februar, kl. 16-17 online.  

 

4. Opfølgning på høringssvar efter beslutning om sparekataloget 
To af de ting ungebyrådet foreslog er der rykket på. 

 

5. Forespørgsel om møde om Unges mentale sundhed  
Workshopmøde med øvelser og aftensmad. Mandag d. 6. februar kl. 17-19 Astrid, Linda, 

Mona, Asbjørn, Leonora, Niels Peter, Rakel, Mads S, Anouk, Simon(hvis transporten passer). 

 

6. Opfølgning fra møde omkring udvikling af Aarhus Ø 

Anouk og Leonora præsenterede hvad der skete på udviklingsmødet, og præsenterede 

indholdet af papiret. Byrådet debatterede papiret, og besluttede at stemme for det, med 

en enkelt tilføjelse omkring diversitet. 

 

 

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.  

 
Emilie orienterede om forslagets tilbliven, og om de fremtidige muligheder for forslaget. 

Forslaget blev debatteret med de enkelte afsnit enkeltvis. 

Forslaget blev godkendt med nedenstående rettelser. Det sendes herefter til rådmanden for 

Magistraten for Børn og Unge. 

• «Bare» fjernes fra indledningens tredje afsnit. 

• Punkt 1 ændres, så det også indeholder den sidste del af indskolingen, og så det sikres, at 

det er forskellige undervisningsforløb. 

• I motivationen til punkt 1 tilføjes det hvorfor man bør lærer om det i stort set hele 

skoletiden, og hvorfor det er vigtigt at undervisningsmaterialet er tilpasset den enkelte 

aldersgruppe.  

• Ordet penge blødes op i motivationen for punkt 2. 

• Afsnit to i motivationen til punkt 2 omskrives, så argumentet står klarere. Samtidig 

tilføjes muligheden for inddragelse af lærerstuderende også her. 

• Der tilføjes i tredje afsnit af motivationen til punkt 2, at ”det er gavnligt, at det sker i 

samarbejde med klassens elever, da de bedst kender klassens behov.”  

 

- Pause (13.50-

14.05) – 

 

4. 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.  

 

Emilie orienterede om forslagets tilbliven, og om de fremtidige muligheder for forslaget. 

 

Forslaget blev debatteret med de enkelte afsnit enkeltvis. 



Indledningen, motivation 1 og 3 blev godkendt med nedenstående rettelser. Motivationen til punkt 2 

skal en tur tilbage i arbejdsgruppen. 

• I indledningen ændres «en enkelt aldersgruppe», til at der står at det specifikt er de små 

børn, som der er mange faciliteter til 

• I motivationen af punkt 1 ændres argumentet omkring ensomhed, og det skrives tydeligere 

ud, at udeområderne kan hjælpe med at skabe stærke relationer unge imellem. 

• Eksemplet om vild natur fjerne fra motivationen i punkt 1.  

• Et eksempel med legepladser, som et sted unge på nuværende tidspunkt opholder sig på, 

skrives ind i motivationen i punkt 1.  

• Der tilføjelse en sætning om inddragelse af unge i næstsidste afsnit i motivationen til  punkt 

1. 

• Punkt 2 ændres til at, forbuddet beholdes i hverdagene, men fjernes i weekenderne. 

 

 

Grundet tidsnød blev de resterende punkter på dagsordenen flyttet til næste byrådsmøde. 

 


